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   أواًل : الممف السياسي 

 .أياـ ثالثة تستمر التي النرويج، مممكة إلى الرسمية زيارتو عباس، محمود رئيسال يواصؿ  
 أرض عمى باستقبالو وكاف اوسمو العاصمة إلى األربعاء، امس وصؿ عباس الرئيس وكاف

 ىيمد فمسطيف دولة لدى النرويج وممثمة أنطوانيت، ماري النرويج لدى فمسطيف سفيرة المطار
 .النرويجييف المسؤوليف مف وعدد ىارالدستاد،

 النرويج خارجية وزيرة أوسمو، العاصمة في إقامتو بمقر لزيارتو، األوؿ اليوـ في سيادتو والتقى
 والتطورات الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى وأطمعيا اريكسوف، ايني

 .السياسية
 اليوـ أوسمو، النرويجية العاصمة في إقامتو بمقر ،عباس محمود فمسطيف دولة رئيس لتقىكما ا

 .النرويج لدى المعتمديف العرب بالسفراء الخميس،
 والتطورات الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى السفراء، سيادتو، وأطمع

 بالمنطقة السياسية
 سيمتقي كما سولبرغ، ايرنا ويجالنر  وزراء رئيسة الخميس اليوـ مساء سيادتو يمتقي أف المقرر ومف
 البرلماف وسيزور ماغنوس، ىاكوف الممؾ بأعماؿ القائـ النرويجي العيد ولي مع الحؽ وقت في

 .النرويجي
 لألمـ العامة الجمعية أعماؿ افتتاح في لممشاركة نيويورؾ إلى سيادتو سيتوجو النرويج، وبعد

 .ىامة كممة وسيمقي الجاري، الشير مف والعشريف السادس ظير المتحدة
 مف أكثر مع لقاءات سمسمة الرئيس يعقد نيويورؾ، في العامة الجمعية اجتماعات ىامش وعمى
 مجموعة رئيسة بصفتيا فييا حاضرة فمسطيف تكوف عالمية، وقيادات وزراء ورئيس رئيسا 05
 .الصيف+ 77الػ

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 ،"جورج أبو" الجريس موسى المناضؿ الخميس، اليوـ عباس، محمود فمسطيف دولة رئيس منح   
 .والتميز االستحقاؽ وساـ
 عماؿ اتحاد مؤسسي كأحد المتميز لدوره تقديرا الوساـ" جورج أبو" المناضؿ سيادتو ومنح

 واتحاد فمسطيف عماؿ اتحاد بيف العالقات جسور مد في لجيوده وتثمينا لبناف، في فمسطيف
 .النرويج في العمالية النقابات

 وكالة وفاالمصدر: 
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 التطيير تواصؿ االسرائيمي االحتالؿ سمطات اف صياـ اهلل عبد القدس محافظ نائب قاؿ   
 واالعتقاؿ اليدـ عمميات خالؿ مف المقدسييف المواطنيف لتيجير المحتمة القدس في العرقي
 .والقتؿ

 القدس في استيطاني توسع يرافقيا االجراءات ىذه اف  ،" فمسطيف صوت" عبر صياـ واضاؼ
 ىناؾ اف الى مشيرا المنطقة ىذه في االساسي المكوف ىو الييودي العنصر جعؿ الى ييدؼ
 . محطييا عف عزليا وبالتالي عمييا السيطرة احكاـ خالؿ مف المنطقة يواجو خطيرا تيديدا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 مواطنة بإعداـ االحتالؿ قوات قياـ مجدالني احمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو اداف 

 وتعكس االحتاللية الجرائـ سمسمة الى تضاؼ الجريمة ىذه اف مؤكدا االحتاللي قمنديا حاجز عند
 ..الحياة فارقت حتى تنزؼ تركيا يتـ بأف لدى والعنصرية السادية مدى
 في متابعتيا وسيتـ تمر لف الجريمة ىذه اف ، الرسمية" فمسطيف صوت" عبر مجدالني واكد

 ممارسات لفضح الجرائـ ىذه توثيؽ اىمية عمى مشددا الدولية المحاكـ واماـ الدولية المحافؿ
 .االحتالؿ

 مطالب ضمف ستكوف شعبنا ألبناء الدولية الحماية طمب تجديد اعادة قضية اف مجدالني وبيف
 ذلؾ تحقيؽ ضرورة عمى مشددا المتحدة باألمـ المقرر خطابو في عباس محمود الرئيس السيد

 .المستوطنات في نشاطات لدييا التي الدولية الشركات قائمة نشر الى اضافة
  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 

  الشييديف جثماني الجمعة، غدا ستسمـ، االحتالؿ سمطات أف المدنية الشؤوف العامة الييئة أعمنت
 قمقيمية، محافظة في سنيريا مف يونس عمر والشاب العيزرية، مف رومي أبو نسيـ: الطفؿ

 .االسرائيمي االحتالؿ لدى المحتجزيف
 أف بعد الماضي، آب شير منتصؼ في استشيد( عاما 41) رومي أبو الطفؿ أف الى يشار

 فيما المبارؾ، األقصى المسجد أبواب أحد السمسمة، باب عند عميو النار االحتالؿ قوات اطمقت
 مستشفى في الماضي، نيساف مف والعشريف السابع في ،(عاما 05) يونس الشاب استشيد

المصدر: .نابمس جنوب العسكري زعترة حاجز عمى إصابتو مف أسبوع بعد اإلسرائيمي،" بيمنسوف"
 وكالة وفا 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

، في مكتبو بمدينة راـ اهلل، وفدا مف الحممة الوطنية لحرية حركة  التقى رئيس الوزراء محمد اشتية
 الفمسطينييف "كرامة"، برئاسة رئيس الحممة طمعت عموي.

ووضع الوفد رئيس الوزراء في صورة الجيود التي تقوـ بيا الحممة في سياؽ حرية الحركة، 
ة المواطنيف خالؿ تنقميـ، والتي توجت بتمديد ساعات عمؿ معبر الكرامة والتخفيؼ مف معانا

 عمى مدار الساعة وطيمة أياـ العاـ باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وثمف اشتية الجيد التطوعي والمتواصؿ الذي تقوـ بو الحممة، مؤكدا دعـ الحكومة الكامؿ لمحممة 
 والقائميف عمييا.

 المصدر: مجمس الوزراء

اصدر وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إسحؽ سدر، اليوـ الخميس، قرارا بتخفيض أسعار 
 .0549-45-4خدمات خط النفاذ عمى شبكة االتصاالت الفمسطينية )بالتؿ(، اعتبارا مف تاريخ 

نولوجيا المعمومات في بياف صحفي، إنو تـ تحديد قائمة اسعار جديدة وقالت وزارة االتصاالت وتك
 :%، وفؽ الجدوؿ التالي05-45ح بيف لخدمات خط النفاذ وتخفيض االسعار الحالية بنسب تتراو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 صاالتالمصدر: وزراة االت
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576581952458004&set=a.158185907630966&type=3&eid=ARDUfDfG3R9yA7ZTIB6dS0Dg9Co1cRYk-U1HrxP5-3BTsMfbqsjc81xBmweDCfcGvA3RzEt5if6-7FXF
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576581952458004&set=a.158185907630966&type=3&eid=ARDUfDfG3R9yA7ZTIB6dS0Dg9Co1cRYk-U1HrxP5-3BTsMfbqsjc81xBmweDCfcGvA3RzEt5if6-7FXF
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 مشيرا لألجور، األدنى الحد قانوف تطبيؽ عمى الوزارة عـز جيش، أبو نصري العمؿ وزير أكد    
 .ممتزمة غير منشآت اغالؽ إلى

 وزارة مقر أماـ احتشدوا فمسطيف عماؿ لنقابات العاـ االتحاد في نشطاء مخاطبا جيش، أبو وقاؿ
 خط مع يتالءـ بما ورفعو لألجور األدنى الحد بتطبيؽ مطالبيف الخميس، اليوـ اهلل، براـ العمؿ
 في العمؿ ومؤسسات ومنشآت مواقع إلى بزيارات يقوموف 95الػ الوزارة مفتشو" الوطني، الفقر
 غير المؤسسات مف كبير عدد بإغالؽ وقمنا القانوف؛ تطبيؽ أجؿ مف الضفة محافظات كافة

 ".لألجور الحالي األدنى الحد بتطبيؽ الممتزمة

 وفاالمصدر: وكالة 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش مواطنًا  00، الخميساعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ 
اجيات في شاب بنيراف االحتالؿ فجر اليوـ خالؿ مو  ، فيما اصيب بالمحافظات الشمالية والقدس
مع اقتحاـ المستوطنيف لمسجد النبي يونس بحماية مف جيش  تزامناً ، مدينة حمحوؿ شماؿ الخمي

 ."االحتالؿ

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 
 أزرؽ"  حزب حصوؿ االسرائيمية، االنتخابات في األصوات عدد مف% 97 فرز نتائج أظيرت  

 عمى المشتركة القائمة  حصمت فيما ،"الميكود" لحزب مقعد 34 مقابؿ مقعدا، 33 عمى" ابيض
 و مقاعد، 7" اليميف إلى"و مقاعد، 8" ىتوراه ييدوت"و مقاعد، 9" شاس"فيما حصؿ  مقعدا، 43
 يحصؿ بالنتيجةوبيذه النتيجة  الديمقراطي المعسكر"لػ مقاعد 0و ،"غيشر – العمؿ"لػ مقاعد 6

مقعدا لمعسكر  11مقعدا، مقابؿ  00صؿ عمى ما مجموعو اليميف بقيادة نتنياىو يح معسكر
 .بيني غانتس

 84المصدر: موقع عرب
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"، أزرؽ ابيضدعا زعيـ حزب الميكود ورئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو، رئيس كتمة " 
بيني غانتس، اليوـ الخميس، إلى عقد لقاء بينيما مف أجؿ بحث إمكانية تشكيؿ حكومة وحدة. 
لكف دعوة نتنياىو ىذه جاءت بعد إعالنو، أمس، عف تشكيؿ كتمة أحزاب اليميف كجسـ واحد، 

 .وف المركب األساسي في الحكومة وأف تنضـ إليو كتؿ أخرىيك
"، حسب موقع "يديعوت ازرؽ ابيضوفي أوؿ تعقيب عمى دعوة نتنياىو، قاؿ مسؤولوف في 

ىو الحزب األكبر، وينبغي أف يشكؿ بيني غانتس  ازرؽ ابيضأحرونوت" اإللكتروني، إف "
 ."حكومة وحدة واسعة وأف يكوف رئيسيا

 84المصدر: موقع عرب
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 
 موعده في سيعقد لموكالة المانحيف مؤتمر اف مشعشع سامي االونروا وكالة باسـ المتحدث اكد 

 لموكالة تبرعاتيا لتقديـ الفرصة الدوؿ لمنح نيويورؾ في الجاري الشير مف والعشريف السادس
 ..لموكالة تعيداتيا مف تبقى ما بصرؼ المتبرعة الدوؿ لحث اضافة

 الدوؿ تقوـ اف المؤتمر ىذا عقد مف تيدؼ الوكالة اف ،" فمسطيف صوت" عبر  مشعشع وقاؿ
 وقطر والكويت واالمارات السعودية مثؿ لموكالة تبرعات بتقديـ الماضي العاـ حدث كما العربية
 ..لموكالة تتبرع باف جديدة اخرى دوؿ حث الى اضافة

 تشريف شير في مناقشتو سيتـ ذلؾ اف مشعشع اوضح لألونروا التفويض بتجديد يتعمؽ وفيما
 عدد اكبر مف سنوات لثالث التفويض تجديد عمى التصويت ليتـ تبذؿ مساعي ىناؾ واف ثاني
 .العامة الجمعية في الدوؿ مف

 خالؿ مف االونروا مف اجابات بانتظار وىي مساىماتيا جمدت دوؿ ثالث الى مشعشع واشار
 تقديـ بإعادة قرارا الدوؿ ىذه تتخذ باف اممو عف معرباً  المتحدة االمـ منظمة تجريو تحقيؽ

 .المانحيف مؤتمر في خالؿ لألونروا مساىماتيا

 اذاعة صوت فمسطين:لمصدرا
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 العربية البرلمانات مواصمة أىمية الطراونة عاطؼ الميندس العربي البرلماني االتحاد رئيس أكد 
 في األخيرة دورتو في العربي البرلماني االتحاد أعماؿ اجتماع في توصيات مف اتخاذه تـ لما

 .االحتالؿ دولة مع التطبيع برفض عّماف،

 أعماليا بدأت والتي ، العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية المجنة اجتماعات خالؿ وقاؿ الطروانة 
 بحؽ طغيانو في ُيمعف زاؿ ما الذي المحتؿ أف لو كممة في مؤكداً  الخميس، اليوـ عّماف في

 زاؿ ما" الدولية، الشرعية قرارات لكؿ ظيره ويدير ومقدساتو وأرضو الشقيؽ الفمسطيني الشعب
 ".واإلجراـ االستيطاف مف مزيد في طامعاً  الدولة، إرىاب يكرس
 لمصدارة تعود وأف العربية، أقطارنا أولويات لسمـ الفمسطينية القضية تصدر أىميةالطروانة  وأكد
 عربية برلمانية حالة تشكيؿ عمى معقودة، اآلماؿ إف" مضيفا العربي، القرار أجندة عمى

 أف تدركوف حيث المشترؾ، العربي عممنا مف فييا ونعظـ الفجوات، فييا نجسر متضامنة،
 قضايانا حساب عمى فرعية بقضايا العربية أقطارنا تنشغؿ حيف ففي كبيرة، أمامنا التحديات
 محاوالت عف انفكوا فما وقواِميا، عصبيا في دكيـ أمتنا بأمف المتربصوف يواصؿ المركزية،

 ". الخالؼ وتغذية الجراح تعميؽ
 العاصمة في اجتماعاتيا ختاـ في ، العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية المجنة عتمدتاوقد   

 أىميا مف الفمسطينية بالقضية الخاصة القرارات مف مجموعة الخميس، اليوـ عّماف، األردنية
 .العربي البرلماني االتحاد في فمسطيف لجنة باسـ دائمة لجنة استحداث

 حؽ عمى مواد ثالث في نص الذي االرىاب حوؿ االسترشادي، القانوف التنفيذية المجنة أقرت كما
 المشروعة، الحقوؽ واستعادة التحرر اجؿ مف وصورىا، واشكاليا انواعيا بكافة االحتالؿ مقاومة

 ىذا مواد في عمييا المنصوص االرىاب اشكاؿ مف شكالً  وال نوعاً  تعد ال المقاومة ىذه واف
 .القانوف

 االنباء االردنيةوكالة :لمصدرا

 نتائج عف لإلعالف عقده صحافي مؤتمر في صعب، بو الياس المبناني الدفاع وزير أكد    
 الطائرات خرؽ" اف ،بمبناف الجنوبية الضاحية عمى المسيرتيف الطائرتيف ىجوـ بشأف التحقيقات

، وحتى تموز حرب منذ األخطر ىو الضاحية في المسيرة  اعتمد اإلسرائيمي أف ويبرىف اليـو
 ".لبناف مع االشتباؾ قواعد تغيير
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 وأخطرىا ،4754 لمقرار األخيريف الشيريف خالؿ إسرائيميا خرقا 185 حصؿ:" ابو صعب وقاؿ 
 وعرضت بيروت مطار فوؽ مرت والتي بالمتفجرات المحممة المسيرة الطائرات اليوـ حتى

 .الضاحية الى وتوجيت لمخطر الجوية المالحة
 وكالة االنباء المبنانية:لمصدرا
 
 العربية الدوؿ حكومات اإلسالمي التعاوف منظمة في األعضاء الدوؿ مجالس اتحاد بطال  

 الدورة في مشاركتيـ خالؿ اإلسالموفوبيا، لمناىضة عالمي يوـ إقرار مبادرة بدعـ واإلسالمية
 .المقبؿ األسبوع تنعقد أف يرتقب التي المتحدة لألمـ العامة لمجمعية والسبعيف الرابعة

 في اإلسالمي، التعاوف منظمة في األعضاء الدوؿ مجالس اتحاد رئيس المالكي، الحبيب وقاؿ
 إف اإلسالموفوبيا، لمناىضة عالمي يـو إقرار لبحث الرباط، في اإلسالمية، الدوؿ لسفراء اجتماع
 في المسممة واألقميات والجاليات اإلسالمية، وبمداننا شعوبنا عف الدفاع» سياؽ في تأتي المبادرة
 .«اإلسالمية غير البمداف

  صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا

 

 موجز تعميؽ في  أنجموس لوس في صحفية ندوة خالؿ ترامب دونالد األمريكي الرئيس  قاؿ  
 الوزراء رئيس مع وليس ،" إسرائيؿ مع عالقتنا" قائالً  ، اإلسرائيمية االنتخابات في الجمود حوؿ

 .نتنياىو بنياميف
". أفعؿ لـ" قاؿ ، نتنياىو مع لمتحدث فرصة لديو كانت إذا عما ، سؤال عمى رداً  ترامب واضاف

 ".سيحدث ما وسنرى إسرائيؿ مع عالقتنا ، متفاوتة وىي تباعاً  تظير النتائج"
 صحيفة جيروزاليم بوست "ترجمة خاصة":لمصدرا
 
 
 
 
 
 

https://www.jpost.com/Breaking-News/Trump-Our-relationship-is-with-Israel-602169


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-19                   الخميساليوم  : 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

أياـ  45نسحب مف جنيف بعد حممة استمرت تاالحتالؿ االسرائيمي قوات   -0554  -9- 49
 مخمفة وراءىا دمارا ىائال وعددا مف الشيداء والجرحى .

 

 عسكرية لجنة تعيف بمبناف، رصو  في اجتماعيا إثر العربية الدوؿ جامعة -4971  -9- 49   
 التقسيـ اقتراح وترفض الدفاعية، فمسطيف شعب حاجات عمى اإلشراؼ مسؤولية وتحمميا فنية

 .بفمسطيف الخاصة المتحدة األمـ لجنة عف الصادر

 

 عشرة استيدفت التي السعدي فرحاف عممية الفدائيوف الفمسطينيوف نفذ  -4969  -9- 49   
 الميت البحر إلى ماالً ش الشويعر مف تمتد كمـ 15 طوليا واجية عمىلالحتالؿ االسرائيمي  مواقع
، شويعر. نحمة أـ، المندسة، النجار تمة، الوتاد أـ الكرنتينا،، الطمونية سدرة، أـ: وىي جنوباً 

 .التركمانية، الجنيدية

. القديمة البمدة مف الغربي الشماؿ مقابؿ( فاست) فندؽ في قنبمة انفجار – 4967 -49-9   
 تعمف فتححركة و ، اإلسرائيمييف بعض جرح و سكنية وشقؽ مطبعة تدمير إلى اإلنفجار يؤديو 

 .المسمح الكفاح استئناؼ بذلؾ وتعمف مسؤوليتيا

 
 . العربية الدوؿ جامعة في لفمسطيف ممثال الشقيري احمد تعييف -4963  -9- 49   

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

