
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-25                   االربعاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 لمشعوب بالنسبة المصير تقرير حق دعم ضرورة عمى التأكيد عباس، محمود رئيسال جدد   
 واستقالليا لمدول اإلقميمية السالمة واحترام األجنبي، واالحتالل االستعمار نير تحت الرازحة

 .المتحدة األمم وميثاق الدولي والقانون 0202 لعام المستدامة التنمية لخطة وفقا السياسي،

 المستدامة، التنمية قمة في والصين 77 الـ مجموعة عن بالنيابة كممتو في التأكيد، سيادتو وأعاد
 بوصفيا األحادية االقتصادية التدابير لفرض القاطع الرفض عمى الثالثاء، اليوم نيويورك، في

 عاجمة تدابير اعتماد إلى الدولي المجتمع داعيا النامية، البمدان ضد االقتصادي لمتعسف وسيمة
 .الفور عمى إزالتيا لضمان وفّعالة

عالننا اليوم قمتنا إن وقال  المستدامة التنمية خطة مبادئ عمى التأكيد فيو نعيد الذي المشترك، وا 
 التنمية خطة أن عمى يدالن تنفيذىا، لمواصمة ممموسة إجراءات خاللو من ونضع ،0202 لعام

 العقد غضون في لتحقيقو جميعا نصبو الذي المشترك، ىدفنا تزال ال 0202 لعام المستدامة
 .القادم

  وكالة وفاالمصدر: 

محمود عباس   الرئيس ان ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائبد. قال
 العامة الجمعية اجتماعات ىامش عمى المالع قادة مع لقاءاتو في استراتيجي مخطط وفق يعمل
 .نيويورك في المتحدة لألمم

 تتراس التي السويد وزراء رئيس امس التقى الرئيس ان ،"  فمسطين صوت" عبر عريقات وقال
 ثالث يستمر لموكالة تفويض عمى الحصول لضمان وذلك االردن مع بالشراكة األونروا وكالة
 .ذلك في سينجح الرئيس السيد بان اعتقاده عن معربا ميزانيتيا في العجز وسد سنوات

 الدولة واقامة الدولتين حل بتثبيت تتعمق االستراتيجية ىذه من الثانية المسالة ان عريقات واضاف
 شباط في االمن مجمس في طرحيا التي سيادتو ورؤية وستين سبعة عام حدود عمى الفمسطينية

 . الدولي القانون اساس عمى الصالحيات كامل لمسالم دولي مؤتمر حول الماضي العام من
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 الدول مع االمر ىذا اثارة عبر فمسطين بدولة باالعتراف تتعمق الثالثة المسالة ان عريقات وبين 
 العاممة بالشركات قائمة عمى والحصول لشعبنا الحماية توفير الى اضافة بفمسطين، تعترف التي
 . المستوطنات في

 كممات ان الى عريقات اشار اسرائيل مع العالقات لتطبيع العربية الدول ترمب دعوة يخص وفيما
 غير باإلجماع مشيدا العربية، السالم مبادرة عن االستغناء يمكن ال انو تؤكد العرب القادة

 .الدوليين والشرعية القانون عمى لثباتو الرئيس والسيد فمسطين دولة وتأييد دعم في المسبوق

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 شؤون وزير االسرائيمي  االحتالل قوات اعتقال ، فتح حركة رئيس نائب العالول محمود اعتبر 
 لمراجعة بالغين ونجمو وتسميمو غيث عدنان محافظيا منزل واقتحام اليدمي فادي القدس

 اعتقاالت عمميات من االحتالل بيا يقوم التي المستمرة االنتياكات سمسمة من جزء مخابراتيا،
بعاد  االحتالل جرائم بوجو المقدسيين بصمود مشيدا الجبرية، اإلقامة وفرض لمبيوت وىدم وا 

 . ومقدساتو أرضيم عمى لمحفاظ المتكررة

 الشعبية المقاومة لمتابعة والمقاءات االجتماعات تواصل ،"  فمسطين صوت" عبر العالول وأكد
 من التي االعتداءات خطورة من السياق في محذرا ، االستيطان تسارع ظل في أشكاليا لتطوير
 المستوطنين، قبل من الزيتون قطف موسم خالل والمواطنون المزارعون ليا يتعرض أن الممكن
 .حقوليم وحراثة ثمارىم لجني المزارعين مساعدة إلى ودعا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 في المستمر التصاعد  التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان. د استنكرت  
 وزير اعتقال آخرىا كان والتي القدس في والمسؤولين المواطنين بحق اإلسرائيمية االنتياكات

 اليوم صباح منزلييما اقتحام بعد غيث عدنان محافظيا واستدعاء اليدمي، فادي القدس شؤون
 .األربعاء
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 ترجمة ىو المحتمة القدس يطال الذي المنظم  ياليوم اإلرىاب إن:" لها بيان في عشراوي وقالت 
 والتيجير العرقي التطيير مخططات تنفيذ الى اليادف ونيجيا االحتالل دولة لسياسة حقيقية
 ".وممتمكاتو أرضو عمى البقاء في حقو من شعبنا حرمان إلى وصوال  العنصري والفصل القسري
 وترجمة  واإلنسانية والقانونية السياسية التزاماتو أمام بالوقوف الدولي المجتمع عشراوي وطالبت
 ورفع ومساءلتيا ومحاسبتيا االحتالل دولة لجم باتجاه والتدخل وفاعل جاد تحرك إلى إداناتو
 .األمريكية اإلدارة من بدعم بيا تتمتع التي العقاب من اإلفالت سياسة ووقف عنيا الغطاء

 ريرموقع منظمة التحلمصدر: ا
 

 طيب رجب التركي الرئيس كممة اىمية عمى مصطفى فائد تركيا لدى فمسطين سفير أكد   
 لممجتمع قوية رسالة خالليا من وجو والتي أمس، المتحدة لألمم العام الجمعية في اردوغان
 .شعبنا مأساة تجاه مسؤولياتو يتحمل بأن الدولي

 الدول كافة مع الجيود تنسيق ضرورة عمى التأكيد ،"  فمسطين صوت" عبر مصطفى وجدد
 لمقضية االعتبار إلعادة صيغة، باي او دولي بمؤتمر إما وممموسة عممية خطوات التخاذ

 الجانب مع منتظم وبشكل جارية المشاورات أن إلى مشيرا االحتالل، ليذا حد ووضع الفمسطينية
 .التركي

 لمقضية الداعمة الدول مواقف بتجسيد الدولي المجتمع مطالبة ضرورة عمى مصطفى وشدد
 حريتو ونيل االحتالل إلنياء شعبنا تقود عممية خطوات واتخاذ األرض عمى الفمسطينية
 .واستقاللو

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
الت وزارة الخارجية والمغتربين، إن انحياز الرئيس ترمب وادارتو الكامل لالحتالل اإلسرائيمي ق   

وسياساتو، ال يساعد في تحقيق السالم، ويسقط التفرد االمريكي في رعاية عممية السالم وأية 
 مفاوضات جدية وذات معنى.

، أن تجاىل ترمب المقصود لمقضية الفمسطينية، في خطابو وأكدت الخارجية في بيان صحفي
امس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، يستدعي سرعة التحرك الدولي إلطالق مؤتمر دولي 

http://www.plo.ps/article/51408/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-17-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%3Cbr%3E-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%3Cbr%3E-
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D9%84%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%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D9%84%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%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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سرائيمي لمسالم تنبثق عنو آلية اشراف دولية متعددة االطراف عمى المفاوضات بين الجانبين اال 
  والفمسطيني.
  وزارة الخارجيةالمصدر: 

    
 المنسق مكتب من وفدا العمري، ىشام القدس، محافظة كيرباء شركة إدارة مجمس رئيس أطمع

 الكيرباء شركة بدء قرار عمى األوسط، الشرق في السالم لعممية المتحدة لألمم الخاص
 نتيجة جاءت والتي الديون، تراكم بسبب امتيازىا، مناطق عن الكيربائي التيار بقطع اإلسرائيمية
 .المناطق من عدد في والسرقات لمتعديات
 إطار في تأتي المقاءات ىذه أن ، اليوم الشركة، عن صادر لبيان وفقا العمري، وأوضح

 قرارىا عن لمتراجع عمييا والضغط إسرائيل، كيرباء مع الشركة ألزمة حمول إليجاد المحاوالت
 .القدس محافظة كيرباء شركة امتياز مناطق عن الكيربائي التيار بقطع

  وكالة وفاالمصدر: 

 
 األمناء لجمعية السابع السنوي االجتماع أعمال العربية لمجامعة العامة األمانة بمقر دأتب

 .فمسطين وبمشاركة الكويت، برئاسة العربية، لمبرلمانات العامين
 ىذا في فمسطين مشاركة أىمية حمايل، عمر الفمسطيني الوطني المجمس عام أمين ممثل وأكد

 النظم أحدث عمى والتعرف والتجارب، الخبرات تبادل في يسيم والذي العربي، البرلماني المحفل
 المجنة اجتماع سيعقد حيث عربية،ال التشريعية لممجالس العامة باألمانات والتنفيذية اإلدارية
 فيما االجتماع، خالل والثالثون الثامن العامة الجمعية واجتماع والثالثون، السادس التنفيذية
 الصياغة دليل واعتماد واحد، مقعد عمى التنفيذية المجنة ألعضاء تكميمية انتخابات سُتجرى

 .التشريعية
  وكالة وفاالمصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 في المشاركة الدول من عددا ان سدر اسحق المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير أعمن 
 اعالن الخميس غدا عنيا سيصدر جينيف في المنعقد الثالث االستثنائي البريدي االتحاد مؤتمر
 االنتياكات من لمحد فمسطين في البريدي القطاع عمى حكما ليكون االتحاد لدعوة مشترك

 .االسرائيمية
 لعاما االمين مع المقبمة االيام في لقاء لعقد الترتيب يجري ،إنو"  فمسطين صوت" عبر سدر وقال

 لمياتف الترددات موضوع وطرح مسؤولياتو امام االتحاد وضع ليتم لالتصاالت الدولي لالتحاد
 رفع ومناقشة المحتمة الفمسطينية االراضي في وعمميا والخامس، الرابع الجيمين من الخموي
 الشركات من معيا يتعامل ومن فمسطين في العاممة االسرائيمية الشركات لمحاكمة شكاوى
 .الدولية

 اذاعة صوت فمسطينلمصدر: ا
 

 تكريس ىو بغزة، االجتماعية التنمية وزارة عن حديث أي أن االجتماعية، التنمية وزارة أكدت    
 (. حماس) حركة يمثل بل الشرعية الوزارة يمثل وال لالنقسام،
 غزة، في االجتماعية التنمية وزارة ُيسمى ما مع التعامل أن ،"بيان صحفي  في الوزارة، واعتبرت 

 .حماس حركة مع وتعامل تعاون ىو
 وزارة" ُمسمى العربية الدول بعض الستخدام استغرابيا عن االجتماعية، التنمية وزارة وأعربت
 .حماس حركة مع المباشر والتعامل الدعم عمى لمتغطية" االجتماعية التنمية

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
   

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  ،مواطناً  77 ، االربعاءاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 منعت كما ، يم وزير شؤون القدس، وسيدة، وخمسة أطفالبين بالمحافظات الشمالية والقدس

 باعتقالو، وىددت القدس، دخول من مجدالني أحمد االجتماعية يةالتنم وزير االحتالل سمطات
 لمفئات خدمات بتقديم تعنى التي والمؤسسات الخيرية الجمعيات من عدد والذي كان ينوي تفقد

 والمؤسسات الوزارة بين العمل سير تنظم التي االتفاقيات من عدد توقيعو  والميمشة، الفقيرة
 االحتالل قوات إطالق نتيجة ،اختناق بحاالت المواطنين عشرات فيما اصيب ،الشريكة
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 عمى المقام العسكري" الجممة" حاجز من بالقرب صوبيم، لمدموع المسيل الغاز اإلسرائيمي، 
 في زراعية وغرفة منزل االحتالل قوات ىدمت حين في ،جنين مدينة شمال المواطنين أراضي
 .القدس شرق االستيطان ضد التضامن خيمة ،و الخميل

 في محدود بشكل ، اليوم صباح إسرائيمية، عسكرية آليات عدة توغمتوفي المحافظات الجنوبية 
 قوات أطمقتبينما  ، المحافظات الجنوبية جنوب خانيونس شرق شمال في المواطنين أراضي

 فتحت كما، القطاع وجنوب وسط مناطق عدة قبالة المزارعين ومنازل راضيأ تجاه النار االحتالل
 سواحل قبالة الصيادين مراكب تجاه الثقيمة الرشاشة أسمحتيا نيران اإلسرائيمية، الحربية الزوارق
 .المحافظات الجنوبية غرب شمال

 اكالشاب رئيس بينيم المستوطنين عشرات اقتحم وفي سياق االقتحامات اليومية لممسجد االقصى ،
 نفدوا حيث االحتالل، شرطة قبل من مشددة بحراسو األقصى، المسجد باحات ديختر آفي السابق
 .المغاربة باب عبر اقتحموه أن بعد باحاتو، داخل استفزازية جوالت

 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 شؤون لوزير اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقال إن ممحم، إبراىيم الحكومة باسم الناطق قال  

 تعكس بائسة سياسة األربعاء، اليوم غيث، عدنان محافظيا واستدعاءىا اليدمي، فادي القدس
 .المقدسة المدينة مع تعامميم في اإلسرائيميين، القادة لدى االفالس حالة

ثارة سكانيا وتركيع المدينة تيويد اطار في تأتي االعتقاالت ىذه أن ، ممحم وأضاف  االحباط وا 
 .المقدسة مدينتيم في وثباتا واصرارا قوة إال تزيدىم لن انيا إال صفوفيم، بين

 العامة لمجمعية 77الـ الدورة أعمال انعقاد من يتزامن االعتقاالت ىذه توقيت ان إلىممحم  وأشار
 تعامل وكيفية الفمسطينية، القضية موضوع في حيا ممفا يضيف ما نيويورك، في المتحدة لألمم

 .الفمسطينيين القادة مع باالحتالل القائمة القوة إسرائيل

 وكالة وفا : المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-25                   االربعاءاليوم  : 

 الصحية الحالة من ربو عبد حسن والمحررين االسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث حذر    
 .االداري االعتقال عمى احتجاجا يوما 77 منذ الطعام عن والمضرب غنام أحمد لألسير الخطيرة

 االعياء الى اضافة كيمو 02 قرابة وزنو من فقد حيث الدم سرطان من غنام األسير ويعاني
 .التوازن عمى القدرة عدم افقده مما التام واالجياد

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

 تشكيل اسناد  اليوم مساء سيفرض" ريفمين روفين" االسرائيمي الرئيس  ان عبرية مصادر قال   
 حتى تقدم إحراز عدم بسبب ريفمين، منزل في عقده المنوي االجتماع خالل لنتنياىو الحكومة

 .وطنية وحدة حكومة لتشكيل غانتس وتحالف الميكود بين االتصاالت في اآلن

 فرض قرار بعد حتى وحدة حكومة لتشكيل االتصاالت تستمر أن يمكن" المصادر واضافت
 غانتس فيما عضوا 55 من توصية نتنياىو ،ويممك"المرشحين أحد عمى الحكومة تشكيل تفويض

57. 

 معاترجمة وكالة :المصدر

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 في الزحام من الحد بغرض البالد، في لممقيمين جديدة خدمة تطبيق ، الكويت دولة  أعمنت 
 .الخدمية الوزارات أروقة

 في إلكترونيا، اإلقامات تجديد األىمي القطاع في يعممون وافد ماليين 0 من أكثر بإمكان وأصبح
 الدورة عمى لمقضاء اإللكترونية، الحكومة وتطبيق التقنية الخدمات استكمال باتجاه تصب وةخط

 .الخدمية الوزارات أروقة في الزحام من والحد المستندية

 موقعيا عبر الداخمية وزارة ستطمقيا التي الخدمة،ان ىذه   الكويتية" القبس" صحيفة وذكرت
 مراجعة إلى الحاجة دون من آليا وأبنائو وزوجتو الوافد إقامة تجديد إمكانية ستتيح اإللكتروني،

 .مراجعة كل في المستندات حمل إلى الحاجة ودون ومن بالمحافظات، اإلقامة شؤون إدارات

  صحيفة القبس الكويتية:لمصدرا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-25                   االربعاءاليوم  : 

ب في مزاعم أن الرئيس األمريكي دونالد ترام تحقيقا رسمياً  االمريكي بدأ الحزب الديمقراطي  
 .سعى لمحصول عمى دعم سياسي من قوة أجنبية إللحاق الضرر بمنافس سياسي

ونفى ترامب القيام بأي تصرف غير الئق، ولكنو أقر بمناقشة جو بايدن، منافسو في االنتخابات 
 .الرئاسية، مع الرئيس األوكراني

وجاء قرار نانسي بيموسي، رئيسة مجمس النواب األمريكي، بعد مطالبات من حزبيا. وقالت 
 ."بيموسي "يجب محاسبة الرئيس

ودعم بايدن المضي في إجراءات العزل، إال في حال التزام ترامب بالتحقيقات في محادثاتو مع 
 .يس األوكرانيالرئ

 .ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس أمريكي بعد تحقيق يميد لذلك

  بي بي سي:لمصدرا
 

 النووي برنامجيا عمى التفتيش عمميات تشديد قبول تعرض طيران إن  مطمع ايراني مصدر قال
 كل واشنطن ورفعت 0275 عام المبرم النووي االتفاق عمى األمريكي الكونجرس صادق إذا

 .العقوبات

 المقترح اإليراني التعديل ،ان المصدر عن االيرانية الدولة تديرها التي preestv  قناة ونقمت
لى إضافي بروتوكول عمى مبكرا إيران برلمان لموافقة يدعو النووي االتفاق عمى  موافقة وا 

 .“واشنطن عقوبات كل رفع وعمى 0275 عام في  النووي االتفاق عمى األمريكي الكونجرس

 ة خاصة لمفوضية االعالم"م" ترج  preestvقناة المصدر: 

 
 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 وامتناع صوتا 77 بأغمبية( 0220) 7705 القرار االمن مجمس أقر -   0220 -05-9   
 السمطة رئيس لمقر اسرائيل احتالل اعادة من الشديد القمق عن عبر وقد المتحدة، الواليات

 األطراف كل من الحاجة واكد ،.فورا انياءه وطمب سبتمبر 79 في اهلل رام مدينة في الفمسطينية

https://www.presstv.com/Detail/2019/09/25/607090/Iran-ready-to-break-the-deadlock-over-its-nuclear-progra


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-25                   االربعاءاليوم  : 

 انسحاب القرار طمب كما. الرابعة جنيف اتفاقية ذلك في بما االنساني الدولي القانون الحترام 
 .0222 سبتمبر قبل مواقعيا إلى وعودتيا الفمسطينية المدن من اإلسرائيمي االحتالل قوات

 

 البمدة في الشريف الحرم من بالقرب نفقاً  تحفر ةاإلسرائيمي الحكومة - 7991  -05-9   
، وقد اندلعت مظاىرات عمت ارجاء الوطن سميت بانتفاضة النفق ، الشرقية القدس في القديمة

 وقد استشيد العشرات من الشبان الفمسطينيين.

 
 كجزء وذلك سيناء من مربع متر كيمو 7122 مصر إلى تعيد إسرائيل - 7979  -05-9   
 .. السالم اتفاقية من
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

