
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-15                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 السعودية العربية المممكة في نفطية منشآت لو تعرضت الذي االرىابي اليجوم الرئاسة أدانت  
 .المنطقة في التوتر حدة من يزيد خطيرا تصعيدا واعتبرتو الشقيقة،

 
 عباس، محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة وقوف ،صحفي بيان في الرئاسة وأكدت
 وعمى اإلرىابية، االعتداءات مواجية في السعودية العربية المممكة جانب إلى الفمسطيني والشعب

 .واالرىابيين االرىاب عمى االنتصار عمى المممكة قدرة
 وأمنيا أراضييا عن لمدفاع اليادفة السعودية االجراءات لكل الكامل دعميا عمى الرئاسة وشددت

 المشرفة مواقفيا لممممكة يحفظون وشعبيا فمسطين أن الى مشيرة شعبيا، وحماية واستقرارىا
 .واالسالمية العربية األمتين قضايا وكافة فمسطين قضية مع الدائم ووقوفيا

 وكالة وفاالمصدر: 
 لدى الصيني السفير مع عريقات صائب د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين بحث

 .المنطقة في السياسية األوضاع تطورات وي، قوه فمسطين
 أساس عمى يكون السالم تحقيق بأن لمبمدين المشترك الموقف عمى المقاء خالل التأكيد وتم

نياء الدولي، القانون  تعيش الشرقية، القدس بعاصمتيا فمسطينية ودولة االسرائيمي، االحتالل وا 
 .إسرائيل جانب إلى 7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى وسالم بأمن

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 
 
 القضية لدعم الكبير السعودي الدور تثمن دولة فمسطين أن المالكي رياض الخارجية وزير أكد 

 محمد األمير عيده وولي العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم بقيادة الفمسطينية،
 أن إلى مشيراً  ،«ليا السعودي بالدعم محمية ستبقى» الفمسطينية القضية إن وقال. سممان بن

 الوزراء رئيس تصريح تداعيات لبحث جدة في األحد اليوم طارئ اجتماع لعقد السعودية دعوة
 العربي الدعم استمرار عمى دليالً  تعتبر الغربية، الضفة من أجزاء ضم حول اإلسرائيمي
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني لمشعب السعودية، بقيادة واإلسالمي،

 سيوجو جدة اجتماع نإ ،الهاتف عبر «األوسط الشرق» مع موسع  حوار في المالكي وقال
 الحكومة بين كبيرين وتنسيقاً  تشاوراً  ىناك وأن أجمع، ولمعالم االحتالل لدولة قوية رسالة

https://aawsat.com/home/article/1903021/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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 األمم إلى لمذىاب فمسطين سعي مؤكداً  مستقبمية، أخرى خطوات التخاذ والسعودية الفمسطينية 
. المستفزة خطواتيا عمى إسرائيل تدين بقرارات الخروج بيدف المنظمات من وغيرىا المتحدة
 تراجعيا وعن السعودية العربية المممكة ضد تصدر التي والتصريحات االنتقادات كيالمال ورفض
 ىناك بل المممكة، موقف في تغيير بأي نشعر لم لنا بالنسبة» قائالً  الفمسطينية، القضية لدعم
 .«الشاذة األصوات كل أخرس السعودي الممكي البيان وصدور أكبر، اىتمام

  صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 
 
 السعودية العربية المممكة مع تقف دولة فمسطين إن ،اليباش محمود فمسطين قضاة قاضي قال 

 .الريادي ودورىا ومقدراتيا أمنيا يستيدف الذي الجبان اإلرىاب مواجية في تردد وبال قوة بكل
 االرىاب ىذا": بوك فيس" بموقع الشخصية صفحتو عمى لو تصريح في اليباش وأضاف

 "داعمييا وأبرز أىم من السعودية تعتبر الذي الفمسطينية القضية رأس يستيدف"
 شبكة فيس بوكالمصدر: 

 
 المركزي المجمس عمل وانتظام تفعيل إن ، لمنظمة المركزي المجمس عضو الزعارير فيمي قال 

 السمطة باعتباره الفمسطينية، الدولة ومؤسسات الفمسطينية السياسي النظام يقّوي الفمسطيني،
 يختص وكان واليتو انتيت الذي التشريعي المجمس انعدام ظل في حاليا القائمة التشريعية
 .بالسمطة

 والمجمس والفاعمو، النشطو مؤسساتو تحميو السياسي النظام إن ، صحفي بيان في الزعارير وأكد
 توجب الوطنية الضرورات أن كما لالنعقاد، ُدعي لو بو المنوط دوره يؤدي أن يستطيع المركزي
 .انعقاده

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية
  
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 ومخيم شمس، نور مخيم من وفداً  اهلل، رام بمدينة مكتبو اشتية، محمدد. الوزراء رئيس تقىال
 اإلمكانيات وفق بتمبيتيا ووعد احتياجاتيم، أىم عمى اطمع حيث حدة، عمى كل األمعري،
 .المتاحة
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 صمودىم، تعزيز في يساىم بما المخيمات، في ألىمنا الدعم أشكال كافة تقديم الوزراء رئيس وأكد 
 وأصل والتضحية، النضال عنوان تواجدىا أماكن كافة في الفمسطينية المخيمات أن عمى مشددا
 .الحكاية

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطنين 3، األحداليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 ، اليمة الماضية كفل حارس شمال سمفيت مواطنين من بمدة  5، و بالمحافظات الشمالية والقدس

 "العنيفة"بـ وصفت مواجيات خالل ،(سنوات 9) طفمة بينيم األقل، عمى مواطنا 69 اصيبفيما 
 ننيمستوطال حين ىاجم، في المحتمة بالقدس العيزرية بمدة في الميمة، اندلعت مع قوات االحتالل

 الخميل بمدينة" الحريقة حي" في المواطنين منازل الميمة، االسرائيمي، االحتالل قوات حماية تحت
 مستوطنون اقام بالقدس الشرقية السواحرة بمدة وفي، قاطنييا وروعوا والزجاجات بالحجارة ورشقوىا

 بوضع قاموا المنطار،و جبل عمى جديدة استيطانية بؤرة االحد، اليوم فجر بحماية قوات االحتالل
 .أخرى وأشياء مياه وبراميل" كرفانات" متنقمة بيوت عدة

سياق االقتحامات المتكررة لمسمجد االقصى اقتحم صباح اليوم عشرات المستوطنين المسجد  وفي
 .لمسجد االقصى أبواب ا كافةقصى واغمقوا الا

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 عممية خطورة من األحد، اليوم ،االسرائيمي الجديد اليمين حزب زعماء أحد بينيت نفتالي حذر  
 ".القرن صفقة" المسماة األميركية السالم

 من% 69 نسبة تمثل باألسود متشحة خريطة ،وفيسبوك تويتر في صفحتيه عمى بينيت ونشر
 ".القرن صفقة ورؤية منظور وفق لمفمسطينيين ستكون إنيا" قال الغربية، الضفة

 محذًرا الفمسطينيون، بيا يحيط أن بعد ستبقى التي المستوطنات سييدد خطًرا ىناك أن إلى وأشار
 يخطط كما اإلسرائيمية االنتخابات بعد عنيا اإلعالن المقرر الصفقة مع التعامل خطورة من

 األميركيون

 المصدر: ترجمة صحيفة القدس

http://www.alquds.com/articles/1568526259235321600/
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 رئيس ونوايا تصريحات اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول برلمانات اتحاد أدان 
صرارا العنصرية" بـ إياىا واصفا نتنياىو، بنيامين االسرائيمي الكيان حكومة وزراء  االجياز عمى وا 
قامة االستقالل تحقيق في الفمسطيني لمشعب المشروعة الحقوق عمى التام  الوطنية دولتو وا 

 ".القدس بعاصمتيا
 في مسؤولياتيا تحمل" إلى الدولية، والمجموعة المتحدة األمم ،في بيان صحفي االتحاد ودعا
 وضم االستيطان دائرة وتوسيع القدس بضم القرار خصوصا االحتالل، لممارسات الفوري الوقف
 ".المحتل السوري الجوالن

 األناضولوكالة :لمصدرا
 
 نتنياىو، بنيامين االسرائيمية االحتالل حكومة رئيس لتصريح رفضيا عن عمان سمطنة أعربت   

 .الغربية الضفة في الميت البحر وشمال األردن غور عمى اإلسرائيمية السيادة بفرض
 دعميا وتؤكد التصريحات، ىذه ترفض السمطنة إن: عمان سمطنة في الخارجية وزارة وقالت
 القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة تبذل التي الجيود كل في الفمسطيني لمشعب
 .الشرقية

 صحيفة ُعمان :لمصدرا
 
 إليو دعت الذي الطارئ اجتماعيم اليوم، اإلسالمي، التعاون منظمة لدول الخارجية وزراء قديع  

 الوزراء رئيس تصريحات تداعيات لبحث الحالية، الدورة رئيسة السعودية، العربية المممكة
 البحر وشمال األردن غور ضم عزمو عن فييا عّبر التي األخيرة، نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي

 . المقبمة باالنتخابات فوزه حال في إلسرائيل، الغربية، الضفة في والمستوطنات الميت

 لمقضية كامل بشكل اإلسالمية الدول دعم فيو يؤكد ببيان االجتماع يخرج أن المقرر ومن
دانة الفمسطينية  اإلجراءات ضد مستقبمية أخرى خطوات في والبحث اإلسرائيمية، التصريحات وا 
 ،«األوسط الشرق» معيا تحدثت فمسطينية مصادر بحسب االجتماع، سيسعى كما. اإلسرائيمية

 .األمن مجمس في إسرائيل ضد شكوى تقديم منيا أخرى؛ خيارات في البحث إلى
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سالمي عربي دعم ظل في جدة اجتماع ويأتي   أعربت إذ الفمسطينية، لمقضية السعودية تقوده وا 
 المرجعيات مع تنسجم ال سالم مبادرة أو صفقة أي رفضيا عن األسبوع ىذا العربية الدول جامعة
 . العدواني الموقف ليذا ممتصدياألوسط الشرق في السالم لعممية الدولية

 صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا
 

 انتخابات ثاني في وذلك المبكرة، التونسية الرئاسية االنتخابات األحد، اليوم صباح تنطمق 
مرشح من مختمف  69في االنتخابات الرئاسية  ، ويتنافسالثورة منذ البالد تشيدىا رئاسية

 االنتماءات السياسية في تونس

 وتغمق المحمي لتونس ، بالتوقيت صباحا الثامنة الساعة من بدءاً  أبوابيا االقتراع مكاتب وتفتح 
 التي المكاتب بعض باستثناء الواليات التونسية، كل في غرينيتش بتوقيت مساء الخامسة في

 .الغربية الحدود عمى وقوعيا بسبب أمنية لدواع ساعتين قبل ستغمق

 عممية سير تأمين سيتولون عناصرىا من ألفاً  سبعين التونسية أن  الداخمية وزارة أعمنتو 
 ..البالد مختمف في االنتخابات

 :وكالة تونس افريقيا لالنباءلمصدرا
صابة شخص، بمقتل الكندية السمطات أفادت  مساء وقع نار، إطالق حادث في آخرين 5 وا 
 .البالد شرقي جنوب أونتاريو بمقاطعة ميسيسوغا مدينة في السبت

ن العمر، من 71الـ في شاب ىو القتيل إن المحمية، الشرطة باسم متحدثة وقالت  بين من وا 
 إضافة عاما، 71 عمره آخر وشابا العمر، من 79الـ في وشابين عاما، 73 عمره فتى الجرحى

 .خمسينية امرأة إلى

 وال اآلن حتى أوصافيم تحديد يتم لم ولكن بيم، المشتبو من العديد ىناك أن المتحدثة وأكدت
 .آلية نصف بأسمحة ضحاياىم استيدفوا النار مطمقي أن عيان شيود ذكر حين في طمقاء، يزالون

 :روسيا اليوملمصدرا
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 الصييوني العدو عمى كبيراً  انتصاراً  الفمسطينيون المناضمون حقق   -7696   -75-6   
 الثوار عاد وقد الجوالن في((  جبين))  مستعمرة اقتحام استيدفت التي ياسين دير عممية بتنفيذ
 األرواح في كبيرة خسائر فييا العدو تكبد ساعات ثالث مدة المستعمرة عمى سيطروا أن بعد

 .محمد عنتر الشييد العممية ىذه في واستشيد والمنشآت
 

 كامل بشكل بيروت المبنانية العاصمةيحتل  يسرائيماإل جيش االحتالل – 7696   -75-6   
 .الجمّيل بشير المنتخب الرئيس اغتيال أعقاب في
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

