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 4528-50-42 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

  الشأن السوري

 االنتصارات في شريكة هي وشعبا قيادة روسيا أن ، الخميس ،اليوم األسد بشار السوري الرئيس قال 

 (سانا).إرهابية بؤر من تبقى ما وتحرير يإرهاب آخر على القضاء حتى تتوقف لن التي

 الثانية المحطة منطقة في السوري للجيش نقاط الخميس فجر األمريكية الطائرات استهدفت T2 في 

 (رأي اليوم).الغربي حمص ريف أقصى السورية البادية

 افلالعتر ترامب دونالد األمريكي الرئيس إدارة على تضغط إسرائيل إن أمس إسرائيلي وزير قال 

 خالل ذلك على المتحدة الواليات موافقة وتوقع المحتلة، الجوالن هضبة على بسيادتها

 (رويترز).شهور

 األراضي على عسكرية قواعد بإنشاء إليران تسمح لن إسرائيل أن ،أمس نتنياهو، بنيامين أكد 

 (معـا).السورية

 :اللبناني  الشأن

 تشكيلة إلى هللا حزب تحول في المساهمة إلى شغوتيري أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين دعا 

 (رويترز).للبنان بالنسبة جدا مقلقة هللا لحزب العسكرية القدرات أن معتبرا مدنية سياسية

 لخليجي واليمني االشأنين 

 محاولة وجود حول تداوله يتم ما صحة ،أمس اإلمارات، في المدني للطيران العامة الهيئة نفت 

 اإلماراتية األنباء وكالة) .اإليرانية األجواء في" دبي فالي" الوطنية للناقلة تابعة طائرة الختطاف

 (وام

 واستمرار القضايا كافة في بينهما المشترك والتنسيق التعاون ضرورة والسعودية السودان أكد 

 (واس).اليمن في العربي التحالف قوات ضمن السودانية القوات مشاركة



  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 لرئيس مستشارا المخالفي عبدالملك بتعيين قرارا هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس أصدر 

 مبارك بن عوض وأحمد للخارجية وزيرا   اليماني خالد بتعيين رئاسي مرسوم صدر كما؛ الجمهورية

 (سكاي نيوز) .المتحدة األمم لدى يمنلل ومندوبا سفيرا

 الشأن العراقي 

 اللجنة رئيس اختطاف عن تردد ما التركية اتالسلط مع تتابع إنها العراقية الخارجية وزارة قالت 

 (السومرية نيوز) .تركيا في الكعود نعيم األنبار محافظة مجلس في األمنية

 األقل على قتلى 2 إلى بغداد العراقية العاصمة في الشعلة حي في االنتحاري التفجير حصيلة ارتفعت 

 (زالسومرية نيو).عراقية أمنية لمصادر وفقا بجروح، 25 وإصابة

 الشأن المغاربي

 مدينة مشارف على أصبح الليبي الجيش إن المسماري أحمد الليبي، الوطني الجيش باسم الناطق قال 

 الجماعات سيطرة من تحريرها أجل من الليبي للجيش عمليات تشهد والتي ليبيا شرق الواقعة درنة

 (سكاي نيوز).اإلرهابية

 نوعه من إجراء أول في وذلك الدين أنصار جماعة في أعضاء ألنهم مالي من 250 الجزائر ستطرد 

 (رويترز).المتشددة الجماعة ضد الجزائر تتخذه

 المغربية للدولة موازية بنية بوجود أوريد حسين المغربي الملكي القصر باسم السابق الناطق قال 

 المسؤول لهذا الحادة التصريحات من ويعتبر. نفسها الدولة اختراق في نجحت بالمافيا شبيهة

 (رأي اليوم).السابق

 

 الشأن الدولي

 األميركي للرئيس يحق ال أنه أمس بوكوالد رايس ناومي نيويورك في الفدرالية القاضية أعلنت 

 (AFP).لسياسته المعارضين من ألنهم تويتر موقع على متابعيه حجب ترامب دونالد

 (رويترز).البالد لمغادرة اعةس 28 الفنزويليين الدبلوماسيين من 4 المتحدة الواليات أمهلت 

 األمريكي للرئيس الشخصي المحامي كوهين مايكل أن( سي.بي.بي) البريطانية اإلذاعة هيئة ذكرت 

 األوكراني والرئيس ترامب بين محادثات لترتيب األقل على دوالر ألف 255 سرا   تلقى ترامب دونالد

 (القدس العربي).الماضي العام بوروشينكو بيترو
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 يمكنها ال إيران أن ،أمس يخامنئ على هللا آية إيران، فى اإلسالمية للجمهورية األعلى رشدالم أعلن 

 (AFP) .به الوثوق يمكن ال بلد ألنها المتحدة الواليات مع" تتفاعل" أن

 مع النووي االتفاق في إيران لبقاء شروط سبعة ،أمس خامنئي، علي اإليراني النظام مرشد حدد 

 الباليستية الصواريخ بشأن مفاوضات في الدخول بعدم األوروبيين تعهد بينها من العالمية، القوى

 (سكاي نيوز) .األوسط الشرق في أإليرانية واألنشطة

 إلى دعوة بسحب ياألمريك القرار أن واشنطن يف أمس يي وانج الصينى الخارجية وزير اعتبر 

 (AFP)."بناء غير جراءإ" هو الهادىء المحيط يف عسكرية مناورات يف للمشاركة الصين

 إضافية بمساعدة ووعدت الروهينغا من الجئين الستقبال استعداد على انها الكندية الحكومة قالت 

 (سكاي نيوز) .بورما في المسلمة األقلية هذه لمساعدة مهمة

 

 4528-50-42 ءاالربعا المسائي التقرير

 

  الشأن السوري

 والتي البالد، من قواتهما اللبنانية هللا حزب وميليشيا إيران لسحب الدعوات األربعاء، سوريا، رفضت 

 (سبوتنك) .السورية لألزمة تسوية تحقيق في المساعدة إطار في وموسكو واشنطن من خرجت

 النقاش، أجندة على حتى مطروح غير األمر هذا" المقداد فيصل السوري الخارجية وزير نائب قال 

 (سبوتنك)."سوريا بسيادة يتعلق ألنه

 النجاح ان معتبرة سوريا إعمار إعادة في المساهمة الى الدولية المجموعة االربعاء روسيا دعت 

 قابلة وغير موحدة“ دولة الى حربا تشهد التي البالد اعادة يتيح السوري للجيش العسكري

 (اليومرأي ).”للتقسيم

 النقاط من عدد على" داعش" تنظيم يلمسلح يإرهاب لهجوم اليوم، السورى، الجيش وحدات تصدت 

 (سانا السورية األنباء وكالة) .يالشرق يالجنوب الزور دير بريف الميادين منطقة يف العسكرية

  واليمني لخليجيا انالشأن
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 إلى الخاص األمريكى الرئاسى المبعوث مع اليوم، الجارهللا، خالد الكويتى الخارجية وزير نائب اجتمع 

 للكويت بزيارة يقوم يالذ ماكجورك، بريت السفير( داعش) بتنظيم يسمى ما ضد يالدول التحالف

 (أ.ش.أ).له المرافق والوفد حاليا

 الخونة”بـ ووصفهم السعودية في المرأة حقوق عن الدفاع مجال في بارزين نشطاء اعتقال يشّكل”، 

 يأتي المملكة في التغيير ان مفاده فيه لبس ال تحذيرا السيارات، بقيادة للنساء السماح من أسابيع قبل

 (رأي اليوم).ونشطاء محللون يرى حسبما عليا، بأوامر فقط

 الستهداف اإليرانية الحوثية للمليشيات إرهابية محاولة إحباط األربعاء، العربي، التحالف أعلن 

 (سكاي نيوز).األحمر بالبحر العالمية والتجارة البحرية المالحة

 من حكومي موقع تحرير األربعاء اليمن في الشرعية للحكومة الموالية الوطني الجيش قوات أعلنت 

 شمالي للجماعة، الرئيسي المعقل صعدة، محافظة في الحوثية هللا انصار جماعة قبضة

 (الوكالة األلمانية).اليمن

  الشأن العراقي 

 إيرانية تكون لن المقبلة العراقية الحكومة إن ،يالعراق يالوطن الحكمة تيار رئيس الحكيم عمار قال 

 (أ.ش.ِأ)."وطنية أغلبية حكومة المقبلة الحكومة تكون أن على نعمل: "متابع ا أمريكية، أو

 اللبناني الشأن

 للمرة للبرلمان رئيسا بري، نبيه أمل، حركة زعيم انتخاب األربعاء، اللبناني، النواب مجلس أعاد 

 (سكاي نيوز) .عاما 42 نحو عام منذ يشغله الذي المنصب وهو التوالي، على السادسة

 الشأن المغاربي  

 العسكرية للسلطات أنفسهم سلموا إرهابيين 0 أن األربعاء، اليوم الجزائرية، الدفاع وزارة كشفت 

 الحدود من بالقرب مالي مع الجزائر حدود على البالد جنوب أقصى تمنراست بمحافظة واألمنية

 (رأي اليوم).الليبية

 إلى توصلت اإلرهاب مكافحة في المتخصصة األمنية األجهزة إن األربعاء، جزائري، أمني مصدر قال 

 محافظة في مسجد داخل سابق ومجند مؤذن من كل ذبح جريمة عن االسالمية الدولة تنظيم مسؤولية

 (رأي اليوم) .اإلثنين فجر ،(غرب) بلعباس سيدي
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 الشأن الدولي

 في المتحدة الواليات مواطني إلى األربعاء، صباح صحيا، تحذيرا األميركية الخارجية وزارة أصدرت 

 دماغية صدمة"بـ األميركية الحكومة موظفي أحد إصابة تشخيص بعد وذلك الصين،

 (سكاي نيوز)".غامضة

 مايك األمريكي، نظيره تصريحات األربعاء، ظريف، جواد دمحم اإليراني، الخارجية وزير وصف 

 (رأي اليوم). الرد تستحق ال وحمقاء ، منطقية غير بأنها إيران حول بومبيو،

  قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، األربعاء، إن السياسة األميركية بشأن إيران

 .المعتدلين في طهران وتزيد من عدم االستقرار في الشرق األوسط ستشجع المحافظين على حساب

 (سكاي نيوز)

 2 بنجاح روسية نووية غواصة إطالق عملية يوثق فيديو األربعاء، الروسية، الدفاع وزارة نشرت 

سكاي ) .لروسيا الغربي الشمالي الساحل على األبيض البحر من للقارات، عابرة بالستية صواريخ

 (نيوز

 انسحاب موعد فيه يقترب الذي الوقت في أنه األربعاء، األلماني، االتحادي اإلحصاءات مكتب ذكر 

 أصبحوا الذين البريطانية، السفر جوازات حاملي عدد زاد المقبل العام األوروبي االتحاد من بريطانيا

 (سكاي نيوز) .الماضي العام بالمئة 224 بنسبة ألمانا مواطنين

 منذ الموقوف رمضان، طارق سبيل إخالء طلب رفض ،أمس فرنسا، في االستئناف محكمة أكدت 

 (سكاي نيوز) .واالغتصاب والتحرش الجنسي االعتداء بتهم الماضي، فبراير مطلع

 موسكو أن األربعاء، اليوم زاخاروفا، ماريا الروسية، الخارجية وزارة باسم الرسمية الناطقة أعلنت 

 وتؤدي بناءة غير البلد بهذا باالنتخابات االعتراف عدم ان معتبرة؛ كاراكاس ضد العقوبات تعارض

 (رأي اليوم) .مسدود طريق الى

 

 زيارة موقعنا على العنوان التاليبامكانكم  لالطالع على المزيد من االخبار
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