
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-19                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 تربط التي العالقات عمق عمى  يابانياً  برلمانياً  وفدا لقائو، خالل عباس، محمود الرئيس أكد 
 .الصديقين الشعبين مصمحة فيو لما تمتينيا عمى فمسطين دولة وحرص فمسطين، ودولة اليابان

 لمشعب واالقتصادية السياسية المجاالت في اليابان  دولة تقدمو الذي الدعم الرئيس، وثمن
 .الفمسطيني

 التزام مجدداً  آبي، شينزو الياباني الوزراء رئيس تحيات واكاميا، كينجي الوفد رئيس نقل وبدوره
 .إسرائيل دولة جانب إلى دولتو إقامة في الفمسطيني الشعب وحق الدولتين، حل بدعم اليابان

 ممر دعم ومواصمة الفمسطينية، المؤسسات لبناء االقتصادي الدعم باستمرار اليابان التزام واكد
 .أريحا في الصناعية والمنطقة واالزدىار السالم

 وكالة وفاالمصدر: 

 
ن االحتالل تحت حقيقية تنمية يوجد ال: "اشتية محمدد.  الوزراء رئيس قال   سقف فميا توجد وا 

 العممية مدخالت وكافة والطاقة، والمياه واألرض الحدود عمى باحتالليا تسيطر فإسرائيل محدود،
 ".االنتاجية

 والوفد الياباني، النواب بمجمس الخارجية العالقات لجنة رئيس استقبالو خالل اشتية وأضاف
 وسنعمل االحتالل، عمينا فرضيا التي العالقة عن االنفكاك ىدفيا استراتيجية وضعنا: "لو المرافق
 ".االحتالل عن الكامل االستقالل نحو الطريق في الوطني المنتج تعزيز عمى

 تيويد خالل من سواء الفمسطينية، الدولة إلقامة فرصة أي تدمر اسرائيل: "الوزراء رئيس وتابع
 في األراضي من المزيد مصادرة خالل من أو عنيا، والمسيحية اإلسالمية الرواية وطمس القدس،
 ".االستيطاني التوسع لخدمة الغربية الضفة

 ونريد القائم، الوضع باستمرار نقبل ولن معيا، الموقعة االتفاقيات تحترم تعد لم إسرائيل: "وأردف
 احترازي، كإجراء بيا واالعتراف المسارعة الى فمسطين بدولة تعترف لم التي والدول اليابان من
 "الفمسطينية األراضي مصادرة نحو االسرائيمية والخطوات ترمب مبادرة عمى وردا
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 واالزدىار، السالم ممر مشروع سيما ال لفمسطين، المستمر الياباني الدعم الوزراء رئيس وثّمن 
 .المستقمة الدولة إقامة حتى الدعم باستمرار آمال

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 
 األمريكية، سفارةال محاوالت أن  ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء قال
 يتصرف االحتالل إن، يؤكد ان المقبل األربعاء اهلل، رام في الفنادق أحد في شبابي مؤتمر عقد

سناد برعاية  وفق ويعمل الفاشي، اليمين لدى يعمل سفير يمثميا التي األمريكية، اإلدارة من وا 
 اإلسرائيمية. األجندة

 الفمسطيني بالشعب واستخفاف أدب وقمة وقح سموك ىذا: وأضاف الرجوب عبر صوت فمسطين
 أو يشارك فمسطيني أي يجدوا لن و ،"ميتة ولدت المبادرة ىذه" أن مبيناً  وطموحاتو، وحقوقو
 اإلسرائيمي األمريكي واإلصرار الحقد إال تعكس ال التي المبادرة ىذه مع يتعاطى أو يستجيب

 .الشرعية قرارات وفق المصير تقرير في حقنا وممارسة العيش في لحقنا التنكر عمى

 قال القاىرة، في بو االجتماع أو غزة بزيارة عباس محمود لمرئيس ىنية، بدعوة يتعمق وفيما
 وتصميم إرداة مسألتين، تحتاج والوحدة اإلعالم، بوسائل تحقيقيا يمكن ال الوحدة أوالً : "الرجوب

 إقميمية سواء الجميع، من ضمانات مع التوجو، في وصدق الجميع من الترسبات كل تجاوز عمى
 .ذلك لتحقيق الطريق ىو والحوار اليدف، ىي الشراكة بأن دولية أو

 أىمية إلى منوىاً  ذلك، لتحقيق والحوار والشراكة بالوحدة فتح حركة  تمسك عمى الرجوب وشدد
 ورزمانة بقيادة الوطن تغطي نضالية فعاليات عمى واالتفاق االحتالل مواجية في جبية بناء

 .واحدة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-19                   االثنيناليوم  : 

 إليو دعت الذي المؤتمر مقاطعة إلى الفمسطيني الشباب ،" الفتحاوية الشبيبة حركة" دعت  
 .اهلل رام فنادق أحد في القادم، األربعاء يوم" الفمسطينية الشؤون وحدة" األميركية السفارة

 فمسطين، في المؤتمر ليذا األميركية اإلدارة تنظيم" أن إلى ، صحفي بيان في  الشبيبة وأشارت
 األميركية اإلدارة أن عمى مشددة ،"تمريرىا يمكن ال ووقاحة الحمراء، الخطوط لكل تجاوزا" يعتبر
 قطاع عبر التسمل اليوم تحاول المنامة، ورشة في الفمسطيني المجتمع تخترق أن فشمت التي

 ".التصفوية القرن وصفقة األميركية المؤامرة وجو في المنيع السد يشكل الذي الشباب،

 تمويل يوقف ومن إسرائيل، لدولة عاصمة بيا ويعترف لمقدس، سفارتو ينقل من" أن وأضافت
 المستعمرات ويصف الالجئين، وتشغيل غوث وكالة عن التمويل ويقطع القدس، مستشفيات
 الفمسطيني الشعب حقب االعتراف ويرفض واألحياء، بالمدن الفمسطينية األراضي في اإلسرائيمية
 يكون لن واشنطن، في الفمسطينية التحرير منظمة مكتب ويغمق المصير، وتقرير باالستقالل

 ".ومصالحو الفمسطيني الشباب رفاىية عمى حريصا

 لعقد رفضيا عن لتعبر والشعبية القانونية الضغط أشكال كل ستمارس أنيا فتح شبيبة وأكدت
 االعتذار إلى النشاط بو سيقام الذي الفندق داعية المحتمة، الفمسطينية األراضي فوق المؤتمر
 لإلدارة المقاطع الفمسطيني لمموقف وتحدياً  وتجاوزاً  تآمريا كونو بو المؤتمر عقد عن الفوري

 .األميركية

 مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 القدس بحق الخطير التيويدي التصعيد الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين أدان 
 .بيا العبث ألحد يمكن ال أحمر خطر القبمتين أولى أن عمى مشددا المبارك، األقصى والمسجد

 
 فرض الى 76 عام منذ تسعى االحتالل سمطات أن عمى الذاعتنا حديث في الفتياني وأضاف

 االستيطاني الحزام فرض أبرزىا متعددة سياسات خالل من المقدسة، المدينة في جديد واقع أمر
 الجماعي التطيير سياسية بمواصمة االديمغرافية المعادلة وقمب الديمغرافيا لتغيير المدينة عمى

 . لممقدسين
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 استخدام العربية الدول مطالبا القدس في يجري ما اتجاه والدولي العربي الصمت الفتياني واستنكر 
 المقدسة المدينة لدعم المتحدة والواليات االحتالل عمىسمطات لمضغط أداوات من تممك ما

 .سياسيا
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  

مثل ان الواليات المتحدة باتت ت، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالني مجد . أحمدد اعتبر
لرؤية  وفقاً  ترامبو  بين نتنياىو الشراكةىذه في فمسطين وتقود االستعماري  المشروعطميعة 
 . ةاألمريكيالمصالح موضوع  الصراع يستند الى  ياءتيا ان  انان في المنطقة واحد تجميواشنط

مع  بالتنسيق لم تأتي نتنياىو  حكومة تتخذىا خطوة أيان  عبر صوت فمسطين، مجدالني قال و 
 التحالفليذا لى وضع حد  ا داعيًا  ، مب رات واضحة  منوانما بتعميمات فقط   األمريكيةاالدارة 

كل ما يجري عمى االرض من استيطان ومصادرة في  ةمذرو ل الذي وصلاالمريكي  اإلسرائيمي
الموقف  جدار تسعى الى احدث شرخ في أمريكياالى ان  مشيراً ،  االنتياكاتاراضي وغيرىا من 

ومحاولتيا االخيرة  فصل غزة ومؤتمر المنامة محاولةمن  بدءاً لتمرير صفقة القرن  الفمسطيني
 .بدعوة من السفارة االمريكية اهلل لعقد اجتماع في رام ياطوالتي تم احبا

  االسرائيميةب االنتخابات عقالذي صاغيا صيره كوشنر ة السالم طخترامب  باعالن تعمقيوفيما 
ان الخطة تنفذ فعميا عمى األرض  حيث قيمة    أيخطة لم يعد لو  طرح اييث عن ،ان الحد

 .ونقل السفارة االمريكية لمقدس لالحتاللمنذ اعالن ترامب القدس عاصمة 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 محمود اإلسالمية، والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس رمستشا فمسطين، قضاة قاضي أصدر 
 .فييا أخطاء وجود بسبب الكريم القرآن من نسخة تداول بمنع قرارا اليباش،

 والنشر لمطباعة منصور مكتبة عن صادرة النسخة ىذه أن ، صحفي بيان في اليباش وبين
 . األقصى المسجد مصحف اسم وتحمل فمسطين، –بغزة والتوزيع
 لجيات تسميميا بضرورة منيا نسخا يممكون الذين واألشخاص والمطابع المكتبات اليباش وطالب

 طباعة عند الدقة مراعاة ضرورة إلى منوىا األصول، حسب بشأنيا الالزم إلجراء االختصاص
 .الطبعات لبعض السريع التصوير طريقة استخدام عند خاصة المصاحف،

  وكالة وفا المصدر:  
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن 32،  االثنيناليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 .مواطنًا من محافظة رام اهلل والبيرة 51والقدس بينيم  لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

، المدخل الرئيس لبمدة عزون ، اليوم مقت قوات االحتالل أغالتضييقات االسرائيمية  وفي سياق
 شرق قمقيمية بالبوابة الحديدية

 صحيفة القدسالمصدر: .
 
  االداري اعتقاليم عمى احتجاجاً   االحتالل سجون في الطعام عن المضربين االسرى عدد ارتفع 

 يوًما 26 منذ غنام أحمد األسير،  يوًما 15 منذ مضرب حمبية حذيفة األسيروىم :  أسرى 8الى

 وجدي األسير، يوًما 36 منذ عمي إسماعيل األسير،  يوًما 22 منذ خموف سمطان األسير
 يوًما 52 منذ الجدع ناصر األسير،  يوًما 35 منذ قعدان طارق األسير،  يوًما 33 منذ العواودة

 .أيام 8 منذ حمدان ثائر األسير

 االسرى ان فمسطين، صوت عبر ربو عبد حسن االسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث وقال
 اضافة  طويمة فترات الى االضراب استمرار نتيجة صعبة صحية أوضاع من يعانون الضمربين

 . مقتنياىم ومصادرة بيم االحتالل تنكيل الى

 الخطوات  وخاصة المضربين االسرى مع التضامنية الفعاليات أىمية عمى ربو عبد وشدد
 .المضربين االسرى مع لمتضامن لإلضراب  اسيراً  25بدخول اإلسنادية

 ، نادي االسيراذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 اليوم صباح طفمين بينيم  غزة اسرى اىالي من 56 توجو عن األحمر لصميبأعمنت منظمة ا
 .االسرائيمي رامون سجن في معتقال 52  لزيارة

 منظمة الصميب االحمرالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 المممكة إدانة لتأكيد عمان في اإلسرائيمي السفير األحد ظير األردنية الخارجية وزارة ستدعتا 
 لمممارسات الفوري بالوقف ولممطالبة المبارك االقصى المسجد في اإلسرائيمية االنتياكات ورفضيا
 لمقانون واضحا خرقا وتشكل الصراع تؤجج والتي الشريف الحرم في اإلسرائيمية االستفزازية العبثية
 . الدولي
 أبمغ الموزي زيد السفير الوزارة عام أمين أن القضاة سفياناالردنية  الخارجية باسم الناطق وأوضح
 لالنتياكات الفوري بالوقف المطالبة تتضمن لحكومتو فوراً  لنقميا حازمة رسالة االسرائيمي السفير

 في القائم والقانوني التاريخي الوضع تغيير المستيدفة اإلسرائيمية المحاوالت ولجميع اإلسرائيمية
 .الشريف الحرم
 وزير لتصريحات الشديدة المممكة بإدانة المقاء خالل اإلسرائيمي السفير إعالم تم أنو القضاة وأكد
 بصالة والسماح المبارك األقصى المسجد في القائم الوضع بخصوص اإلسرائيمي الداخمي األمن
 ىو دونماً  511 البالغة مساحتو بكامل المبارك األقصى المسجد بأن كذلك والتأكيد فيو، الييود
 .فقط لممسممين وصالة عبادة مكان

 
 ة االنباء االردنيةلوكاالمصدر: 

 مستشار صاغيا التي السالم خطة األرجح عمى سيعمن إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال
 .أيمول سبتمبر 56 في تجرى التي اإلسرائيمية االنتخابات بعد كوشنر جاريد األبيض البيت

 المعروفة اعالميًا بصفقة القرن. خطةمل الرئيسي الميندس وىو ترامب صير وكوشنر
 وكالة رويترز المصدر: 

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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