
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2018-12-8 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :ردنياألري والسو انالشأن

 سورية معارضة فصائل استخدام عن رواية فبركة في بالمساعدة الجمعة روسيا ةالمتحد الواليات اتهمت •

 (رأي اليوم) .هشة هدنة يضلتقو كذريعة كيميائية أسلحة

 بأنه السورية، حلب بشأن األمريكية الخارجية وزارة بيان الجمعة، أمس الروسية، الدفاع وزارة وصفت •

 (سبوتنيك)."البيضاء الخوذ" بـ المرتبطين إدلب في نالمتواجدي الدوليين اإلرهابيين لتبرئة محاولة

 شمال في أقامتها التي المراقبة نقاط عن التخلّي ةالجمع المتحدة الواليات من طلبت أنها تركيا أعلنت •

 من مدعومين أكراد ومقاتلين التركي الجيش بين مواجهة أي حصول لمنع التركية الحدود قرب سوريا

 (AFP) .واشنطن

 توجه التي الكلمات على إيجابي بشكل رد األردن أن الخاصة، مصادرها من العربية الصحف إحدى علمت •

وقالت ، الجارين البلدين بين السياسية العالقات تطبيع إعادة حول مؤخرا األسد بشار يالسور الرئيس بها

ة مفادها دمشق تضمنت عبارة هامبجوابية وصلت من األردن إلى القصر الجمهوري  الصحيفة إن رسالة 

 (سبوتنيك)."وقت قريب إلى التمكن من تبادل السفراءب"نتطلع 

 بيان في ذلك جاء، القانون مخالفة وترفض االحتجاج، حق تحترم إنها الجمعة، األردنية، الحكومة قالت •

 على الثاني لليوم عمان، العاصمة تشهدها التي االحتجاجات على تعليقا   ؛”بترا“ الرسمية الوكالة أوردته

 (االناضول) .ومحتجين األمن بين تدافع ا تخللتها والتي البرلمان، وحل الحكومة برحيل والمطالبة لتوالي،ا

 

 الشأن اللبناني:

 الحكومة رئيس حديث يدلين، عاموس السابق، اإلسرائيلية العسكرية االستخبارات شعبة رئيس انتقد •

، "وفادحا   كبيرا   خطأ" كان أنه معتبرا ني،اللبنا هللا حزب صواريخ عن نتنياهو بنيامين الجيش ووزير

 هذه عن يتحدث أن الحكومة رئيس على ينويتع باستخباراتنا، ضررا ألحق نتنياهو" أن على يدلين وشدد

 .)قدس نت("للجمهور بإعالن وليس مغلقة، هيئات في األمور

أراضي لبنان للتصدي  قال وزير األمن اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس إن جيش بالده، قد يضطر لدخول •

 (RT) .التي تم كشفها مؤخرا لتهديد أنفاق حزب هللا

رات الدوالرات تشكل حاجة ماسة خسر مساعدات واستثمارات بملياحذرت فرنسا، من أن لبنان قد ي •

تراجعا  في زخم الدعم الدولي له، في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتا   لالقتصاد المتداعي، ويشهد

 (ق.العربية) .أطول
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 الشأن الدولي

" الصفراء راتستال" متظاهري شغب أعمال لتجدد للتأهب األمن قوات آالف السبت اليوم فرنسا نشرت •

 (سبوتنيك) .الرابع لألسبوع المعيشة تكاليف ارتفاع بشأن مواجهة في أخرى ومدن باريس العاصمة في

لى عدم تنظيم احتجاجات في دعا الممثل عن "السترات الصفراء" كريستوف شاالنكون، أنصار الحركة إ •

 (RT) .معتبرا أن ذلك سيفضي إلى سقوط ضحاياالعاصمة باريس، 

 ان يانوكوفيتش فيكتور السابق الرئيس تسلمها بان إسرائيل، الى رسميا طلبا ستقدم انها أوكرانيا أعلنت •

 يمكثو. الخيانة بتهمة غيابيا يانوكوفيتش ضد جنائية محاكمة وتجري لديها، العالج الى وصل

 الطبي العالج لتلقي المغادرة نيته عن أوكرانيا في السلطات محاميه وابلغ روسيا في حاليا يانوكوفيتش

 (روسيا اليوم) .قريبا إسرائيل في

رحب السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة داني دانون، بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب تعيين هيذر  •

 (RT) .تحدة لدى األمم المتحدةللواليات الم ناويرت مندوبة

 أن ترامب دونالد الرئيس إبالغ يهعل تعين إنه تيلرسون ريكس السابق األمريكي الخارجية وزير قال •

 .”تماما منضبط غير“ بأنه أيضا األمريكي الرئيس وصف حيث قانونية غير منه طلبها التي اإلجراءات
 (القدس العربي)

 على عرض روسيّا   مسؤوال   أنّ  الجمعة، للمحكمة قّدمها مذكرة في مولر، روبرت الخاص المحقّق كشف •

 من طويل وقت قبل أي ،2015 نوفمبر في" حكومي مستوى على عاونالت" ترامب دونالد الرئيس حملة

 (سكاي نيوز) .الجانبين بين المعلنة االتصاالت

 كيلي، جون األبيض، تالبي في الموظفين رئيس أن موقعها على لها مقال في" إن إن سي" شبكة ذكرت •

 عالقته تشهدها التي الفتور حالة خلفية على وذلك المقبلة، األيام خالل منصبه من االستقالة لتقديم يستعد

 (الحرة ).ترامب دونالد األميركي، الرئيس مع

 ميلي مارك الجنرال ترامب دونالد الرئيس يختار أن المتوقع من إن الجمعة، يوم أميركيون، مسؤولون قال •

 (عربي الجديدال) .المتوقع من شهور قبل يبدو ما على يأتي قرار في المشتركة، األركان لهيئة جديدا   رئيسا  

 من المقربة كارينباور كرامب أنغريت الجمعة المحافظ األلماني الديموقراطي المسيحي االتحاد حزب نتخبا •

 (AFP) .استهرئ ميركل تولي من عاما 18 بعد له رئيسة ميركل انغيال المستشارة

 

 2018-10-7 جمعةال المسائي التقرير

 

 :ردنياألو ان اللبنانيالشأن

جديا بالرد على قيام "حزب هللا" بحفر األنفاق نقلت الواليات المتحدة األمريكية إلى لبنان تحذيرا إسرائيليا  •

وأفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن مصادر دبلوماسية غربية رفيعة أبدت عدم باتجاه إسرائيل، 

 )سبوتنيك(ارتياحها من رد فعل الحكومة اللبنانية على قضية أنفاق "حزب هللا".

اإلرهابي"، متسائال عن مدى "التهديد" الذي وصف وزير الخارجية البحريني حزب هللا اللبناني بـ" •

 (CNN) بلده. يتسبب فيه الحزب بشأن
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قال مراد العضايلة األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني )الذراع السياسي لجماعة اإلخوان  •

للسلطة راضين عن مجمل التجربة السياسية في المملكة، ودعا إلى تداول سلمي المسلمين(، إنهم غير 

 )األناضول(بين األحزاب.

 

 الشأن السوري:

مدنيين من عائلة واحدة، نتيجة غارات طائرات التحالف الدولي على  8أفادت مصادر أهلية سورية بمقتل  •

 (RT) .دير الزور شرقي سوريامدينة هجين في ريف 

م الجمعة، بالتزامن دخلت قوات عسكرية تركية إلى نقاط المراقبة في محيط إدلب شمال غرب سورية، اليو •

 )األناضول( عسكري روسي إلى نقطة المراقبة الروسية في ريف حماة الشمالي الشرقي.مع وصول رتل 

أعلن األب ديميتريوس راعي كنيسة مدينة السقيلبية السورية، أن المقاتلين المحليين في المدينة نصبوا  •

 .ى بعد نصف كيلومتر عن خط الجبهةمترا عل 15حماة وإدلب شجرة ميالد بطول على حدود محافظتي 
(RT) 

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى  •

 (AFP) السعوديات المعتقالت منذ أيار/مايو الماضي للتأكد من سالمتهن.ناشطات حقوق اإلنسان 

شطة في مجال حقوق اإلنسان، أمل كلوني، إن حملة الرئيس األمريكي دونالد ترامب قالت المحامية والنا •

 )سبوتنيك( .للقتل الوحشي الذي تعرض له الصحافي السعودي جمال خاشقجيأعطت الضوء األخضر 

على هامش المحادثات الجارية حاليا في السويد برعاية األمم  زير الزراعة عثمان مجلي اليمنيأكد  •

العسكرية ما زال مطروحا في حال رفض المتمردون االنسحاب من مدينة أن خيار العملية المتحدة، 

 (AFP) الحديدة في غرب اليمن.

 

 الشأن الدولي

صرح رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران لوكالة فرانس برس الجمعة أن الرئيس إيمانويل  •

التي تشهدها فرنسا، ” الصفراء السترات“حول أزمة ” مطلع األسبوع المقبل“ماكرون سيلقي خطابا 

 (AFP)قبل تظاهرات السبت.” صب الزيت على النار“موضحا أنه اختار هذا الموعد لتجنب 

روبرت مولر، تقديم  2016يعتزم المحقق األميركي الخاص بالتدخل الروسي باالنتخابات األميركية  •

سابقين للرئيس دونالد ترامب في حول كيف ساهم اثنان من المعاونين التفاصيل جديدة اليوم الجمعة، 

 )العربي الجديد( إعاقة تحقيقه الذي بلغ مراحل متقدمة.

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل  •

 بي()القدس العر المنصب مطلع التسعينات خالل رئاسة جورج بوش األب.بعدما كان تولى هذا 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستكون مستعدة لمناقشة مصير  •

 )كونا( األوكرانيين احتجزتهم الشهر الماضي، فقط بعد محاكمتهم.مجموعة من البحارة 
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حدة، زار الواليات المت قد يكونقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن رئيس مخابراته  •

في سفره إلى كندا، وال علم لدي إن زار الواليات المتحدة والكونغرس، ولكن قد بعد كندا، وأضاف: "أعلم 

 (21)عربييكون حدث ذلك".

وجهت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل في آخر خطاب لها كرئيسة لالتحاد الديموقراطي المسيحي  •

في مواجهة صعود التيارات ” الديموقراطية”و” المسيحية“أجل الدفاع عن القيم المحافظ الجمعة نداء من 

 (AFP)القومية والشعبوية في العالم.

ألف برميل  800أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو  •

 .يوميا ألف برميل 400الدول الموقعة على اتفاقية "أوبك+" خفض اإلنتاج بواقع يوميا واقترحت على 
(RT) 

داول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي فيديو الغتيال الداعية اإلسالمي الشهير "بيديجيم عبدهللا ت •

 (RT) علي يد مجهولين.الفلبيني" أمس الخميس، 

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي خبارلالطالع على المزيد من اال
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