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 3528-50-32 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن األردني

 األردن في واألعمال والتجارة بالصناعة والمعنيون الخاص القطاع رموز قادة وبعض التجار اتّجه 

 اعتراضات كل تجاهل فيه تم الذي الوقت في الحكومة ضد تاريخيا مسبوقة غير تصعيد مشاهد نحو

 (راي اليوم اللندنية.)الجديد الضريبة قانون على األردني الشارع

 القليلة الفترة خالل شموالا  أكثر بإجراءات تشي مصر بأحزاب وانتقاالت استقاالت موجة تعصف 

 (الشرق األوسط).«األحرار نالمصريي»و «الوفد» هما الموجة بهذه تأثرا األكثر والحزبان.المقبلة

  الشأن العراقي

 تحالف مع كامل شبه توافق وجود الثالثاء، ،يالعباد حيدر ،يالعراق الوزراء مجلس رئيس أكد 

 (العرب اليوم).قوية تكنوقراط حكومة لتشكيل سائرون

 يف حدةالمت لألمم العام األمين ممثل مع الثالثاء، الجبورى، سليم يالعراق النواب مجلس رئيس بحث 

 الحكومة لتشكيل السياسية الكتل وجهود التشريعية االنتخابات نتائج كوبيتش، يان بغداد،

 (الغد برس،اليوم السابع).المقبلة

 قادة مع الثالثاء، ماكجورك، بريت داعش ضد يالدول التحالف يف ياألمريك الرئيس مبعوث اجتمع 

الغد ) .السليمانية يف يالعراق النواب مجلس انتخابات نتائج على اعترضت كردية أحزاب أربعة

 (برس،اليوم السابع

 الشأن المغاربي

  قال المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، إن

القدس ).في البالد” آخر معاقل اإلرهاب“يوم إعالن تطهير البالد من  الليبيين أصبحوا على مقربة من

 (العربي
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 من تمكنت بسوسة، يالوطن للحرس والتّفتيش األبحاث فرقة أن التونسية، الداخلية وزارة لنتأع 

 من 6 على والقبض التّوتّر بؤر إلى الشباب بتسفير تقوم لداعش، تابعة إرهابية خليّة تفكيك

 (بترا،رويترز).عناصرها

 على بالموافقة علقالمت ياألساس القانون مشروع على الثالثاء ،يالتونس النواب مجلس صادق 

 جمهورية وحكومة التونسية الجمهورية حكومة بين 3522 نوفمبر 23 بتاريخ مبرمة تعاون اتفاقية

 (اليوم السابع).يالبحر النقل مجال يف العربية مصر

 طراز من البحرية للدوريات السفن احدث باقتناء يقضي روسيا مع اتفاق إلى الجزائر توصلت 

 (اللندنية مرأي اليو).دوالر مليون 285 تبلغ إجمالية بقيمة ،” 33265 مشروع“

 الشأن الخليجي واليمني

 من ناشطين على القمعية حملتها واصلت السعودية السلطات إن الثالثاء حكومية غير منظمات قالت 

 (رأي اليوم).األقل على منهم إضافيين ثالثة وأوقفت المرأة، حقوق عن المدافعين

 طويل وجود إلى قرقاش أنور المتحدة العربية اإلمارات دولة في الخارجية للشؤون الدولة وزير دعا 

 .الحرب انتهاء بعد اليمن في واإلمارات المتحدة والواليات السعودية تقوده الذي التحالف لقوات األمد

 (رأي اليوم)

 الرئاسي القصر ديوان مدير قطر وعميل للمتطرف اإلرهابية الخلفية سري استخباراتي تقرير كشف 

 إلى فرماجو هللا عبد دمحمالصومالي   الرئيس بوصول الوثيقة وعالقته ياسين، فهد الصومالي

 (العرب نيوز،اليوم السابع).الحكم

 

 الشأن الدولي

 يجا مون الجنوبية، كوريا زعيم استقباله هامش على الثالثاء ترامب دونالد ياألمريك الرئيس قال - 

 – جونغ كيم الشمالية كوريا زعيم مع المرتقبة القمة تأجيل المحتمل من إنه األبيض، البيت في إن،

 (32رويترز،فرنسا).المقبل يونيو 23 يوم سنغافورة يف عقدها مقررا كان يالت أون،

 تسلل ثبت لو" والمشين يالقانون غير" من سيكون إنه الثالثاء، ترامب، دونالد ياألمريك الرئيس قال 

 (مصراوي،المصري اليوم).االنتخابية حملته إلى( آي بى إف) لفيدراليا التحقيقات مكتب من عمالء
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 يف التأثير إلى تسع لم بالده إن اإلمارات بدولة الخارجية للشؤون الدولة وزير قرقاش أنور قال 

 التقى ترامب ابن أن ذكر يصحف تقرير على ردا وذلك المتحدة للواليات رئيسا ترامب دونالد انتخاب

 (رويترز).ظبي وأبو السعودية عهد ييول يمثل بمبعوث

 كراكاس، في األميركي باألعمال القائم طرد الثالثاء، أمس مادورو، نيكوالس الفنزويلي الرئيس أعلن 

 بالده على جديدة اقتصادية عقوبات أميركا فرضت بعدما واشنطن، يمثل دبلوماسي موظف أعلى وهو

 (معا).األحد انتخابه إعادة غداة

 األمريكية السلع على دوالر مليون 025 إلى تصل بقيمة جمركية رسوم رضبف روسيا هددت 

 الثالثاء موسكو وزعتها وثيقة بحسب واأللمنيوم، الصلب على األمريكية الرسوم على ردا المستوردة

 (ج ايالف،بوابة األهرام).العالمية التجارة منظمة يف

 أن -أوكرانيا شرق يف االنفصاليين لمتمردينا عن نقالا  الثالثاء األمريكية" نيوز فوكس" شبكة ذكرت 

ا   (اليوم السابع،مصراوي).البالد يشرق بحافلة قنبلة انفجار جّراء آخرون ثالثة وأصيب قُتل شخصا

 

 3528-50-33 ثالثاءال المسائي التقرير

 

 الشأن السوري

 وذلك دمشق العاصمة محيط في الواقعة المناطق كل على السيطرة استعاد إنه ،السوري الجيش قال 

 جنوب في جيب من اإلسالمية الدولة تنظيم طرد وبعد سنوات سبع قبل الحرب بداية منذ مرة ألول

 (رويترز).دمشق

 لدى طيار بدون مجهولة طائرة إسقاط عن اليوم سوريا في الروسية القوات باسم متحدث أعلن 

 (Abc).سوريا في الروسية الجوية حميميم قاعدة من اقترابها

 أسلحة اكتشاف أن بونداريف، فيكتور الروسي، االتحاد مجلس في والدفاع األمن لجنة رئيس أعلن 

 المتحدة الواليات دعم أخرى مرة يثبت السورية حمص بمحافظة لمسلحين، مخازن في الناتو لحلف

 (أ ش أ).لإلرهابيين وحلفاءها
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 لألهداف المضادة السورية الدفاعات بإطالق نوركين، أميكام اإلسرائيلي، الجو سالح قائد اعترف 

 في إيرانية قواعد مايو 25 ليلة قصفت أنها زعم التي قاذفاته على صاروخ 255 من أكثر الجوية

 (RT).سوريا

 الروسية الحديدية السكك أن بيلوزيروف، أوليج الروسية، الحديدية السكك لشركة العام المدير أعلن 

 إلى مشيرا السورية، الحديدية السكك بناء إعادة في المحتملة مشاركتها حول أولية محادثات أجرت

 (أ ش أ).بعد يتخذ لم الشأن بهذا القرار أن

 الشأن العراقي

 االنتماء بتهمة جدعون طارق البلجيكي اإلرهابي على باإلعدام حكما ،ليوما العراقي القضاء أصدر 

 العام في داعش تنظيم صفوف إلى ،2888 العام مواليد من وهو جدعون، وانضم .داعش تنظيم إلى

 (AFP)".البلجيكي حمزة أبو" بكنية ،3522

 منظمة من عناصر شنه هجوم في آخرين اثنين وإصابة جنديين بمقتل التركية األركان رئاسة أفادت 

 (سكاي نيوز).العراق شمالي تركية قوة ضد الكردستاني العمال حزب

 في عناصره من عدد بداخله" داعش"لـ كبير نفق تدمير عن العراق في األمني اإلعالم مركز أعلن 

 (أ ش أ).نائمة خاليا يشكلون كانوا عناصر 25 من أكثر مقتل إلى أدى ذلك أن مبينا الموصل،

 التيار زعيم مع اإليرانيين المسئولين عالقات إن ،مسجدي إيرج العراق، لدى اإليراني السفير قال 

 الدين رجل الصدر تجاهل عن تقارير كشفت أن بعد وذلك وأخوية، ودية الصدر، مقتدى الصدري

 مع عقدها التي اللقاءات جانب إلى إيراني مسئول أي أو اإليراني السفير مع لقاء أي عقد الشيعي

 (ايرنا).العربية الدول سفراء من عدد

 الشأن المصري

 األشهر خالل سنوي أساس على% 23.8 بنسبة مصر في الدين فوائد على المصروفات ارتفعت 

 خدمة زيادة باستمرار رسمية توقعات وسط ،3528-3522 الجاري المالي العام من األولى السبعة

 (الجزيرة).البالد في الدين فوائد

 الشأن المغاربي

 بسيارة انتحاري تفجير في الليبي الوطني الجيش قوات من اثنين بمقتل نيوز سكاى قناة أفادت 

 (سكاي نيوز).أجدابيا مدينة جنوبي الستين بوابة استهدفت مفخخة



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 الشأن الخليجي واليمني

 لجين السعودية الناشطة باعتقال تتعلق جديدة معلومات عن األميركية بوست واشنطن صحيفة كشفت 

 الناشطين قمع عمليات في ظبي وأبو الرياض بين وثيق تعاون وجود إلى مشيرة الهذلول،

 (الجزيرة).المملكة في بالتغيير المطالبين والناشطات

 إليوت االنتخابية ترامب حملة ممولي وأحد األميركي األعمال رجل أن برس أسوشيتد وكالة كشفت 

 السياسة في للتأثير زايد بن ودمحم سلمان بن دمحم وأبوظبي السعودية عهد وليي مع سعى برودي

 (،الجزيرةAP).قطر من األميركية اإلدارة موقف وتغيير األميركية

 دول فيها فرضت عام، نحو منذ المستمرة الخليجية األزمة بإنهاء رغبتها المتحدة الواليات جددت 

 (الجزيرة).قطر على حصارا خليجية

 تفجيرات في متورطة الدوحة بأن ،"تويتر" المصغرة التدوينات موقع على" قطريليكس" حساب أفاد 

 في اإلرهاب" :"تويتر" عبر قطريليكس حساب وقال .العشرات ضحيتها راح التي جاكرتا كنائس

 راح التي جاكرتا كنائس تفجيرات في تورطت المتطرفة الدوحة قطرية،ميليشيات بصمة إندونيسيا

 (اليوم السابع).العشرات ضحيتها

 التحيتا جبهتي يف اليمنية المقاومة مع مواجهات خالل مصرعهم يالحوث ميليشيات من 26 يلق 

 (سكاي نيوز).يالغرب الساحل يف يوالجراح

 شعبيا منجزا يبقى اليمنية الوحدة تحقيق إعادة إن"ي، هاد منصور ربه عبد اليمنى الرئيس قال 

 تعكس يالت الجغرافيا وصنع السواء على والكهنوت المستعمر رغبة شعبنا فيه تجاوز بامتياز،

 لحظة والقبول بالترحاب العظيم شعبنا عنه عبر ولهذا التاريخ شعاب يف ممتد عريق شعب حضارة

 (أ ش أ)".دالمجي اليوم هذا مثل يف ميالده

 عدم"و البالد، أراضي كامل بتحرير ،ء أمسمسا هادي، منصور ربه عبد اليمني، الرئيس تعهد 

 (روسيا اليوم)".الموحد اليمن أرض من تراب بذرة التفريط

 تحتجز االنقالبية الحوثى ميليشيات أن ،أمس اليمن في الشرعية لدعم المشترك العربي التحالف أعلن 

 جبهات في بشرية كدروع المدنيين استخدام تواصل أنها كما لليمنيين، موجهة إغاثة مساعدات

 (العربية الحدث).القتال
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 في القتال جبهات على الحوثى ميليشيا من العشرات بمقتل الثالثاء، اليوم يمنية مصادر أفادت 

 (سكاي نيوز).ةالسعودي العربية المملكة مع والحدودية اليمن شمالي" حجة" محافظة

 وأصيب قتلوا أشخاص خمسة عن يقل ال ما بأن ،الثالثاء اليوم رويترز وطبية أمنية مصادر أبلغت 

 (رويترز).مأرب مدينة على صاروخا اليمنية الحوثيين حركة إطالق جراء 35

 

 الشأن الدولي

 موقع على الرسمي الجيش حساب نشرها تصريحات في الثالثاء يوم اإلسرائيلي الجو سالح قائد قال 

 شن في 20-إف الصنع األمريكية الشبح المقاتلة يستخدم بلد أول إسرائيل إن تويتر

 (رويترز).هجمات

 التي األمريكية العقوبات على الرد الروسية للحكومة يجيز قانونا الثالثاء الروسي النواب مجلس تبنى 

 غير األمريكية الخطوات ضد مختلفة تدابير التخاذ الباب تفتح خطوة في روسيا ضد تفرض

 (RT).الودية

 يوم بالده على العقوبات بتشديد األمريكية بالتهديدات اإليراني الثوري بالحرس كبير قائد استهزأ 

 مايك األمريكي الخارجية وزير فم إلى لكمة بتوجيه سيرد اإلسالمية الجمهورية شعب إن قائال الثالثاء

 (رويترز،الجزيرة).بومبيو

 عن" بديل حل" من ما أنه موغيريني فيديريكا األوروبي باالتحاد الخارجية السياسة مسؤولة أكدت 

 فيه أعلن الذي بومبيو مايك األميركي الخارجية لوزير خطاب على ردا وذلك إيران، مع النووي اتفاق

 (الجزيرة).جديد اتفاق إلى للتوصل مشددة شروطا

 بعد “ونزيهة حرة انتخابات” إجراء إلى ،الفنزويلية الحكومة ترامب دونالد األمريكي الرئيس دعا 

 أنحاء مختلف من انتقادات القت انتخابات في جديدة لفترة مادورو نيكوالس الرئيس انتخاب

 (RTرويترز،).العالم

 بأنها الحكومية األصول تسييل على قدرتها من تحد التي الجديدة األمريكية العقوبات فنزويال وصفت 

 (رويترز).“قانونية غير إجراءات”
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 الفساد مكافحة لجنة مقر إلى الثالثاء يوم الرزاق عبد نجيب السابق الماليزي الوزراء رئيس وصل 

 مثير إجراء في المصرفي حسابه إلى دوالر مليون 25.6 نقل وراء السبب بتوضيح أمرته التي

 (رويترز،العربية).للريبة

 الثالثاء يوم الشمالية كوريا إلى وصينية غربية إعالمية منظمات من صحفيا 35 من أكثر وصل 

 إغالق في قدما ستمضي بيونجيانج أن إلى إشارة في نووية تجارب إجراء موقع إغالق لمشاهدة

 (رويترز،العربية).الدبلوماسي الصعيد على اليقين عدم حالة تجدد برغم الموقع

 في جامعة من مسيرة بدء فور الثالثاء يوم للحكومة مناهضين ومحتجين الشرطة بين مواجهة وقعت 

 عامة انتخابات بإجراء العسكرية الحكومة لمطالبة الحكومة مقر إلى بانكوك التايالندية العاصمة

 (RTرويترز،).الثاني تشرين نوفمبر بحلول

 بجنوب قندهار مدينة في أمنية نقطة عند انفجرت صغيرة حافلة متن على قنبلة إن مسؤولون قال 

 حتى ترد لم لكن الجو في والدخان الغبار من هائلة سحابة االنفجار وأطلق .الثالثاء يوم أفغانستان

 (رويترز).ضحايا سقوط عن تقارير اآلن

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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