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   أواًل : الممف السياسي 

 التي العالم دول لمواقف العالي وتقديره شكره عن عباس، محمود فمسطين دولة رئيس عربأ
 الضفة من أجزاء ضم نيتو حول نتنياىو بنيامين االحتالل حكومة رئيس تصريحات رفضت
 .الفمسطينية الدولة أرض من جزء ىي التي الغربية
 األمم وقرارات الدولية، والشرعية الدولي، القانون مع تنسجم المواقف ىذه أن الرئيس وأكد

 الذي الحقيقي الدولي المجتمع موقف عن تعبر المواقف وىذه العربية، السالم ومبادرة المتحدة،
 الفمسطينية، لمقضية وشامل عادل حل بإيجاد إال والعالم األوسط الشرق في استقرار ال أن يؤكد
 الشرقية، القدس بعاصمتيا المستقمة دولتو بإقامة كاممة، المشروعة حقوقو الفمسطيني الشعب ونيل
 .الدولية الشرعية وفق الالجئين قضية وحل
 عاجل الجتماع دعوتيم عمى السعودية العربية المممكة في األشقاء موقف عالياً  سيادتو وثمن
 ووضع نتنياىو تحرك لبحث المقبمة، األيام خالل اإلسالمي التعاون مجمس دول خارجية لوزراء
 عاجمة تحرك خطة

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 التواصل ومواقع قضاة، لسنا تعميقًا عمى قضية اسراء غريب، اشتية، محمدد. الوزراء رئيس قال 

 .بقضيتيا المتيمون وكذلك بالعدالة، غريب إسراء المرحومة ونعد محاكم، ليست االجتماعي
 وتتم تمت بالجريمة التحقيقات" إن ، اليوم ،"فيسبوك" عمى الرسمية صفحتو عمى اشتية وكتب
 ممفات العامة النيابة ولدى. ومتابعتو دراستو تمت كبير أو صغير دليل كل ومسؤولية، مينية بكل
 بمحاكمة المخولة الوحيدة الجية وىي التحقيق، استكمال بعد لممحكمة ستسمم بالمعمومات زاخرة
 ".الناس

 أي مع تتكرر أن ليا السماح بعدم لنا درسا ستكون ألم، من رافقيا ما بكل القضية ىذه: "وأضاف
 والثقافة الوعي وتعزيز األسرية، الحماية تشريعات منظومة تعزيز خالل من وىذا أخرى، ضحية

 ".واإليذاء العنف من األسرة أفراد حماية ضرورة حول المجتمعية
 مجمس الوزراءالمصدر: 

 
h ع منيم عمى واقع م  من محافظي قطاع غزة، واط   عدداً ، محمد اشتية، د.لتقى رئيس الوزراء

 .وىموم واحتياجات أىمنا في القطاع
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وأكد اشتية أن الرئيس محمود عباس والحكومة بكافة مفاصميا، يولون اىتماميم ألىمنا في غزة،  
وسيبقون أوفياء ليم، بااللتزام بمعالجة قضايا الرواتب وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية 

عادة االعمار، ومساعدة الفقراء والعاطمين عن العمل  .وا 
ي صورة آخر التطورات المالية والسياسية في ظل قرصنة ووضع رئيس الوزراء المحافظين ف

االحتالل لألموال الفمسطينية والتيديدات بضم أجزاء من الضفة، إلى جانب الحرب المالية التي 
 .تخوضيا ضدنا الواليات المتحدة

وحضر االجتماع المحافظون د. أحمد الشيبي محافظ خان يونس ، واحمد نصر محافظ رفح، 
 .دة محافظ شمال غزة ، وعضو المجمس الثوري لحركة فتح اياد نصروصالح أبو ور 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 التي بحر أحمد حماس في القيادي تصريحات إن العالول محمود فتح حركة رئيس نائب قال 

 ثانوية داخمية صراعات تجاه لمذىاب الدعوة تعني عباس محمود الرئيس والية انتياء فييا زعم
 القضية تصفية الى تيدف التي واالسرائيمية االمريكية السياسة جانب الى االصطفاف وبالتالي

 .الفمسطينية
 االولوية يعطي ان فمسطيني بكل المفترض من انو عبر صوت فمسطين، العالول واضاف
 ىذا حول ويمتف الفمسطيني الحق جانب الى ويقف واالسرائيمية االمريكية لمسياسية لمتصدي
 .الرئيس السيد يمثمو الذي الموقف

 
 اعمال خالل ىاما خطابا سيمقي عباس محمود الرئيس السيد إن العالول قال ثانية، جية من

 الموقف سيعكس خطاب، موضحًا ان ال الجاري الشير نياية المتحدة لالمم العمة الجمعية
 لكل والرافض شعبنا لو يتعرض الذي واالسرائيمي االمريكي التآمر مواجية في الصمب الفمسطيني
 .ورفضيا لموقوامتيا ومقاومتيا واالسرائيمية االمريكية الطروحات

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 

 قضية في أشخاص، لثالثة القتل تيمة وجيت العامة النيابة إن الخطيب، أكرم العام النائب قال  
 .غريب إسراء المرحومة
 إسراء بالمرحومة الخاص الدعوى ممف نتائج حول صحفي مؤتمر في العام النائب وأضاف
 سقوط ادعاء صحة عدم واألدلة التحقيقات خالل من النيابة لدى ثبت أنو  الخميس، اليوم غريب
 الضرب لتبرير المتيمين أحد قبل من اختمق االدعاء ىذا وان عائمتيا، منزل شرفة من إسراء
 .المرحومة لو تعرضت الذي

 لتدىور أدى مما شعوذة وأعمال والجسدي النفسي لمعنف أخضعت المرحومة ان وأوضح
 .متعددة إلصابات لتعرضيا نتيجة التنفس في قصور بسبب توفيت أنيا مؤكداً  صحتيا،

 الجنوبيةالمصدر: مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم 

 

 في يعقد والذي والتمكين لمريادة الدولي المؤتمر إن السعداوي أسامة والتمكين الريادة وزير قال
 االقتصادي لالنفكاك والقيادة الحكومة محاوالت ضمن يأتي لحم بيت في الجاري عشر السابع
 .فمسطين في الريادية البيئة ودعم وتقوية مستدامة عمل فرص خمق أجل من االحتالل دولة عن

 عمى فمسطين في الريادة وضع ىو المؤتمر ىدف فمسطين ، أن صوت عبر السعداوي وأضاف
 القانونية البيئة صعيد عمى سواء وامكانيات طاقات من لدينا لما العالم وتعريف الدولية الخارطة
 .الشباب من اليائمة والطاقة واالعمال

 البرمجيات شركات كبرى من تنفيذي مدير 022 قرابة سيحضره المؤتمر أن إلى السعداوي وأشار
 فمسطينيين، ورياديين وحاضنات أعمال رجال من العالقة أطراف وكافة أوروبا في والتكنولوجيا

 الخاص القطاع بين لمتشبيك النجاح وقصص القوى نقاط سيعرض المؤتمر أن إلى الفتا
 العالمية والشركات والرياديين
 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 
 
 
 

https://fatehinfo.net/post/158949
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

، خالل عمميات دىم مواطنين 02، الخميساليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 الزيتون، أشجار عشرات ، االحتالل قوات تمعت،كما اق وتفتيش بالمحافظات الشمالية والقدس

أخطرت ، في حين طوباس جنوب طمون شرق" الكبيش أم" منطقة في المياه لجمع آبارا وىدمت
 القبمية، وعصيرة وحوارة، بورين،" في والقروية البمدية مجالسال سمطات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم

، باالستيالء عمى أراٍض جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسيار" الجاثمة  وعينابو وعوريف، ومادما،
 عمى أراضي المواطنين في محافظة نابمس.

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 الوزراء رئيس حساب في الخاصة الرسائل إرسال إمكانية تعطيل عن" فيسبوك" شركة أعمنت
 إلى، عقب رسالة تحريضية ارسميا القوانين لمخالفتو الموقع عبراالسرائيمي بنيامين نتنياىو 

 أيمن النائب وعمى العرب المواطنين عمىتحرض عمى النائب  ،"فيسبوك" موقع عبر متابعيو
 مع المقبل، األسبوع خطيرة يسار حكومة إقامة منع يجب: "رسالتو في وجاء خاص، بشكل عودة
 يريدون الذين العرب عمى ترتكز ضعيفة، عممانية، يسار حكومة وليبرمان، غانتس وعودة، البيد
 لتبيدنا نووية قنبمة عمى بالحصول إليران ستسمح والتي. ورجال نساء أطفال، جميعا، إبادتنا
 ".جميعا

 وكالة معاالمصدر: 

 الستة اإلداريين لألسرى الصحية لألوضاع والمستمر الخطير التدىور من األسير نادي حذر   
 .اإلداري اعتقاليم عمى احتجاجا شيرين من أكثر منذ الطعام عن المضربين

 في تماطل السجون إدارة أن صوت فمسطين،عبر  العناني العال عبد األسير نادي مدير وأكد
 نقميم أن إلى مشيرا عنيم، لإلفراج موعد بتحديد المتمثمة اإلداريين األسرى مطالب مع التجاوب

 .الصحي وضعيم تدىور من يزيد" البوسطة" عبر

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-12                   الخميساليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 لمناقشة عاجل تحرك في المقبل، األحد طارئ اجتماع عقد «اإلسالمي التعاون منظمة» تعتزم 
( األردن وادي) األردن غور منطقة ضم نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس إعالن عمى الرد

 .الحالي سبتمبر 01 انتخابات في فوزه حال في الميت البحر وشمال
 اجتماعاً  ستعقد المنظمة إن اإلسالمي، التعاون لمنظمة العام األمين العثيمين، يوسف د. وقال

 الخطير، اإلسرائيمي التصعيد لبحث السعودية، من بطمب الخارجية، وزراء مستوى عمى استثنائياً 
 جيود وتوحيد العدواني، الموقف ليذا لمتصدي العاجمة والقانونية السياسية اإلجراءات واتخاذ
 .الممكنة الطرق بكل لو وتتصدى اإلسرائيمي اإلعالن تواجو عاجمة خطة عبر اإلسالمية الدول

 صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا
 
 الضفة من األردن غور ضم نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس بخطة روسيا نددت  

 .المنطقة في التوتر تشعل قد الخطوة تمك أن من محذرةً  المحتمة، الغربية
 “لمغاية سمبي فعل رد” إنو قالت ما الحظت إنيا صحفي، بيان في الروسية الخارجية وزارة وقالت

 .نتنياىو إعالن عمى العربي العالم في
 التوتر تنفيذىا يغذي قد والتي اإلسرائيمية القيادة من الخطط ىذه مثل إزاء مخاوف لدينا” وأضافت

 .“العرب وجيرانيا إسرائيل بين انتظاره طال الذي السالم تحقيق آمال ويقوض المنطقة في
 :وكالة رويترزلمصدرا
 

وزارة الخارجية الفرنسية " الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي إلى االمتناع عن اتخاذ أي تدبير  دعت
من شأنو أن يقّوض حّل الدولتين، وىو الحل الوحيد الكفيل في تمبية تطمعات اإلسرائيميين 

 والفمسطينيين الشرعية".
عمى تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو بضم أراض  بيان تعقيباً  وأكددت الوزارة

أن فرنسا تجدد التزاميا بأىمية إقامة دولة فمسطينية تعيش بسالم وأمن بجانب ، من الضفة الغربية
 .دولة إسرائيل ضمن حدود معترف بيا دولًيا، عمى أن تكون القدس عاصمة الدولتين

 :وكالة وفالمصدرا
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 
دخول القوات الفمسطينية لممستوطنات االسرائيمية المخالة من قبل قوات  - 0222  -00-9   

 االحتالل االسرائيمية بقطاع غزة واليت انسحبت منيا بشكل احادي  .
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

