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 2018-07-23 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن العراقي:

منذ انطالقها، مؤكدا في العراق ، عن اجمالي عدد ضحايا التظاهرات امساعلنت مفوضية حقوق االنسان،  •

 )سكاي نيوز(. .منيةمن القوات اال 460بينهم  729وإصابة متظاهر  13وفاة 

 بغداد العاصمة تشهدها التي للتظاهرات المطلق دعمها ،امس كركوك، محافظة في العبيد قبائل أعلنت •

 (نيوز السومرية ).العراق وجنوب الوسط الفرات ومحافظات

 كربالء، ، عن انتهاء عمليات اعادة العد والفرز اليدوي في محافظةفي العراق اعلنت مفوضية االنتخابات •

 (نيوز السومرية ) .النجف لمحافظةفيما اكدت التهيؤ 

 بغداد أن إعالمية، تقارير على تعليقه معرض في العذاري، منصور حيدر موسكو لدى العراقي السفير أكد •

 ، روسيا اليوم(الروسية" تاس" وكالة ).العراق في دائمة أمريكية قواعد نشر على توافق لن

 

 :واالردني السوري انالشأن

 أثر على فروا المدني للدفاع السورية “البيضاء الخوذ” جماعة أعضاء من مئات إن امس، سؤولونم قال •

 إسرائيليين جنود بمساعدة األردن إلى الحدود عبر السرعة وجه على نقلهم وجرى الحكومية القوات تقدم

 (رويترز) .غربية وقوى

لمعروفين السوري ا الدفاع المدنيأن "بالده ستستقبل عناصر ب هايكو ماس أكد وزير الخارجية األلماني •

 النشرة()."مؤخرا سوريا من إسرائيل الذين أجلتهم بـ"الخوذ البيض"

 الكندي الوزراء ورئيس ترامب دونالد األمريكي الرئيس إن نتنياهو بنيامين االسرائيلي الوزراء يسرئ قال •

 ف ا). سورية وإنقاذ بحث منظمة وهي البيضاء الخوذ منظمة من أعضاء إجالء منه طلبا ترودو جاستين

 (ب
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أن "إسرائيل لن تكف عن التحرك ضد المحاوالت  بنيامين نتانياهو ةيسرائيلاإل الحكومة أكد رئيس •

 النشرة()."سوريا في اإليرانية للتموضع عسكريا

وية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في مدينة مصياف ، أن ضربة جامسذكر التليفزيون السوري،  •

 )بوابة االهرام، وكاالت..(.في خسائر مادية فحسب بمحافظة حماة، وتسببت

 أيمن األردني نظيره مع ناقش الفروف، الروسي الخارجية وزير إن ،امس مساء الروسية، الخارجية قالت •

 )سبوتنيك(.هناك من البيضاء ذالخو منظمة متطوعي وإجالء سوريا في الوضع الصفدي،

 

 الشأن المصري:

طالب النائب في لجنة النقل في البرلمان المصري محمد بدوي بوقف تشغيل السكك الحديد في مصر لحين  •

 )الحرة(.عرباتها التي يستخدمها مئات آالف المصريين يومياتحديثها وتطوير 

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

 أبرم قد بلير توني األسبق البريطاني الوزراء رئيس أن عن امس The Telegraph صحيفة كشفت •

 المملكة رؤية تنفيذ إطار في لها االستشارات لتقديم دوالر مليون 12 بقيمة السعودية مع صفقة

 (نيوز السومرية).2030

قالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين ينبغي أن يطلقوا سراح جميع المعتقلين في سجونهم قبل محادثات  •

 ، الحرة(وكالة األنباء اليمنية سبأ).سالمال

 مارتن األممي، المبعوث جهود انتظار في إنه قرقاش، أنور الخارجية، للشئون اإلماراتي الدولة وزير قال •

 )تغريدة لقرقاش عبر تويتر(.المواجهة المدينة لتجنب الحديدة من حوثي انسحاب تحقيق نحو جريفيث،

، المبعوث األممي مارتن امسرف بها دولياً، أحمد عبيد بن دغر، سلم رئيس الحكومة اليمنية المعت •

 االماراتي( 24).مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة غربي اليمن غريفيث، ردود حكومته على

 الصلو مديرية في كبرى انتصارات العربي، التحالف مقاتالت من جوي وإسناد بدعم اليمني، الجيش حقق •

ً  مهمة خطوة في الماضية، الفترة في ً  عسكريا  ، الحوثي ميليشيا ضد المعارك سير صعيد على واستراتيجيا

 )واس،عاجل(.تعز محافظة شرق جنوب
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 المعترف اليمنية للحكومة الموالية القوات في وجنديان القاعدة، تنظيم من أنهم يُرجح أشخاص عشرة قتل •

 (برس فرانس وكالة. ) مواجهات وفي امس،، أمريكية أنها يُعتقد جوية ضربة في دولياً، بها

 

 :المغاربيالشأن 

 الشرطة أفراد من واثنين نيابتها ووكيل ودان الليبية، مدينة محكمة قاضي مسلحة مجموعة اختطفت •

 الليبية( "218" لقناة)ا.السجن سيارة وسرقت المحكمة، داخل من القضائية

 صالح عقيلة المجلس رئيس أن بليحق، هللا عبد طبرق، في الليبي النواب مجلس باسم الناطق صرح •

 .(سبوتنيك).اليوم طبرق يصل الذي لودريان، إيف فرنسا جون خارجية وزير االثنين اليوم يستقبل

، أن الثروات النفطية امسأكدت نائبة المبعوث األممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز،  •

مؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عنه، الليبي، وأن ال الليبية هي من حق الشعب

 .(سبوتنيك). .حصرا

جثة لعناصر تنظيم 700كشف أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا عن وجود  •

 بوابة افريقيا().ثالجات مدينة مصراتة منذ أكثر من عام "داعش" اإلرهابي، في

 العالقات الفرنسي الخارجية وزير مع تونس، في امس، السبسي باجي قائد التونسي الرئيس بحث •

 دائرة).فيها شامل سياسي حل إلى للتوصل المبذولة والجهود ليبيا في والتطورات الفرنسية، التونسية

 االماراتي( 24، التونسية بالرئاسة والتواصل اإلعالم

 على والعمل المشترك التعاون بتعزيز نستو جانب إلى بالوقوف بالده التزام، الفرنسي الخارجية وزير كدأ •

 ظل في خاصةً  والدولية اإلقليمية المحافل كافة في التونسية التجربة إلنجاح الالزم الدولي الدعم توفير

 االماراتي( 24، التونسية بالرئاسة والتواصل اإلعالم دائرة). الكبار السبعة لمجموعة المقبلة فرنسا رئاسة

 

 الشأن الدولي

ن إن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، سيطالب الحكومة اإليرانية بوقف قال مسؤولون أمريكيو •

 د ب أ() .حد الضطهاد األقليات الدينية ومكافحة الفساد في خطاب مخطط إللقائهدعمها لإلرهاب ووضع 

 األمن لزعزعة يخططون إيران في المنافقين ان جعفري علي محمد اإليراني الثوري الحرس قائد أعلن •

 المتحدة الواليات ان وأّكد الهدف، هذا أجل من األموال ينفقون الخونة سعود آل ان الى مشيرا بشدة،

 .)النشرة(اإليراني األمن لضرب يخططان وإسرائيل
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 أخرى، مرة المتحدة الواليات تهديد من اإليراني، الرئيس ،اليوم ترامب، دونالد األميركي، الرئيس حذر •

 كل أم" هي إيران مع الحرب بأن مفادها روحاني حسن أطلقها تهديدات على رد أحدث في وذلك

 )سكاي نيوز، حساب ترامب عبر تويتر(".الحروب

 للتجسس تعرضت 2016 لعام الرئاسة النتخابات حملته إن ،امس ترامب، دونالد األميركي الرئيس قال •

 ر(عبر تويتتغريدة).الديمقراطي والحزب كلينتون هيالري منافسته لصالح

نشر مكتب التحقيقات االتحادي وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية  •

تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض االنتخابات  لدونالد ترامب في إطار

  )رويترز( .2016األمريكية في 

" حليف" كـ بوضعه امس، التذكير ومالية تجارية سبابأل واشنطن تستهدفه الذي االوروبي االتحاد اعاد •

 في العشرين مجموعة مالية وزراء اجتماع خالل وذلك المتحدة، للواليات" عدوا" وليس" تاريخي

 (كوم دوت القدس).آيرس بوينس

قال مدير مكتب رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد يوم األحد إن على إثيوبيا تطبيق ديمقراطية متعددة  •

 )رويترز(  .بأحدث التغيرات الكبرى التي يشهدها البلد حزاب فيما يمكن وصفهاأل

نجا عبد الرشيد دستم نائب الرئيس األفغاني من هجوم يشتبه في أن انتحاريا نفذه في مطار كابول لدى  •

ق عام قضاه في منفى في تركيا بسبب مزاعم عن تعذيب وانتهاكات ارتكبها بح عودته للبالد بعد أكثر من

 )رويترز( .خصم سياسي

قال مسؤول في الشرطة إن مرشحا من حزب حركة اإلنصاف الباكستانية الذي يتزعمه العب الكريكيت  •

في هجوم انتحاري استهدف تجمعا  امس،لمنصب رئيس الوزراء عمران خان قتل السابق والمرشح 

 .)فرانس برس(انتخابيا

 إلى حاليا تحول المتوسط البحر أن من ،" بوندستاج" ياأللمان البرلمان رئيس نائبة روت كلوديا ذرتح •

 ( األلمانية" زونتاج أم بيلد" صحيفة)."الموت بحر"

 

 2018-07-22 حداال المسائي التقرير

 

 الشأن العراقي:
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ق تأخذ منحى جديدا مع دخولها أسبوعها الثالث على التوالي، إذ بدأت االحتجاجات في مدن جنوبي العرا •

 )سكاي نيوز(.مطالبهم، السيما بعد سقوط عدد من القتلى وامتدادها على مدن عدة رفع المحتجون سقف

عنصراً من  15أعلن قائد عمليات محافظة ديالي العراقية الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم األحد مقتل  •

 .)موقع "السومرية نيوز"(جوي شمال شرقي المحافظة ي قصفتنظيم داعش ف

قالت وزارة العدل العراقية إنها حصلت على حكم نهائي من القضاء الفرنسي برفع الحجز عن أموال  •

 .)سبوتنيك(العراقي كانت محتجزة في البنوك الفرنسية، منذ فترة حكم صدام حسين خاصة بالبنك المركزي

ي حيدر العبادي لدى المحكمة االتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البالد، طعن رئيس الوزراء العراق •

 .)سبوتنيك( النواب الذي أقره البرلمان المنتهية واليته ضد قانون امتيازات

ياسين عوض  العراق والسفير السوداني الجديد لدى سليم الجبوري السابق العراقي بحث رئيس البرلمان •

التحديات االمنية والسياسية في العراق والمنطقة، فيما ناقشا االستفادة من  اسماعيل، األحد، ابرز

 السومرية نيوز( .)بملف المياه لمساعدة العراق السودان خبرات

تمارس إسرائيل واللوبى الموالى لها فى الواليات المتحدة ضغوطا حثيثة إلبقاء األرشيف اليهودى العراقى  •

 .)المصري اليوم(2003التى نقل إليها عقب الغزو األمريكى للعراق عام  األمريكية، فى الواليات المتحدة

 

 :واللبناني السوري انالشأن

أعلنت قاعدة "حميميم" الروسية في الالذقية غربي سوريا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خالل اليومين  •

 وم(روسيا الي).طيار مجهولتي الهوية، حاولتا االقتراب منهاالماضيين طائرتين بال 

أفادت وسائل إعالم ونشطاء سوريون، بأن مسلحي "جبهة النصرة" أقدموا اليوم على إحراق معبر  •

 روسيا اليوم() .الشطرين المحرر والمحتل من الجوالنالقنيطرة الفاصل بين 

من عناصر ما يسمى  800أكد الجيش اإلسرائيلي استكماله خالل الساعات األخيرة عملية إجالء حوالي  •

 (I21).المعروفين بـ"الخوذ البيض" وذويهم من منطقة القتال جنوبي سوريا المدني السوريبالدفاع 

قال التلفزيون السوري ومقاتلون بالمعارضة امس، إن الجيش السوري وحلفاءه حققوا تقدما في جنوب  •

 )رويترز(  أقرب إلى حدود هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيلغرب البالد وأصبحوا 

الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي الفروف بحث مع نظيره األمريكي مايك بومبيو امس،  قالت وزارة •

 )رويترز( .في شبه الجزيرة الكورية“ التحديات”األزمة اإلنسانية في سوريا وكذلك  الجهود الالزمة لحل
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شرقي كشفت مصادر مطلعة داخل سوريا، عن إنشاء القوات األمريكية، سجنا في مدينة الرقة شمال  •

.) تنظيم "داعش" األجانب، المقبوض عليهم خالل العمليات العسكرية بالمنطقة سوريا، الحتجاز عناصر

 السومرية نيوز(

أكد رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع أن هناك ترتيبا يعد بين الروس واألمريكيين إلعادة نحو  •

روسيا ) .ترتيبات روسية عملية في سورياإلى أراضيهم بضمانة روسية أمريكية، و مليوني نازح سوري

 اليوم(

 

 الشأن المصري:

أشهر  3ألف شائعة خالل  21قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم إن بالده تعرضت إلى  •

 .)سكاي نيوز(مشيرا إلى أن الجيش يقدم تضحيات كبيرة على كافة المستوياتبهدف نشر البلبة واإلحباط، 

أوضح الرئيس المصري، خالل كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، أن الخطر  •

والمنطقة هو خطر واحد يتمثل في تدمير الدول من الداخل عبر الضغط واألعمال الحقيقي الذي يمر ببالدنا 

 )االهرام،وكاالت(.اإلحباطواإلرهابية وفقد المال 

يوليو )تموز( من كل عام يُثير مشاعر الفخر والكرامة، السترداد  23أكد الرئيس المصري، أن يوم  •

 )الشرق االوسط، وكاالت...(.زمن طويل من السيطرة األجنبية المصريين حكم بالدهم بعد

 

 الخليجي: ناالشأن

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، األحد، زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي  •

 )قنا، األناضول(.تيريزا ماي.  ا رئيسة الوزراءخالله

نقلت وكالة تاس لألنباء عن السفير الروسي لدى قطر قوله امس، إن روسيا وقطر تبحثان صفقة بيع  •

 )رويترز( .الصاروخية للدوحة 400-محتملة ألنظمة إس

 

 :الليبيالشأن 

شرعي قبالة مدينة "زوارة" غربي مهاجراً غير  40أعلن حرس السواحل الليبي اليوم األحد، عن إنقاذ  •

 .االماراتي( 24)البوابة، .طرابلس
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استذكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بطوالت المجاهدين الليبيين ضد االحتالل  •

، مشيراً إلى موقف ليبيا وشعبها الثابت تجاه القضية 1948خالل حرب اإلسرائيلي في فلسطين 

 اراتي(االم 24 ).الفلسطينية

 

 الشأن الدولي

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، اليوم األحد، أن سيوال تلت االعصار "سون تين" الذي ضرب وسط  •

.)وكالة "فرانس برس" ، شخصا آخرين 13قتيال على االقل وفقدان  19أسفرت عن سقوط البالد وشمالها، 

 وفا(

صاف قتل في هجوم انتحاري استهدف قال مسؤول في الشرطة الباكستانية إن مرشحا من حزب حركة اإلن •

 .أيضا عن إصابة أربعة أشخاص قبل االنتخابات العامة المقررة يوم األربعاء تجمعا انتخابيا وأسفر

 )رويترز( 

الى  فالديمير بوتن اعلنت السلطات األميركية، االحد، عن اخضاع كرة القدم التي قدمها الرئيس الروسي •

 السومرية نيوز(.)."الل قمة هلسنكي، لـ"فحص أمني روتينيترامب، خ دونالد نظيره األميركي

طالبت جماعات معنية بحقوق اإلنسان اليوم األحد بإجراء تحقيق مستقل بعد أن قتلت الشرطة اإلندونيسية  •

 )رويترز(  .هذا الشهر في إطار حملة أمنية قبل دورة األلعاب اآلسيوية رجال 11بالرصاص 

ية أن الرئيس حسن روحاني حذر نظيره األمريكي، اليوم من مواصلة ذكرت وكالة األنباء اإليران •

لكنه لم “ ينبغي أن تعلم أمريكا... الحرب مع إيران هي أم كل الحروب” السياسات العدائية لطهران قائال

 )رويترز( .يستبعد أيضا السالم بين البلدين

شن من خالل الخطب والرسائل قال مسؤولون أمريكيون مطلعون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ت •

هدفها إثارة اضطرابات والمساعدة في الضغط على إيران لوقف برنامجها  الموجهة عبر االنترنت حملة

 )رويترز( .النووي ودعمها لجماعات مسلحة

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل زيارة للسنغال امس، بتعزيز العالقات االقتصادية مع أفريقيا  •

 )شنخوا(.قروض صينية رخيصة مقابل المعادن ومشروعات بناء ضخمة ها بالفعلالتي تغمر

أعلن النائب اليمينى المتطرف المثير للجدل جاير بولسونارو رسميا أنه سيعلن اليوم ترشحه إلى  •

فى البرازيل، معتمدا على شعبية كبيرة على شبكات التواصل اإلجتماعى  االنتخابات الرئاسية فى أكتوبر

 (اليوم السابععات الرأى التى تتوقع وصوله إلى الدورة الثانية.)واستطال

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com


  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

االتحاد  أعلن الوزير البريطاني المكلف بريكست دومينيك راب، أن "بالده لن تدفع فاتورة االنفصال عن •

 )النشرة(."التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل ما لم يتم األوروبي

قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين دومينيك جريف اليو: إن إجراء استفتاء آخر على  •

لسياسية الحالية وإن لم يكن األوروبي قد يكون الحل الوحيد للمشكلة ا عضوية البالد في االتحاد

 .)شبكة "سكاي نيوز" ، البوابة نيوز(األمثل

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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