
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-17                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 لوبيز مانويل المكسيكية المتحدة الواليات رئيس االثنين، اليوم عباس، محمود رئيسال ىنأ  
 .االستقالل اعالن بعيد بالده احتفال لمناسبة اوبرادور،

 الصداقة بعالقات اعتزازه مؤكداً  المناسبة، بيذه القمبية التياني بأحر البرقية في سيادتو وتقدم
 شعبنا لنضال الداعمة المبدئية المكسيك لمواقف وتقديرنا وبمدينا، شعبينا بين القائمة المتينة

قامة ألرضنا االحتالل إنياء أجل من المشروع  حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتنا وا 
 بسالم والعيش واالستقرار لألمن واحة ستكون والتي الشرقية، القدس وعاصمتيا 7691 لعام

 .جيرانيا كافة مع متبادل واحترام
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 فمسطيني اجماع ىناك ان مضيفا ممكن، الدولتين حل ان اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  

 .ذلك عمى وأممي وعربي
 وتقول تقبل أن أما تاريخي مفصل أمام إسرائيل ان "الميادين" قناة عمى لقاء خالل اشتية كدأو 

 .طويل صراع في فنحن ذلك غير وأما الفمسطيني الشعب أمام ىذا
عالن لممدن واالجتياحات الحمص وادي في المباني ىدم ان الى اشتية واشار  ضم نتنياىو وا 

 المستوطنات اقامة عبر القدس وعزل الدولة لتدمير اسرائيل عمييا تعمل التي واإلجراءات االغوار
 .كامالً  الوطني المشروع مراجعة عمينا يحتم
 طنموا بكل ونفخر كبيرة، التحديات ىذه كل أمام الفمسطيني المواطن في ثقتنا ان" اشتية وتابع
 والشيداء األسرى يخدم الذي وقرارىا الفمسطينية القيادة جانب إلي صعوبات أي وجو في صامد

 ".المالية ومخصصاتيم
 لحياة" ورب قمب" من ونعمل مستحيمة، شبو ظروف في تعمل الحكومة ىذه ان" اشتية وقال
 ".االحتالل تحت رفاىية عن نبحث وال لمناس، أفضل

 ويجب نكسره، أن ويجب إسرائيل تريده الذي الواقع األمر باستمرار نقبل لن: "اشتية واضاف
 معيا يتعامل لن" أ" مناطق اجتياح أن اإلسرائيمي الجانب أبمغنا" وتابع ،"الجامدة المصالحة تعزيز

 ".وقت أي في المقتحمة االحتالل لقوات بأجسادنا وسنقف كالماضي،
 ان: "واضاف شيريًا، دوالر مميون 07 - 17 عن يقل ال ما غزة من تجني" حماس: "اشتية وقال

 ".الفصائل كل من وأعمى صحيح السياسي موقفو% 7777 مازن أبو الرئيس

https://www.youtube.com/watch?v=k99y_kQJnCY


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-17                   الثالثاءاليوم  : 

 اتفاق لتطبيق جاىزة أنيا حماس فيو تقول الذي الوقت في لغزة سنذىب: "قائال اشتية وتابع 
 ".7771 العام في وقع الذي القاىرة

 قناة الميادينالمصدر: 
 
 اجل من الزمن تسابق اسرائيل ان الصالحي بسام التحرير لمنظمة تنفيذيةال المجنة عضو كدأ 

 استراتيجية وانما االنتخابية، بالدعاية يتعمق موضوعا ليس انو موضحا والضم، االحتالل تكريس
 القضية حل تجاه الدولية المرجعيات نسف عمى العمل خالل من االحتالل لحكومة اساسية

 .الفمسطينية
 ليذه االحتالل حكومة قبل من المتسارع التطبيق ان ،" فمسطين صوت" عبر الصالحي وقال

 وان المرجعية ىذه صاحبة باعتبارىا المتحدة االمم نحو التوجو يكون ان تتطمب االستراتيجية
 .االحتالل انياء اجل من المالئمة االجراءات وتتخذ كممتيا تقول

 انياء وخطوات اجراءات في محددا االساسي الدولي الموقف يكون الن األوان آن انو واضاف
 .االحتالل سمطة مع مخارج عن البحث مجرد وليس االحتالل
 االمريكية االدارة ان الصالحي اوضح االمريكية، القرن صفقة بنود عن جديدة تسريبات وحول
 تتبناىا التي والقضايا المفاىيم مجمل وتطرح االسرائيمية، لمحكومة خارجية كوزارة تعمل باتت

 الدولية لممرجعيات منيجيا انتياكا يعتبر ذلك ان الى الفتا عنيا، بالنيابة االحتالل حكومة
 .االرض عمى يفرضيا التي الوقائع تكريس في االحتالل مع بتعامميا

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 الجانب مع اتفاق عن ، غزة قطاع في المدنية الشؤون لجنة رئيس الزق صالح كشف   
 .حانون بيت معبر عبر األردن إلى القطاع من المواطنين سفر أيام عدد لزيادة اإلسرائيمي

 الجانب مع االتفاق تم الييئة بذلتيا حثيثة جيود بعد"  :  سوا" لوكالة تصريحات في الزق وقال
 عمى األردن إلى غزة من المواطنين بسفر لمسماح األسبوع، ىذا تجربة إجراء عمى اإلسرائيمي

 .والعودة المغادرة باالتجاىين والخميس واألربعاء االثنين االحد وىي األسبوع في أيام 4 مدار

 يومي األردن إلى غزة من المواطنين بمغادرة طويمة فترة منذ تسمح إسرائيل أن إلى الزق وأشار
  فقط، والخميس االثنين



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-17                   الثالثاءاليوم  : 

 من الفئات لجميع بيا المسموح المعايير بفتح مطالباً  كاٍف، غير االتفاق ىذا أن عمى الزق وشدد 
 لغير غزة من المواطنين بسفر يمنع االحتالل أن موضحة اآللية، ىذه عبر لمسفر المواطنين

 .االنسانية الغراضا

 المصدر: وكالة سوا

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  76، الثالثاءاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 . بالمحافظات الشمالية والقدس

 ، اليوم صباحالمستوطنين، عشرات اقتحم وفي اطار االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى ،
 .المغاربة باب جية من المبارك، األقصى المسجد باحات

 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  44)

 الطعام عن المفتوح بإضرابو شرع األسير أن اإلثنين، اليوم صحفي بيان في الييئة وأوضحت
 األسير، و "الجمبوع" معتقل بأقسام التشويش أجيزة تركيب عمى احتجاجاً  ،0/6/7776 بتاريخ

 سجون في التوالي عمى 70 عامو دخل المحتمة، القدس جنوبي المكّبر جبل من مشاىرة،
 .مرة 77 بالمؤبد محكوم وىو االحتالل،

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 الطعام عن المفتوح باإلضراب ومجدو عوفر معتقمي من االسرى من جديدة مجموعة شرعت
 عن مضربون اسرى ستة بينيم اسيرا 747 االحتالل سجون في المضربين االسرى عدد ليبمغ

 ..يوما 07 من اكثر منذ الطعام
 المضربين االسرى ان ،" فمسطين صوت" عبر االسير نادي مدير العناني العال عبد وقال

 من االسرى لعائالت السماح الى اضافة التشويش اجيزة وازالة العمومية اليواتف بتركيب يطالبون
 المطالب تمك ان الى مشيرا والصحية، المعيشية االسرى ظروف وتحسين ابنائيا لزيارة غزة قطاع



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-9-17                   الثالثاءاليوم  : 

 في ايام لتسعة استمر والذي 7 الكرامة اضراب في تنفيذىا من االحتالل سجون ادارة تنصمت 
 .الماضي نيسان
 لميوم الطعام عن المضرب خمف أحمد سمطان لألسير الصحي الوضع خطورة من العناني وحّذر
 .التوالي عمى والستين الثاني

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 الكنيست النتخابات االقتراع صناديق الثالثاء، اليوم صباح من السابعة الساعة عند افتتحت  

 لم انتخابات الماضي، أبريل في البالد شيدت إذ أشير، 0 خالل الثانية لممرة وذلك ،االسرائيمية
 .حكومي ائتالف تشكيل من نتنياىو بنيامين  نتائجيا عقب يتمكن

 اليمن معسكري بين المنافسة احتدام وقع عمى يأتي الذي االنتخابي بالسباق قائمة 76 وتشارك
 التصويت عممية تستمر إذ مشتركة، قائمة ضمن االنتخابات العربية األحزاب وخوض والمركز
 .ليال العاشرة الساعة حتى

 النتخابات التصويت نسبة في متوقع ارتفاع إلى العرب، بين العام الرأي استطالعات وتشير
 تصويت نسبة سجمت التي الماضية االنتخابات مع مقارنة المشتركة، القائمة تشكيل مع الكنيست
 التصويت نسبة أن عمما بقائمتين، االنتخابات خوض بسبب ،%46 لنحو وصمت منخفضة
 %.94 حوالي المشتركة القامة إطالق مع 7770 انتخابات في بمغت العرب المواطنين بصفوف

 84المصدر: موقع عرب
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 
 السيادة فرض عزمو نتنياىو بنيامين إسرائيل وزراء رئيس إلعالن رفضيا األردنية الحكومة أكدت

 .السالم لعممية تيديدا يعد األمر أن معتبرة الميت، البحر وشمال األردن غور عمى اإلسرائيمية
 إعالن يرفض األردن" إن الثالثاء، اليوم غنيمات، جمانة األردنية الحكومة باسم الناطقة وقالت
 المحتمة، الفمسطينية األراضي في الشرعية غير اإلسرائيمية المستوطنات ضم عزمو نتنياىو
 ".الميت البحر وشمال األردن غور منطقة عمى إسرائيل سيادة وفرض

 مسؤولة غير وبادرة السالم، لعممية خطير تيديد بمثابة يعد نتنياىو تصريح" أن غنيمات وأضافت
 وقرارات الدولي لمقانون واضحا انتياكا يشكل كونو عن عدا العنف، وتصاعد الصراع لتأجيج
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 القضايا توظيف خطورة من ومحذرة رفضو، إلى الدولي المجتمع" داعية ،"الدولية الشرعية 
 ".االنتخابية الدعاية لخدمة المصيرية

 بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس تصريحات االردنية الخارجية وزارة أدانت وفي نفس السياق
 " .أربع كريات" مستوطنة يسمى ما وعمى الخميل عمى اإلسرائيمية السيادة بسط نيتو حول نتنياىو
 تتعارض التصريحات ىذه مثل أن القضاة سفيان االردنية  الخارجية باسم الرسمي الناطق وأكد
 .وقراراتيا الدولية والشرعية الدولي القانون مع صارخ بشكل

  االنباء االردنيةوكالة :لمصدرا
 

 االتحاد في سفراء ليا عربية دولة 77 بمشاركة اجتماعا، اليوم صباح العرب السفراء مجمس عقدي
 االتحاد في مسؤولين مع لقاءات لبدء العربية الدول بعض من مصغرة لجنة لتشكيل األوروبي،
 .األوروبي

 المقاءات إن ،" فمسطين صوت"عبر االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير الفرا الرحيم عبد وقال
 رئيس تصريحات من صرامة أكثر خطوات أخذ عمى األوروبي االتحاد مسؤولي لحث تيدف

 .نتنياىو بنيامين اإلسرائيمية الحكومة

 الدولتين، حل تقوض التي نتنياىو تصريحات واضح بشكل رفض األوروبي االتحاد أن وأضاف
 خطورة من محذرين ، الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات تخالف ألنيا عنيا بالتراجع وطالبو

 .نتنياىو عنو أعمن ما تطبيق عمى القادمة اإلسرائيمية الحكومة تقدم أن

 بكافة اسرائيل مع التعامل بوقف حكوماتيا تنادي بدأت األصوات بعض ىناك أن إلى الفرا وأشار
 عن تخرج أن األوروبي االتحاد في األعضاء الدول حكومات السياق في مطالبا المجاالت،

 .اسرائيل من حازمة مواقف وتأخذ ، صمتيا

 اذاعة صوت فمسطينوكالة :لمصدرا
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 بأسمحة نفذ أرامكو لشركة التابعتين النفط منشأتي عمى يجومال إن السعودية المممكة  لتقا   
 .إليران مباشر اتيام توجيو حد إلى تصل لم لكنيا مبدئي لتحقيق وفقا إيرانية

 التحقيق في لممشاركة دوليين لخبراء الدعوة ستوجو أنيا بيان في السعودية الخارجية وزارة وذكرت
 النصف إلى الخام من المممكة إنتاج تقميص في وتسبب السبت يوم وقع الذي اليجوم بشأن
 .تقريبا

 والعمل إيرانية أسمحة اليجمات في استخدم أنو األولية التحقيقات أسفرت” بيان في الوزارة وقالت
 .“اليجمات تمك مصدر من التحقق عمى جار

 تمك عمى بقوة والرد وشعبيا أراضييا عن الدفاع عمى قادرة أنيا بشدة المممكة تؤكد” وأضافت
 .“االعتداءات

 وكالة رويترز:لمصدرا

 

 من أراض ضم نيتو حول نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء سرئي تصريحات ،مالطا أدانت
 .الغربية الضفة
 وشمال األغوار فييا بما الغربية الضفة من أراض ضم ابيال كارميمو مالطا خارجية وزير واعتبر
 إلرساء الوحيدة الوسيمة ىو األطراف متعدد حواراً  أن وأكد الدولي، لمقانون خرقاً  الميت البحر
 . حنانيا فادي مالطا لدى فمسطين دولة سفير أكد ما وفق األوسط، الشرق في السالم

 وفاوكالة :لمصدرا
 
  اهلل عبد الممك ياألردن عاىلالو  ماكرون إيمانويل الرئيس إن بيان في الفرنسية الرئاسة قالت  

 .فمسطينية أراضٍ  ضم بخصوص إسرائيمية تصريحات بشأن قمقيما عن عبرا،الثاني 

 عمى البقاء عمى واتفقا الدولتين حل عن بديل ال أنو عمى التأكيد جددا» الزعيمين أن وأضافت
 .التوتر في خطير تصعيد أي لتجنب المقبمة األسابيع خالل وثيق اتصال

أىمية تكاتف الجيود  عمىكد أن الممك عبد اهلل أ  األردني الممكي الديوان عن صادر بيان وقال
الدولية إزاء رفض كل اإلجراءات أحادية الجانب التي من شأنيا تقويض حل الدولتين باعتباره 
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الحل الوحيد لمصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع من  
 .قدس الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيلوعاصمتيا ال 7691حزيران عام 

موقف فرنسا واالتحاد األوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددا عمى أىمية عبد اهلل الممك وثمن 
 .توحيد المواقف الدولية بيذا الخصوص

 ، وكالة االنباء االردنية رويترزوكالة :لمصدرا

 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 .ادوتبرن فولك الكونت المتحدة االمم وسيط الصييونية العصابات اغتالت -4076 -71-6   
 
 الخميل جنوب ابتدائية مدرسة في ناسفة عبوة الصياينة المستوطنون زرع –  7777 -71-6   
 . المدرسة من طالب 9 إصابة إلى انفجارىا وأدى ،
 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

