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   أواًل : الممف السياسي 

 عمى األميركية الخارجية وزارة إقدام إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق الق  
 اإلسرائيمي اليمين أفكار مع تساوق في يأتي إنما المنطقة دول قائمة من فمسطين شطب

 .األميركية الخارجية السياسة في مسبوق غير وانحدار المتطرف
 المحاوالت مسمسل سياق في تأتي األميركية الخطوة أن إلى ،صحفي بيان في ردينة، أبو وأشار
" الفمسطينية األراضي" استخدام بوقف بدءا الفمسطيني، والشعب الفمسطينية القضية لشطب اليائسة
 والمدانة المستيجنة الخطوة ىذه إلى وصوال" المحتمة األراضي" مصطمح استخدام بوقف ومرورا

 .والمرفوضة
 فقط ليست اإلدارة ىذه أن عمى جديد من يؤكد الخطوة ىذه عمى األميركية اإلدارة إقدام إن وقال

نما اإلسرائيمي لالحتالل منحازة  المتطرف، اإلسرائيمي اليمين مخططات مع بالكامل تتساوق وا 
 .األميركية القرن بصفقة تسمى ما مضمون تعكس الخطوة ىذه أن مضيفا

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 ودورىم فييا، والعاممين واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة بجيود اشتية محمد.د الوزراء رئيس أشاد
 صمود دعم في جيودىم الى إضافة الجرائم، ىذه وتوثيق االحتالل، لجرائم التصدي في

 .واالستيطان بالجدار الميددة المناطق في المواطنين
 رئيس برئاسة ،واالستيطان الجدار مقاومة هيئة من وفداً  لقائه لخل  الوزراء رئيس وبحث
 تقديم خالل من المواطنين، صمود وتعزيز الشعبية، بالمقاومة النيوض سبل ،.عساف وليد الييئة
 .ومستوطنيو االحتالل من المستيدفة المناطق في ليم، الدعم أشكال كافة

 الشعبية المقاومة صعيد عمى الييئة بيا قامت التي اإلنجازات أىم عمى الوزراء رئيس الوفد واطمع
 أراضييم عمى واالستيالء المواطنين، تيجير الى الرامية سيما ال االحتالل لمخططات والتصدي
 .االستيطان لصالح

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 فمسطين شطب عمى األميركية الخارجية وزارة إقدام عمى المالكي، رياض قال وزير الخارجية د.

 . المنطقة دول قائمة من
 بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس لمساعدة ومحاولة الكامل، االنحياز لسياسة استمرار يؤكد 
 .المقبمة االنتخابات في نتنياىو

http://www.palgov.ps/article/3328/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84?fbclid=IwAR2rBaVnmlTDU6Ha0-tGN65l445vD7mBGDzOvcwU-u7t49ov6IG-9u5UDh4
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 جديدًا، دولياً  قانوناً  يخمق وال حقاً  يخمق ال القرار ىذا: عبر صوت فمسطين المالكي وأضاف 
 بقية أمام مصداقيتيا وتفقد إلسرائيل، بالكامل انحازت دولة المتحدة الواليات أن جديد من ويظير
 إن: نقول ونحن شيئًا، األمر في يغير لن ىذا فمسطينية، وسمطة كفمسطين ونحن العالم، دول
 .اإلطالق عمى مساعينا عمى تؤثر لن واشنطن قبل من الخطوات ىذه مثل

 المعاىدات في المتوفرة والمساءلة المحاسبة آليات عن نبحثالى أن دولة فمسطين واشار المالكي 
 وقد ،طننوواش إسرائيل ومساءلة الفمسطينية، القضية لصالح نسخرىا ولكي الدولية، واالتفاقيات

  القدس، إلى السفارة نقل بخصوص الدولية، العدل محكمة في المتحدة الواليات ضد شكوى رفعنا
 عمى لمرد األمريكية، المتحدة لمواليات القادم، نوفمبر شير  من عشر الخامس  مةالمحك توحدد

 .ضدىا بيا تقدمنا التي والشكوى المرافعة
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 
 يمغ لم وطنو وارض الفمسطيني بالشعب اإلحتالل دولة إعتراف عدم أن الخارجية وزارة أكدت  

 وشطب الفمسطينية بالسمطة االمريكية الخارجية إعتراف عدم وأن الفمسطيني، الشعب وجود
 عمى فمسطين دولة وجود يمغي ال والمناطق الدول قائمة من الفمسطينية السمطة أراضي مسمى
 األمم في وتمثيميا بيا، دولة 741 اعتراف يمغي وال ،7691 العام منذ المحتمة األرض حدود

 االنسان، حقوق ومجمس اليونسكو خاصة األممية المنظمات في ووجودىا مراقب، كدولة المتحدة
 .دولية واتفاقية معاىدة مئة من أكثر في عضويتيا الى باإلضافة

 بتدمير اإلسرائيمية الرؤية تنفذ الحالية األمريكية اإلدارة إن  صحفي، بيان في الخارجية وقالت
 ومحاولة اإلحتالل حول الدولية الجمعية الذاكرة وشطب استحقاقاتو، من واليروب الدولتين حل
 ُيظير األمريكية الخارجية بو قامت وما القانونية، وتبعاتو االحتالل من إسرائيل اسم" تبييض"

 .بالكامل معيا وانسياقيا الرؤية ليذه إعتناقيا
 وفقدانيا لالحتالل والمطمق الكامل االمريكية اإلدارة انحياز يظير ىذا ان  الوزارة  وأوضحت
 األمريكية اإلدارة ىذه عن باستمرار نردده كنا ما جديد من يثبت كما أجمع، العالم أمام لصدقيتيا
 اإلسرائيمية لمسياسات وتبعيتيا

 وزارة الخارجيةالمصدر: 
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 الفمسطينيين الالجئين شؤون دائرة عمى الجبان االعتداء ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة دانتأ  
 .الجنوبية المحافظات في

 والجماعات األفراد بعض قبل من المبيت االعتداء ىذا،صحفي بيان في التنفيذية المجنة واعتبرت
سناد ودعم برعاية المارقة  رعاية في ودورىا المنظمة عمى تعدياً  ومسمحييا" حماس" حركة من وا 
 .والشتات الوطن في شعبنا أبناء مصالح ومتابعة
 مصمحة يشكل الذي االنقسام، تعزيز في حماس تمارسو الذي النيج ىذا استمرار من وحذرت

 األراضي باقي عن غزة قطاع فصل مصمحة في ويصب اإلسرائيمي لالحتالل استراتيجية
 من تظير مالمحيا بدأت التي الالجئين، قضية لتصفية ووصوالً  تمييدا المحتمة، الفمسطينية

 .االونروا من األمريكية اإلدارة موقف خالل
 وكالة وفاالمصدر: 

 قطر إن: الزق محمود ،بقطاع غزة الوطني العمل ىيئة سر أمين المركزي، المجمس عضو لقا 
 القطرية األموال أن عمى مشدداً  االنقسام، إلدامة غزة قطاع في" حقيرة"و خطيرة مؤامر تُنفذ
 ". مشبوىة"

 فالدوحة غزة، قطاع في القطري لمدور مرتاحين لسنا": "الوطن دنيا" لـ تصريح في الزق، وأضاف
 قطر من مطموباً  وكان أمريكية، إسرائيمية أجندة سياق في ومولتو االنقسام صناعة عمى ساعدت

 ".االنفصال تمول ثم ومن لغرضو، يصل حتى االنقسام تمول أن
 دنيا الوطن: المصدر

 لمنظمة الالجئين شؤون دائرة مقر عمى اليجوم "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة اعتبرت 
 قضية إللغاء االسرائيمية األميركية المؤامرة مع صريحا تساوقا غزة، قطاع في الفمسطينية التحرير

 .القضية روح عمى مباشراً  وعدواناً  الالجئين،
 حماس قيادة الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صدر بيان في فتح وحممت

 .  غزة قطاع في( االنقالبية  الواقع ألمرا) سمطة  باعتبارىا كاممة المسؤولية وميميشياتيا
 والفمسطينيين، الالجئين قضية تصفية مؤامرة وجو في الوقوف الوطنية بالقوى الحركة وأىابت
 التحرير منظمة الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثل مؤسسات عن  حماس يد وكف

 وتساوقا القضية جوىر عمى مباشرا عدوانا المنظمة مقر عمى العدوان ىذا واعتبرت الفمسطينية،
 الالجئين قضية إلغاء  الى اليادفة االسرائيمية األميركية القرن  مؤامرة مع ومكشوفا صريحا
 . العودة في وحقيم

 مفوضية االعلم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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والنظام حتكام لمقانون تدعو لإل قانونية مذكرة بغزةصدر عدد من اساتذة القانون بجامعة األزىر أ

خالق الفرا، وتجنيب والقضاء فقط لحل االشكالية المتعمقة بتمديد والية رئيس الجامعة أ.د.عبد ال
عتو نقابة العاممين في التي اتب الخاطئ جامعة األزىر والطمبة الضرر الناجم عن اسموب المعالجة

اغالق لمجامعة وعدم السماح لمطمبة بتقديم االمتحانات او التسجيل لمفصل الدراسي الجامعة ب
 الجديد.

 
 مفوضية االعلم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 
 ثانيًا : ممف الحكومة

 والمشروبات والمياه الغذائية المواد واستيالك شراء من المواطنين جميور الصحة وزارة ذرتح 
 .المواطنين صحة عمى كبيرة أضراراً  تسبب أنيا مؤكدة الشمس، تحت مكشوفة أماكن في المخزنة
 والعصائر المياه عبوات تخزين إن ، لموزارة، بيان في عطية، إبراىيم البيئة صحة مدير وأضاف

 البالستيكية العمب مكونات لتحمل يعرضيا الشمس أشعة تحت المخزنة الغازية والمشروبات
 .المواطنين صحة عمى خطيرة كيماوية تتحول حيث والعصائر، المياه إلى ودخوليا

 عن وبعيدة جافة أماكن في التخزين يتم أن وأىميا تخزين، شروط غذائية مادة لكل أن وأكد
 .الشمس وأشعة واإلضاءة الحرارة

 وزارة الصحة: المصدر
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-26                   االثنيناليوم  : 

 واألسرى : ممف االحتلل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن 32،  االثنيناعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 . قرى رام اهلل غالبيتيم من لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 بيت بمدة في موقعا ، اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل طيران صفوفي المحافظات الجنوبية ق
واطمقت الزوارق الحربية اضرار مادية بمنازل المواطنين المجاورة  توالحق غزة، قطاع شمال الىيا

 الوقود كميات تقميص فيما قرر االحتالل نيران اسمحتيا تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة ،
 . اليوم صباح منذبالمحافظات الجنوبية  الكيرباء بمحطة الخاصة

 مفوضية االعلم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 
 فمسطينية امرأة ألف 71 أن ،صادر عنيا تقرير في ، والمحررين األسرى شؤون ىيئة قالت  

 في منين بقيت ؛7691 عام احتالل منذ اإلسرائيمي، االحتالل سجون في لألسر تعرضن
 .المحاكمة انتظار في معتقالت أسيرة 41و امرأة، 29 حالياً  السجون

 منذ الفمسطينيينالمواطنين  صفوف فيسجمت  اعتقال حالة مميونوقالت الييئة في تقرير ، أن 
ن ،امرأة  ألفاً  71 من بينيم ،7691 سنة  االنتفاضة سنوات في كان االعتقال عمميات أوج وا 

 - 3111) الثانية االنتفاضة فترة تمييا حالة، آالف 2 بمغت إذ ؛(7662 - 7691) األولى
 إسرائيل كثفت والحالي الماضي العامين خالل أنو إلى ة، مشيرةً امرأ ألف العدد قارب إذ ؛(3112

 .األقصى المسجد ساحات في خصوصاً  النساء، اعتقال من
 هيئة شؤون االسرىالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 لالنتياكات ورفضو إدانتو عن العربية، الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد أعرب  
 لبنان مع الكامل العربية الجامعة تضامن مؤكدا المبنانية، السيادة عمى المتكررة اإلسرائيمية
 .لبنان في األىمي والسمم واالستقرار األمن صيانة في بيا المنوط بالدور لمقيام واستعدادىا

 .الحريري سعد المبناني الوزراء رئيس مع ، الغيط أبو أجراه ىاتفي اتصال خالل ذلك جاء
 األخيرة التطورات كبير باىتمام تتابع إذ الجامعة بأن العربية، الجامعة في مسئول مصدر وصرح

 لمسيادة المتكررة اإلسرائيمية االنتياكات بشدة تدين فيي لبنان، في
 صحيفة الوفد المصريةالمصدر: 
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 لمجبية تابع عسكري موقع عمى جوية غارات شنت اإلسرائيمية الطائرات إن لبنانية مصادر قالت  
 اليوم صباح من مبكرة ساعة في السورية الحدود قرب لبنان في ، العامة القيادة- الشعبية
 .جرحى أي سقوط عن يسفر ان دون االثنين،

 صحيفة النهار المبنانيةلمصدر: ا
 
 قدموا التركي الجيش من جنراالت خمسة إن المعارضة  التركية جميوريت صحيفة قالت 

  بينيم الحالي، الشير من سابق وقت في األعمى العسكري لممجمس اجتماع عقب استقاالتيم
 السورية إدلب منطقة عن مسؤوالن
 التي اردوغان برئاسة العسكري المجمس قرارات عمى رداً  قدمت االشتقاالت ان الصحيفة وذكرت
 .الجيش حجم لتقميص محاولة بأنيا متقاعدون ضباط وصفيا

 وكالة رويترزلمصدر: ا
 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 سيارة تفجير خالل من القدس في مجزرة ترتكب الصييونية العصابات  - 7629 -39-9  
 . آخرين 22 وجرح فمسطيني 24 استشياد إلى أدت المدينة سوق في ممغومة

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعلم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

