
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-16                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين بخادم  اتصالو خالل عباس محمود الرئيس أكد  
 ووقوف ، السعودية العربية المممكة ليا تعرضت التي اإلرىابية لميجمات ورفضو استنكاره العزيز،
 وسالمة وأرضيا أمنيا يستيدف الذي االرىاب ىذا محاربة في المممكة جانب إلى شعبنا

 ، الشريفين الحرمين خادم بقيادة المممكة في األشقاء بأن المطمقة ثقتو عمى مشدداً  مواطنييا،
 التي البائسة المحاوالت كافة بوجو والوقوف اليجمات، ليذه التصدي عمى قادرة ، عيده وولي

 .المممكة واستقرار أمن تستيدف
 الداعم المممكة وموقف الشخصي موقفو عمى الشريفين الحرمين لخادم شكره الرئيس وجدد

 االستثنائي لالجتماع دعوتيا خاصة المستويات، كافة وعمى الدولية المحافل كافة في لفمسطين
 .جدة مدينة  في األحد اليوم االسالمي التعاون منظمة دول خارجية وزراء عقده الذي

 تأكيده مجدداً  الموقف، ىذا عمى عباس محمود الرئيس العزيز، عبد بن سممان الممك شكر بدوره،
 شعبنا ينال حتى الفمسطينية، والقضية لمشعب الداعمة السعودية العربية المممكة مواقف عمى

 .القدس وعاصمتيا 76 عام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو بإقامة المشروعة حقوقو
الرئيس قرار باحالة عدد من القضاة الى التقاعد بناء عمى تنسيب  أصدر أخرىومن جها اخرى 

 .مجمس القضاء االنتقالي
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 في اإلسرائيمية الحكومة اجتماع عمى رداً  ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال  

 أراضي عمى المقام لالستيطان شرعية أية يعطي ولن ومرفوض، مدان العمل ىذا إن األغوار،
 .القدس فييا بما 7676 عام فسطين دولة

 عمى مصرة نتنياىو برئاسة اإلسرائيمية الحكومة أن ، صحفي تصريح في ردينة أبو وأضاف
 الدولية الشرعية قرارات عمى القائم والدائم العادل السالم لتحقيق فرص أي بتقويض قدما المضي

 السيادة بفرض التيديد خالل من سواء االستيطاني، نيجيا خالل من الدولتين، حل مبدأ وفق
 تخالف بصورة المحتمة أرضنا عمى اجتماعاتيا عقد أو الفمسطينية، األراضي عمى اإلسرائيمية

 .الدولي والقانون الدولية الشرعية
 غير القدس فييا بما 76 عام المحتمة الفمسطينية األراضي عمى المقام االستيطان كل ان وأكد

 عن الصادر 4332 رقم لمقرار مخالفا باعتباره شرعية يعطيو أن أحد ألي يمكن وال شرعي،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-16                   االثنيناليوم  : 

 شعبنا صمود بفعل االحتالل سيزول كما الزوال مصيره سيكون لذلك الدولي، االمن مجمس 
 ".وقيادتو

 وكالة وفاالمصدر: 
 الوزراء رئيس األحمد، عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو حّمل 

 الغربية، الضفة من أجزاء أو األردن غور ضم قرار تتخذ حكومة وأي نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي
 .السالم مسار إنياء عن المسؤولية

"  إن" ، مساء األحد فمسطين تمفزيونفي برنامج "ممف اليوم" الذي بث عبر  األحمد وقال
 تنفيذ حال في انتيت قد اإلسرائيمي الجانب مع الموقعة االتفاقيات كل ستعتبر الفمسطينية القيادة

 .لوعوده نتنياىو
 بل جديدة ليست اإلسرائيمية، لمسيادة األردن غور ضم حول نتنياىو تصريحات أن األحمد وأكد
 .الكولونيالية االحتاللية اإلسرائيمية لمسياسة امتداد ىي

 طمأنة خالليا من أراد استعراضية حركة االردن غور في نتنياىو اجتماع أن إلى األحمد ولفت
 .إسرائيل من جزء الغور منطقة بأن المستوطنين

 كل بضم 7667 عام" ألون مشروع" مع يتناقض ال نتنياىو، إليو دعا ما أن إلى األحمد وأشار
 القضية لتصفية اليادفة المشاريع لمجابية الوحدة الى  داعياً  االردن، نير وشريط الغور منطقة

 الفمسطينية
 وبقية االوروبي االتحاد واقصد حقيقية، سالم وعممية الدولتين بحل المؤمنة الدول االحمد وطالب

 باإلدانة االكتفاء وعدم نتنياىو لسياسة لمتصدي عممية خطوات باتخاذ الدولي، المجتمع قوى
 ".واالستنكار

 لقاءاتو وفي العامة الجمعية أمام يقولو ما جعبتو في يحمل عباس محمود الرئيس أن األحمد وأكد
 .الجاري الشير الدولي، المجتمع مع

  تمفزيون فمسطينالمصدر: 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MMhvVlyjC7A
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 األسبوعية جمستو سيعقد الوزراء مجمس أن ،ممحم إبراىيم الحكومة باسم الرسمي الناطق أعمن   
 .باألغوار فصايل قرية في ظيرا، 74الـ الساعة االثنين اليوم

 التنمية عبر الحكومة استراتيجية ضمن تأتي االغوار في  الجمسة ىذه انعقاد ان ممحم وأوضح
 من أجزاء ضم إلى الرامية اإلسرائيمية المخططات ولمواجية المزارعين، صمود لتعزيز بالعناقيد
 .الغربية الضفة

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  76، االثنيناليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 ، ةمين سر حركة "فتح" األسير المحرر سامي جنازر من بينيم أ بالمحافظات الشمالية والقدس

 عطبأكما ، في بيت لحم قوات االحتالل منزل وغرفتين زراعيتينجرافات كما ىدمت 
  . .نابمس جنوب دوما قرية في عنصرية شعارات وخطوا مركبة، إطارات ، اليوم مستوطنون،ال

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 مشاىرة رمضان الطعام عن المضرب المقدسي األسير إن والمحررين، األسرى شؤون ىيئة التق
 .الصحية حالتو تدىور إثر اإلسرائيمية، المستشفيات أحدى إلى نقل ،(عاماً  22)

 الطعام عن المفتوح بإضرابو شرع األسير أن اإلثنين، اليوم صحفي بيان في الييئة وأوضحت
 سيراأل، و "الجمبوع" معتقل بأقسام التشويش أجيزة تركيب عمى احتجاجاً  ،8/6/4176 بتاريخ

 سجون في التوالي عمى 78 عامو دخل المحتمة، القدس جنوبي المكّبر جبل من مشاىرة،
 .مرة 41 بالمؤبد محكوم وىو االحتالل،

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 مراكز الى النقب في البدوية القرى سكان لنقل سفريات تنظيم اإلسرائيمية، السمطات حظرت  
 اطار يفوذلك  اإلسرائيمية الكنيست انتخابات في بأصواتيم لإلدالء الثالثاء، غدا االقتراع
 .7628 المحتمة عام راضياأل في الفمسطينيين الناخبين عمى التضييق
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 القائمة" بينيا اإلسرائيمية، لمكنيست 44الـ االنتخابات الثالثاء، غد يوم قائمة، 37 وتخوض 
 .7628الـ فمسطينيي بين أساسا تنشط أحزاب أربعة تضم التي ،"المشتركة

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 في اجتماعيم خالل ، الدولي المجتمع اإلسالمي، التعاون منظمة دول خارجية وزراء طالب  
 وتحمل الفمسطيني، الشعب ضد العدوانية إسرائيل لسياسات حد بوضع السعودية، من بطمب جدة

 .الفمسطينيين لحقوق المتكررة االنتياكات أمام مسؤولياتو

 اإلجراءات أن االجتماع، خالل كممتو في العساف، إبراىيم السعودي الخارجية وزير وأكد
 .ومرفوض باطل عنيا ينتج ما وكل باطمة اإلسرائيمية

. التحديات رغم لمعرب المركزية القضية ستبقى الفمسطينية القضية أن عمى العساف شدد كما
 .الفمسطيني الشعب ضد اإلسرائيمية االنتياكات أمام مسؤولياتو لتحمل الدولي المجتمع ودعا

 الطارئ االجتماع أن العثيمين، يوسف اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين أكد جانبو، من
 العدواني العمل ادانتو عن معبراً  الفمسطينية، القضية ومركزية محورية كسيع اإلسالمي لمتعاون
 .األمن مجمس لقرارات انتياك من يشكل وما اإلسرائيمية لمحكومة

 صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا

 إلى الداخل في المشاركة نسبة وصول التونسية، الرئاسية لالنتخابات العميا الييئة أعمنت   
24.% 

 في كانت في واألقل% 48 بنسبة قابس والية في جاءت مشاركة نسبة أعمى أن المجنة وأوضحت
 %.44 بنسبة باجة والية

 األوروبي االتحاد وبعثة ،"مراقبون" شبكة بحسب البالد أنحاء جميع في ىادئة أجواء وسادت
 وقوع أكدوا أنيم إال الرئاسية، االنتخابات بمراقبة المعنية المنظمات من وعدد االنتخابات، لمراقبة

 مكاتب من أي في االنتخابات نتائج عمى تؤثر" خطيرة" انتياكات تسجيل وعدم بسيطة، مخالفات
 .االقتراع

  وكالة سبوتنك:لمصدرا
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 74 في سُتجرى الرئاسة انتخابات أن كممة صالح بن القادر عبد في المؤقت الجزائر رئيس أعمن 
 .القادم ديسمبر

 تجاوز من لبمدنا سيسمح الذي والناجع الوحيد الديمقراطي الحل تمثل االنتخابات” صالح بن وقال
 .“الراىن وضعيا

 وكالة رويترز:لمصدرا

 
 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

لالجئين   وشاتيال صبرا مخيمي تحاصر اإلسرائيمية قوات االحتالل   -  7684 -77-6   
 وتحت ،المخيمين إلى بالدخول المبنانية الكتائب حزب من لوحدات وتسمحالفمسطينيين بمبنان 

 811 من أكثر ذبح حزب الكتائب حيث وشاتيال صبرا مذبحة تقعل اإلسرائيمية والمراقبة اإلشراف
 .واألطفال النساء من معظميم فمسطيني مدني

 
ترفع الحظر عن شراء الييود أراضي في  اإلسرائيمي االحتالل حكومة – 7666  -77-6   

 . المحتمة الضفة الغربية

 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

