
  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 1581-50-81 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

  الشأن السوري

 مدينة يف الروسي بنظيره ألتقى األسد بشار الرئيس إن ،أمس بيان، يف السورية، الرئاسة قالت 

 (سانا).السورية ياألراض يف ألوضاعوا الثنائية العالقات وبحثا الروسية، يسوشت

 زودت التي العسكرية والمعدات األسلحة من جزءا بأن السورية المعارضة في عسكري قيادي أقر 

 ”النصرة جبهة“ إلى مباشرة ُسلمت أوباما باراك حكم عهد في فصيله المتحدة الواليات بها

 (رأي اليوم).اإلرهابية

 تحصينات ضد مركزة ورمايات غارات أمس المدفعية الحس مع باالشتراك يالسور الجو سالح نفذ 

 (سانا).دمشق جنوب األسود الحجر يح شمال مساحة من تبقى فيما المسلحين انتشار ونقاط

 

 : األردني الشأن

 الحكومة احتجاج رسالة حول الحديث ان: عمان االردنية العاصمة في االمريكية السفارة أكدت 

 ”للنشر ليس“: كوشنير جاريد ومستشاره االمريكي الرئيس صهر تتصريحا على احتجاجا االردنية،

 (رأي اليوم) .الشأن بهذا االردنية الحكومة مع للتواصل داعية

 

 :اللبناني  الشأن

  أكدت السعودية أنها فرضت مع دول الخليج األخرى عقوبات جديدة على قادة في حزب هللا اللبناني

بأنشطة “ونائبه نعيم قاسم، وعلى أشخاص وكيانات الرتباطهم  نصرهللا بينهم أمينه العام السيد حسن

 (AFP).للحزب الشيعي” داعمة
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 الجديدة األميركية العقوبات أن حسيني، نقوي حسين اإليرانية، القومي األمن لجنة باسم المتحدث اكد 

 لجعل طرق هناك أن إلى مشيرا الصعوبات، بعض وستشكل تأثير، لها سيكون اللبناني هللا حزب على

 (رأي اليوم) .تأثير أو قيمة بدون العقوبات هذه

 

 الشأن العراقي 

 العليا المفوضية مع للتحقيق النزاهة هيئة إلى طلبا العبادي حيدر العراقي الوزراء رئيس وجه 

 (الجزيرة).اإللكترونية االقتراع أجهزة لفحص شركة مع تتعاقد لم ألنها لالنتخابات المستقلة

 أمس ،يالجبور سليم النواب مجلس ورئيس يالمالك ينور يالعراق لجمهوريةا رئيس نائب اتفق، 

 العملية استقرار على والحفاظ األطراف جميع ترضى حلول إلى للوصول المشترك العمل أهمية على

 (السومرية نيوز) .البالد يف السياسية

 العصي" بوضع العراقية يةالبرلمان االنتخابات في هزيمته بعد إيران من المدعوم المالكي نوري بدأ 

 في خروقات وجود عن تقارير إلى مستندا الجديدة، العراقية الحكومة تشكيل أمام" العجالت في

 (سكاي نيوز) .االنتخابية العملية

 من الخاصة قواتها سحب ،أمس داعش، تنظيم ضد الدولي التحالف في العضو الدنمارك، أعلنت 

 (سكاي نيوز) .فيه اإلرهابي التنظيم هزيمة بعد العراق

 العاصمة يشرق جنوب ناسفة عبوة انفجار يف يمدن بإصابة ،أمس ،يعراق يأمن مصدر أفاد 

 (السومرية نيوز).بغداد

 

 الشأن اليمني 

 بقيادة السعودية العربية المملكة تبذلها التي بالجهود هادى، منصور ربه عبد ياليمن الرئيس أشاد 

 سلمان، بن دمحم األمير الدفاع وزير الوزراء رئيس نائب دهعه يوول العزيز عبد بن سلمان الملك

 (واس).وتنميته واستقراره وأمنه اليمن لنصرة

 بمحافظ هاتفيا اتصاال ،أمس صالح، محسن يعل الركن الفريق ياليمن الجمهورية رئيس نائب أجرى 

 يالت والمتسارعة ةالكبير واالنتصارات المعارك سير على لإلطالع طاهر على الحسن الدكتور الحديدة
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 األوضاع وكذا يالغرب الساحل معارك يف الشعبية والمقاومة ياليمن يالوطن الجيش قوات تحققها

 (واس) .المحررة المناطق يف والخدمات اإلنسانية

 من بدعم اليمنية الحكومة تشنه الذي الهجوم بان أمس ونشر الدولية العفو منظمة اجرته تحقيق افاد 

 محافظة من المدنيين االف عشرات بنزوح تسبب قد السعودية بقيادة للحوثيين  المناهض التحالف

 (AFP) .لليمن الغربي الساحل على الحديدة

 

 الشأن المصري

 السودان مع محادثات في "انفراج" الى التوصل تم انه السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس اعلن 

 (رأي اليوم) .النيل على االخيرة تبنيه للجدل مثير سد شأن في وإثيوبيا

 

 الشأن الجزائري

 معنية ستكون حمس حركة أن ،يمقر الرزاق عبد - الجزائر إخوان – السلم مجتمع حركة رئيس أكد 

 شكل بأى 1582 بانتخابات معنيون نحن" قائال ،1582 فى إجراؤها المقرر الرئاسية باالنتخابات

الشروق )  ."المقبلة الرئاسيات يف المشاركة كيفية سيحدد الحركة شورى ومجلس األشكال من

 (نيوز

 

 الشأن الدولي

 بين الدبلوماسية، األزمة خلفية على وذلك تركيا الى السفر بعدم مواطنيها ،أمس اسرائيل، طالبت 

 (معـا).أبيب وتل أنقرة

 لصالت الجوية، القوات أفراد من 33 ،أمس اعتقلت، التركية السلطات إن" حرييت" صحيفة قالت 

 االنقالب بتدبير أنقرة تتهمه الذي غولن هللا فتح المتحدة الواليات في المقيم الدين رجلب مزعومة

 (سكاي نيوز) .1582 يوليو في الفاشل

 القادة فيه يعتزم وقت في إيران، مع النووي باالتفاق تمسكهم ،أمس األوروبي، االتحاد قادة أعلن 

 على المفروضة األميركية بالعقوبات التقيد من األوروبية الشركات يمنع قانون تفعيل األوربيون

 (سكاي نيوز) .إيران
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 الجمعة ستطلق االوروبية المفوضية ان أمس يونكر كلود-جان االوروبية المفوضية رئيس اعلن 

 .ايران في االستثمار تريد اوروبية شركات على االميركية للعقوبات تتصدى ان لها تتيح التي العملية

 (رأي اليوم)

 لالشتباه روسيا ضد عقوبات واشنطن فرض احتمال أن ،أمس ،(الكرملين) الروسية ئاسةالر أعلنت 

 لفرض أخرى حجة سوى هي ما المدى، والقصيرة المتوسطة الصواريخ من الحد لمعاهدة بانتهاكها

 (األناضول).العقوبات تلك

 التحقيقات قسيا في رزاق، نجيب السابق الوزراء رئيس منزل الخميس الماليزية الشرطة داهمت 

 (AFP).عامة أموال اختالس فضيحة حول الجديدة الحكومة تجريها التي

 الخميس صوفيا البلغارية العاصمة في البلقان غرب من ونظراؤهم األوروبي االتحاد قادة يتجمع 

 (رأي اليوم) .التكتل مع أوثق بشكل المنطقة دمج سبل لمناقشة

 إلى السالم حفظ قوات من جنديا 805 سترسل إنها أمس السودان جنوب في المتحدة األمم بعثة قالت 

 الحكومية القوات بين اشتباكات في استهدافهم يجري الذين المدنيين لحماية الوحدة والية

 (رويترز) .والمتمردين

 

 1581-50-81 خميسال المسائي التقرير

 

  الشأن السوري

 ونسائهم األجانب الجهاديين محاكمة تجري أن فرنسا رأسها وعلى األوروبية الدول من كثير يتمنى 

 حيث سوريا أكراد سيطرة مناطق في مخاطر من يخلو ال الخيار هذا لكن العراق، أو سوريا في

 (رأي اليوم).منهم اآلالف يُحتجز

 منطقة في اإلرهابيين أوكار داخل ثقيلة وأسلحة دبابات على السوري العربي الجيش وحدات عثرت 

 (سبوتنيك) .الشرقي القلمون

 

  لخليجياالشأن 
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 الكويتي الوفد سيرأس الصباح، الجابر األحمد صباح البالد أمير أن الخميس، اليوم الكويت، أعلنت 

 مدينة في ستعقد التي اإلسالمي، التعاون لمنظمة االستثنائية اإلسالمية القمة في

 (األناضول).إسطنبول

 الشخصي ترامب دونالد األمريكي الرئيس محامي كوهين مايكل إن بوست واشنطن صحيفة ذكرت 

 المشاركة مقابل 1582 األول كانون ديسمبر في األقل على دوالر مليون القطرية الحكومة من طلب

 (رويترز).التحتية البنية في لالستثمار أمريكي برنامج في

 في صعوبة وتجد الميدانية، القيادات مستوى على كبيرا فراغا اإليرانية الحوثي ميليشيات تعاني 

 وتحالف الشرعية القوات مصيدة في وسقوطهم القتال جبهات في القيادات استنزاف إثر تعويضهم،

 قبضة في القابعة صنعاء العاصمة في مصادر ذكرت حسبما وذلك اليمن، في الشرعية دعم

 (سكاي نيوز) .المتمردين

 أمنيين مسؤولين أجبر مما الغربي، الساحل جبهة في جديدا تقدما اليمنية الشرعية القوات أحرزت 

 (زنيو سكاي.)موقعهما من الفرار على كبيرين حوثيين

 بدعم اليمنية الحكومة تشنه الذي الهجوم بان الخميس ونشر الدولية العفو منظمة اجرته تحقيق افاد 

 من المدنيين االف عشرات بنزوح تسبب قد السعودية بقيادة للحوثيين  المناهض التحالف من

 (AFP).لليمن الغربي الساحل على الحديدة محافظة

 احتدام مع الحديدة من يفرون اليمنيين من اآلالف عشرات إن الخميس يوم الدولية العفو منظمة قالت 

 أن من وحذرت الحوثيون، عليها يسيطر التي الغربية المحافظة من بالقرب الجبهة خطوط على القتال

 (رويترز) .الحضر مناطق الحرب وصلت إذا “أسوأ هو ما” هناك

 

 المصريالشأن 

 أحدث في الخميس، سيناء، ووسط شمال مخابئهم، من عدد وتدمير إرهابيا 82 مقتل الجيش أعلن 

 (سكاي نيوز) .مصر شرقي الواقعة الجزيرة شبه في الجارية العمليات بشأن بيان

 

  الشأن العراقي 
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 من الخاصة قواتها سحب الخميس، داعش، تنظيم ضد الدولي التحالف في العضو الدنمارك، أعلنت 

 (سكاي نيوز) .فيه اإلرهابي التنظيم هزيمة بعد العراق

 

 اللبناني الشأن

 الجديدة األميركية العقوبات أن حسيني، نقوي حسين اإليرانية، القومي األمن لجنة باسم المتحدث اكد 

 لجعل طرق هناك أن إلى مشيرا الصعوبات، بعض وستشكل تأثير، لها سيكون اللبناني هللا حزب على

 (سبوتنيك). تأثير أو قيمة بدون العقوبات هذه

 

 الشأن الدولي

 الحيوانات"بـ القانونيين غير المهاجرين بعض ،أمس ترامب، دونالد األميركي الرئيس وصف"، 

 .والعصابات للمهاجرين" مالذات" تشكل التي المدن موضوع لمناقشة مستديرة طاولة خالل وذلك

 (سكاي نيوز)

 ال األوروبي االتحاد في األعضاء الدول كل إن الخميس يوم ميركل أنجيال األلمانية المستشارة قالت 

 األمريكي الرئيس قرار بعد واشنطن مع محادثاتها وستواصل إيران مع النووي االتفاق تدعم تزال

 (رويترز).االتفاق من بالده سحب ترامب دونالد

 المفروضة العقوبات خرق على إيران تساعد تركيا إن اإلسرائيلية" أحرونوت يديعوت" صحيفة قالت 

 (سكاي نيوز).والمنتجات السلع بعض شرائها بمنع تقضي التي عليها،

 ألفي نحو وأجبر المحيطة، المنطقة سكان بين ذعرا روسيا في للذخيرة بمخزن ضخم انفجار أثار 

 (سكاي نيوز) .بهم يحيط قاتال خطرا ظنوه مما هربا منازلهم من الفرار على شخص

 لالشتباه روسيا ضد عقوبات واشنطن فرض احتمال أن ،أمس ،(الكرملين) الروسية الرئاسة أعلنت 

 لفرض أخرى حجة سوى هي ما المدى، والقصيرة المتوسطة الصواريخ من الحد لمعاهدة بانتهاكها

 (األناضول).العقوبات تلك

 النووية، الحربية الرؤوس من لعدد البحار عبر شحنا الشمالية كوريا من المتحدة الواليات طلبت 

 ما بحسب أشهر، ستة غضون في النووية المواد من وغيرها للقارات، عابرا باليستيا وصاروخا

 (سكاي نيوز) .الخميس يابانية، صحيفة نشرته
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 التحقيقات سياق في رزاق، نجيب السابق الوزراء رئيس منزل الخميس الماليزية الشرطة داهمت 

 (AFP).عامة أموال اختالس فضيحة حول الجديدة الحكومة تجريها التي

 

 لى العنوان التاليبامكانكم زيارة موقعنا ع لالطالع على المزيد من االخبار
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