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 2018-09-11 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن العراقي:

 مؤكدا بواقعها، تنهض مناسبة بادارة تحظ لم البصرة محافظة أن امس العبادي، حيدر الوزراء رئيس اكد •

 ، العراق االن(نيوز لسومرية) ا.الخدمية المشاريع لك انجاز حتى المحافظة يغادر لن أنه

شكل "انطالقة ياياد عالوي، بدء الحوار بين تحالفي سائرون والفتح  بالعراق اعتبر زعيم ائتالف الوطنية •

 .العراق اشار الى ان التدخالت الخارجية ساهمت في "تأزيم" الموقف السياسي في ايجابية للغاية"، فيما

 .(نيوز السومرية )

 والديمقراطي االتحاد بين خالفات اي وجود حسن، عبدالعزيز الكردستاني الوطني االتحاد عضو نفى •

 بشأن أمره يحسم لم الكردستاني التحالف أن الى أشار فيما الجمهورية، رئاسة منصب حول الكردستاني

 )واع، العراق االن(.الرئاسة مرشح

 إيران، على المرتقبة األمريكية بالعقوبات ومةمدع ،امس تعامالت، في الخام النفط أسعار صعدت •

 (.نيوز السومرية ).العراقية البصرة محافظة في واالحتجاجات األمنية واألحداث

 

  :واللبناني السوري انالشأن

 سوريا غرب شمال داخل ألخرى منطقة من نزحوا شخص ألف 30 من أكثر إن المتحدة باألمم مسؤول قال •

 األسبوع بدأ الذي معها المتحالفة والقوات السورية الحكومة قصف جراء ضةالمعار سيطرة تحت الواقع

 )رويترز(.الماضي

 حجم أوتكين، أنطون الروسي العراق، في السابق المتحدة األمم مفتش الكيميائية، األسلحة خبير وصف •

 ))سبوتنيك(.اإلعالم في تداوله يتم مما أكبر بأنها األوسط الشرق في الكيميائية الحرب
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 مؤخرا، موافقته، أعطى األسد بشار السوري الرئيس أن مخابراتية، وتقارير كبار أمريكيين مسؤولينقال  •

، نيوز سكاي).إدلب محافظة في المسلحة للجماعات معقل آخر على الهجوم في الكلورين غاز استخدام على

 («جورنال ستريت وول» صحيفة

 الفصائل سيطرة لمناطق المتاخم الشمالي حلب ظةمحاف ريف في العسكرية مواقعه السوري الجيش عزز •

 السوري الجيش" عناصر مع بالتعاون تركيا تنفذها التي" الزيتون غصن" عملية وقوات المسلحة

 )روسيا اليوم(."الحر

 عدم حال السوريين الالجئين أمام إليه تركيا من الطريق بفتح األوروبي االتحاد التركية السلطات هددت •

 )روسيا اليوم( .إدلب محافظة على السورية الحكومية القوات هجوم لوقف باأورو دول تدخل

 )النشرة(."القرن الحادي والعشرينإلى أن "إدلب قد تصبح أسوأ كارثة إنسانية في  األمم المتحدة لفتت •

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حزب هللا لترك سوريا والعودة إلى لبنان قائالً: ماذا  •

)النهار، .المعارك كلّها وخسر وطنه؟، وطالب رئيس البالد ميشال عون بإنقاذ عهدهينفع اإلنسان لو ربح 

 روسيا اليوم(

شال عون، إنه ال يجوز ألي فئة أو طائفة احتكار التمثيل، أو تهميش فئة لمصلحة قال الرئيس اللبناني مي •

 )روسيا اليوم( .خالل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنانأخرى أو إقصاء أحد، 

 

 الشأن المصري:

 سامح الخارجية وزير إن المصرية، الخارجية وزارة باسم الرسمي المتحدث زيد، أبو أحمد السفير، قال •

 )سبوتنيك، االهرام(.أبابا أديس اإلثيوبية العاصمة إلى الثالثاء غد مساء سيتوجه شكري،

طالب محام مصري في بالغ قدمه للمحامي العام األول لنيابات استئناف مدينة اإلسكندرية بمنع الرئيس  •

 )روسيا اليوم( .المرزوقي من دخول مصر التونسي السابق منصف

 

 ن الخليجي واليمني:االشأن

( الثاني تشرين)نوفمبر 24 في النواب مجلس انتخابات إتنظيم ،امس البحرينية السلطات تأعلن •

 ( بنا البحرينية األنباء وكالة).المقبل

 .السعودية مع حدودية جبهات في ويمنيا سعوديا جنديا 13 قنص" الحوثيين" هللا أنصار جماعة أعلنت •

 )سبوتنيك(.
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 عملية إنقاذ في أمال وصنعاء، مسقط إلى القادمة األيام لخال غريفيث مارتن األممي المبعوث يتوجه •

 أطراف مع منفصلة محادثات إلى البداية في يلجأ قد أنه إلى غريفيث وألمح .اليمن في المتعثرة السالم

 (france24). النزاع

 

 :الليبيالشأن 

 المؤسسة هدفاست الذي اإلرهابي العمل الليبي، النواب مجلس رئيس صالح، عقيلة المستشار أدان •

 )سبوتنيك(.والجرحى القتلى من عددا وأوقع ،امس طرابلس، في للنفط الوطنية

 بأن ،امس المسماري، أحمد العميد الليبية العربية المسلحة للقوات العام القائد باسم الرسمي المتحدث أفاد •

 ليبيا االن، وكاالت().اإلرهاب لمكافحة قوية عالقتنا تكون أن ويجب واحد، ومصيرنا شقيقة دولة الجزائر

 الرجل حفتر خليفة المشير بنغازي في اإلثنين، أمس ميالنيزي، موافيرو أنزو إيطاليا، خارجية وزير التقى •

 االماراتي( 24)اكي، .معه العالقات تعزيز بهدف ليبيا، شرق في القوي

 

 السوداني:الشأن 

حكومة الوفاق الوطني الجديدة، خالل  أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيتم اإلعالن عن تشكيل •

 )المصري اليوم( معتز موسى من إجراء المشاورات بشأنها. د.رئيس الوزراء المكلف  يومين، بعد انتهاء

 

 الشأن الدولي

 التركي الرئيس سيطرة مدى يؤكد آخرين غربيين ومواطنين أمريكيا راهبا أنقرة اعتقال أن محللون رأى •

 مكاسب تحقيق أجل من كرهائن األجانب السجناء واستغالل بالده، في القضاء على أردوغان رجب

 .)الوفد(المتحدة الواليات مع ودبلوماسية سياسية

جانب في ايران تجري وفق ية ان "الزيارات الداخلية للدبلوماسيين االيرانالاكدت وزارة الخارجية ا •

المسبق، وال يمكن منع مثل هذه الزيارات ما لم يفعلوا ما يخالف القانون الضوابط واالطالع والتنسيق 

 )النشرة(."والعرف

 كيم الشمالية كوريا بزعيم التقت التي الروسي بالبرلمان االتحاد مجلس رئيسة ماتفيينكو فالنتيناقالت  •

 السالح لنزع الجانب أحادية خطوات أي اتخاذ يعتزم ال بأنه صرح كيم إن األسبوع مطلع في أون جونج

 (رويترز) .بالفعل اتخذها التي الخطوات على المتحدة الواليات رد وينتظر النووي
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 ومكاتب متاجر إغالق إلى والديزل البنزين أسعار ارتفاع على الهند أنحاء شتى في احتجاجات أدت •

 القطارات حركة األماكن بعض في المحتجون ومنع ،امس البالد ءأرجا مختلف في ومدارس حكومية

 (رويترز) .سيارات وخربوا طرقا وأغلقوا

إن بالده مستعدة للتوصل إلى حلول فيما يتعلق بمعاهدة السالم  امس،قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين  •

 (، نوفستيرويترز) .الطرفان مع اليابان يرحب بها

 السياسية بالطرق يجري أن يتعين الكورية المشكلة حول الحوار" أن بوتين الديميرف الروسي الرئيس أكد •

 )النشرة( ."فقط والدبلوماسية

 جيشها مكونات كل يمثلون جندي الف 300 بمشاركة تاريخها في عسكرية تمارين اكبر اليوم روسيا تبدأ •

 تدريبا اعتبرها التي طلسياأل حلف من انتقادات وسط ومنغوليين، صينيين عسكريين حضور عن فضال

 (Afrigatenews)النطاق واسع نزاع" على

 كل في الطاقة وزراء مع ليلتقي األسبوع هذا زيارة في أوروبا إلى بيري ريك األمريكي الطاقة وزير يتوجه •

 )الوفد(.والنمسا ورومانيا روسيا من

 بين جديد لقاء لعقد للتحضير مباحثات حاليا تجري ال أنه أوشاكوف يوري الروسي الرئيس مساعد أعلن •

 )نوفيستي، الوفد(.ترامب دونالد واألميركي ، بوتين فالديمير الروسي الرئيسين

 في تعسفي بشكل مسلمين مواطنين باحتجاز الصين اإلنسان حقوق عن تدافع حكومية غير منظمة اتهمت •

 .بكين ضد التحرك إلى ةالدولي األسرة داعية اإلرهاب، مكافحة غطاء تحت" التأهيل إلعادة مراكز"

(Afrigatenews) 

، إنه ال يوجد بديل عن خطة الحكومة التي أعلنتها رئيسة الوزراء امسذكرت رئاسة الوزراء البريطانية،  •

 )المصري اليوم(.للخروج من اإلتحاد األوروبي« بالتشيكرز»الماضي في مقرها الريفي  في شهر يوليو

 

 2018-9-10االثنين  المسائي التقرير

 

 الشأن العراقي:

 إليه آلت ما على لالطالع البصرة محافظة إلى ،اليوم العبادي، حيدر الوزراء العراقي رئيس وصل •

 (برس الغد) .الماضية األيام خالل شهدتها التي األحداث عقب المحافظة في األوضاع
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 أسعد البصرة محافظ استقباله بعدم أبلغ العبادي حيدر العراقي الوزراء رئيس بأن اليوم، مطلع صدرم أفاد •

 (برس الغد).للمحافظة زيارته خالل العيداني

 القنصليات على االعتداء رفضه البصرة محافظة لىا وصوله، عقب العبادي، حيدر الوزراء رئيس أعلن •

 )".امن وجود دون خدمات هناك يكون أن اليمكن" العبادي وقال، البالد في الدبلوماسية والبعثات

 (نيوز السومرية

 في طهران ضد" التحريض"بـ السعودية دهقان، حسين العميد االعلى، اإليراني المرشد مستشار اتهم •

 في والسعودية وإسرائيل أمريكا تقودها" كبيرة فتنة" هناك أن مؤكداً  هناك، قنصليتها لحرق البصرة

 (، وكاالت..السومرية نيوز ). .ةالمنطق

اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، أن القصف اإليراني األخير على مقر حزبي كردي في إقليم  •

 (السومرية نيوز ).والسعودية وإسرائيل الواليات المتحدة األمريكية إلىكردستان، هي رسالة 

 انسحاب خلفية على بغداد، لدى الجزائري السفير عتاستد أنها االثنين العراقية الخارجية وزارة أعلنت •

 االسبق الرئيس تمجد هتافات إطالق على جزائريين مشجعين إقدام إثر القدم لكرة مباراة من عراقي فريق

 (ب ف أ)ـ .حسين صدام

 

  :واللبناني السوري انالشأن

 عسكري انتشار بخصوص ئهاحلفا مع محادثات تجري بالده إن يومال األلمانية الحكومة باسم متحدث قال •

 انتشار أن أضاف لكنه إدلب في كيماوية أسلحة السورية الحكومة استخدمت ما إذا سوريا في محتمل

 ( رويترز) .جدا افتراضية مسألة ألمانية قوات

 غير مباحثات جولة جنيف، فى اليوم لسوريا المتحدة لألمم الخاص المبعوث ميستورا دى ستفان يعقد •

 تشكيل بحث لمتابعة" وإيران وتركيا روسيا" أستانة ضامنى دول يمثلون كبار لينمسؤو مع رسمية

 .اليوم السابع().لسوريا الدستورية اللجنة

 كيميائية، أسلحة إنتاج على القدرة لديهم بات سوريا فى اإلرهابيين أن الروسية الخارجية وزارة أكدت •

 ، اليوم السابع(" سبوتنيك"أنباء وكالة).الخارج من وفنى مادى دعم على ويحصلون

 قنابل األمريكى الجيش باستخدام الروسية، االتهامات صحة( البنتاجون) األمريكية الدفاع وزارة نفت •

 )ق. الحرة(.السورية الزور دير محافظة فى مواقع على مؤخرا شنها جوية غارات خالل فسفورية
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 قوات أن -له مقرا لندن البريطانية العاصمة من يتخذ الذى -اإلنسان لحقوق السورى المرصد أعلن •

 استعداداتها كثفت -المتحدة الواليات من المدعومة -الديمقراطية سوريا وقوات داعش ضد الدولى التحالف

 داعش تنظيم على القضاء بهدف الفرات شرق فى األخيرة العسكرية عمليتها لشن األخيرة الساعات خالل

 اليوم السابع( ).للنهر الشرقية الضفة عند المنطقة فى

 مشاركة أي على يوافق لن حزبها إن األلماني االشتراكي الديمقراطي الحزب زعيمة ناليس أندريا قالت •

 أنجيال المستشارة حكومة داخل محتملة جديدة صراع جبهة بذلك لتفتح السورية، الحرب في أللمانيا

  (رويترز ) .االئتالفية ميركل

ية تعليقا على نشر عسكري محتمل في سوريا: إن هناك مناقشات مع قال المتحدث باسم الحكومة األلمان •

 )البوابة نيوز(هذا الوضع ولكن لم تتخذ قرارات. حلفاء بخصوص مثل

 أو التأخير تحتمل تعد لم لبنان، يشهدها التى األوضاع أن الجراح، جمال اللبنانى االتصاالت وزير أكد •

 المكلف الوزراء رئيس جانب إلى الجميع يقف أن يقتضى الذى األمر وهو الحكومة، تشكيل فى التأجيل

 )النهار،المستقبل(.البلد إلنقاذ الحريرى سعد

 

 الشأن المصري:

 العريش في الشرطة قوات مع النار إلطالق تبادل في قُتلوا “إرهابيا” 11 إنمصادر امنية مصرية،  قالت •

 وكالة ،رويترز.)اإلسالمية الدولة لتنظيم موالون متشددون بها ينشط التي سيناء شمال محافظة مدن كبرى

 ( المصرية الرسمية األوسط الشرق أنباء

 الدبلوماسية قبل من السياسي التحرك البدء عن زيد أبو أحمد المصرية الخارجية باسم المتحدث كشف •

 ساناإلن لحقوق المتحدة األمم منظمة في المقبلة االجتماعات خالل وواضحة قوية مواقف وتبني المصرية،

 في االعدام أحكام بشأن اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مفوضة" باشليه ميشيل" عن الصادر البيان بعد

 )االهرام(.القاهرة

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

 العسكرية القيادة تفعيل لبحث يومال الكويت في الخليجي التعاون مجلس دول جيوش أركان رؤساء اجتمع •

 (رويترز) .واألمنية االستراتيجية للدراسات الخليجية كاديميةاأل إنشاء ودراسة الموحدة

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 

 وأحداث تحديات من المنطقة به تمر ما إن” الخضر خالد محمد الكويتي للجيش العامة األركان رئيس قال •

 أجل من الجهود وتضافر الصفوف ورص والتعاون وتوثيقها الخليجية الروابط على الحفاظ تحتم متسارعة

  (رويترز).“الخليجية الوحدة يعكر عما والنأي وتطويره الكيان هذا على الحفاظ

 وشعوب دول بأمن العبث محاوالت استمرار" من سلمان بن خليفة األمير البحريني الوزراء رئيس حذر •

 إلى يحتاج واستقرارها، أمنها من نالت جسيمة تحديات من العربية األمة به تمر ما" أن مؤكدا ،"المنطقة

 ".)بنا(المشترك العربي ملالع من مزيد

ً  أمس، مساء االنقالبية الحوثي ميليشيا شنت • ً  قصفا ً  مدفعيا  محافظة قي التحيتا مديرية على هستيريا

 ("يمن نيوز" موقع).الميليشيات من عنصراً  12 قتل فيما اليمن، غربي الحديدة

 

 الشأن المغاربي:

 يومال طرابلس الليبية العاصمة في للنفط يةالوطن المؤسسة مقر هاجموا مسلحين عدة إن عيان شاهد قال •

 ( رويترز) .انفجارات عدة دوي وسمع

 من يومال بسالم ليبيا في للنفط الوطنية المؤسسة رئيس هللا صنع مصطفى إجالء تم إنه عيان شاهد قال •

 ( ، بوابة افريقيا، وكاالت..رويترز). مسلحون يهاجمها التي المؤسسة مقر

 الذي الهجوم بتنفيذ اإلرهابي" داعش" تنظيم طرابلس، في الموجودة اصة،الخ" الردع" قوة اتهمت •

 يستهدف داعش من إرهابي هجوم" القوة، وقالت اليوم للنفط، الوطنية المؤسسة مقر له تعرض

 ("الوسط" موقع)."للنفط الوطنية المؤسسة

 إلى بزيارة سيقوم أنه ثنين،اال اليوم سالفيني ماتيو اإليطالي، الداخلية وزير الوزراء رئيس نائب علنأ •

 البوابة نيوز( ) . الهجرة قضية لبحث وذلك الجاري، سبتمبر شهر نهاية قبل تونس

 

 الشأن الدولي

 البالد ضد عدواني إجراء أي على سترد طهران إن شمخاني علي اإليراني القومي األمن مجلس أمينقال  •

 (اءلألنب تسنيم وكالة ،رويترز) .ولى قد “واهرب اضرب” زمن أن مضيفا

 غالبيتهم يعيش نسمة، ألف 700و مليون 14 بحوالي العالم في اليهود أعداد اليهودية، الوكالة قدرت •

 يعيشون مليون 5.7 وإن إسرائيل، في يعيشون اليهود من مليون 6.6 إنالوكالة ن  ، وقالتإسرائيل خارج

 ،معا(هآرتس).األمريكية المتحدة الواليات في
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 ستهدد إذ الهاي، في الدولية الجنائية المحكمة من صارما موقفا ستتخذ حدةالمت الوالياتقال مصدر، إن  •

 في أمريكيون ارتكبها حرب جرائم عن مزاعم في التحقيق في شرعوا إذا قضاتها على عقوبات بفرض

 (رويترز ).أفغانستان

 مضت إذا “كارثي انقسام” بأنه وصفه ما يواجه المحافظين حزب إن سابق بريطاني دولة وزير قال •

 أو نائبا 80 وإن األوروبي االتحاد من بالخروج المتعلقة مقترحاتها في قدما ماي تيريزا الوزراء رئيسة

 (رويترز ) .المقترحات برفض للتصويت مستعدون حزبها من أكثر

 الصيني شينجيانغ إقليم في المسلمين من ومعظمها الويغور أقلية إن ووتش رايتس هيومن منظمة قالت •

 سياسي تلقين” عملية إلى باإلضافة الدينية شعائرها ممارسة على وقيودا تعسفية قاالتاعت تواجه

 )فرانس برس(.النطاق واسعة أمنية حملة ضمن “قسري

 الفترة في نيويورك سيزور أناستاسياديس نيكوس القبرصي الرئيس بأن قبرصية حكومية مصادر صرحت •

 األنباء وكالة).المتحدة لألمم العامة للجمعية 73 ـال الدورة إطار في الجاري سبتمبر 29 إلى 22 من

 البوابة نيوز( القبرصية،

 لوائح إلعداد" مستقلة دولية آلية" إنشاء إلى المتحدة األمم في اإلنسان لحقوق الجديد العام األمين عاد •

 ).ثنيناال اليوم المسلمة، الروهنجيا جماعة ضد المرتكبة الفظائع على ميانمار جيش ضد جنائية اتهام

 البوابة نيوز(

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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