
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-30                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 وسامرسعيد العقاد عمر وطارؽ ، صايؿ سعد وليد مف كلً   عباس، محمود الرئيس قمد   
 .فمسطيف دولة وساـ مف" االستحقاؽ نجمة"  الشوا ىاني ،ىاشـ الصباغ حسيب سييؿ خوري،

 إلسياماتيـ وتثميناً  الفمسطيني، االقتصاد تعزيز في خاصة المتميز، الوطني لدورىـ تقديراً  وذلؾ
 .ووطنيـ شعبيـ خدمة في الخيرة

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 وفد سيتوجو عباس، محمود الرئيس مف وبتوجييات إنو اشتية، محمد الوزراء رئيس قاؿ   
 .التعاوف وتعزيز اقتصادية آفاؽ فتح أجؿ مف القاىرة المصرية العاصمة إلى وزاري،

 الحكومة إف ،اإلثنين اليوم اهلل رام مدينة في الحكومة اجتماع بمستهل كممته في اشتية الوق
 العامة، االنتخابات بإجراء مرسوـ إصدار حاؿ عباس، محمود الرئيس قرار لتنفيذ جاىزة ستكوف
 الخطرة المرحمة ىذه لمواجية الوطنية، وحدتنا الى بحاجة فيو نكوف ما أشد ظرؼ في خاصة
 الى سنوات تعود أف لقضيتنا يريد مف ىناؾ أف الى مشيًرا الفمسطينية، قضيتنا تعيشيا التي

 .الوطنية انجازاتنا عمى نحافظ أف نريد ونحف أوسمو، قبؿ ما مرحمة والى الخمؼ،

 قطاع الى التوجو ناصر حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس مف سيطمب عباس الرئيس أف وأكد
نجازىا االنتخابات، عممية حوؿ التشاور بعممية لمبدء غزة،  .وا 

 الشعب الى االحتكاـ الى كبرى بحاجة فنحف تنفيذىا، يتـ لـ المصالحة اتفاقات كانت اذا: "وقاؿ
 ىو دائما الفمسطيني الشعب وليبقى الفمسطينية، لممؤسسة الديمقراطية وىج لنعيد الفمسطيني،

 "خلؼ أية في الحكـ

 الشيداء أمواؿ وخاصة أموالنا، تقتطع زالت ال اسرائيؿ أف الى اشتية اشار اخرى جية مف
 بالتدقيؽ وطالبنا القانونية، غير االجراءات ىذه لوقؼ بالتدخؿ العالـ دوؿ طالبنا وقد واألسرى،

 .االقتطاعات تمؾ في

https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/2115058515468289/
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 عمى مدني، ومجتمع خاص، وقطاع وعسكرييف، موظفيف، مف البطؿ شعبنا صمود اشتية وحيا 
 المستحقة الموظفيف رواتب حوؿ بيانا غًدا ستصدر المالية وزارة أف الى مشيًرا وتفيميـ، صبرىـ

 .الشير ىذا نياية مع

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 األياـ خلؿ ستعقد ميمة اجتماعات سمسمة عف ، العالوؿ محمود فتح حركة رئيس نائب شؼك
 .االنتخابات إجراء موضوع بحث أجؿ مف المقبمة القميمة

 اضافة الثلثاء، غدا ستجتمع فتح لحركة المركزية المجنة إف عبر صوت فمسطيف، العالوؿ وقاؿ
 .الفصائؿ كؿ مع التنفيذية المجنة ستعقده الجتماع

 االنتخابات لجنة مع أياـ خلؿ أيضا سيجتمع عباس محمود الرئيس أف العالوؿ وأضاؼ
 .الخيار ىذا باتجاه لمذىاب واإلعداد األفكار وضع أجؿ مف المركزية؛

 عدة طرحيا عباس الرئيس أف إلى مشيرا جديدا، ليس االنتخابات مسألة طرح أف العالوؿ وأوضح
 عرضيا أف أجؿ مف المصرييف المسؤوليف مع الماضية الفترة خلؿ طرحناىا كما" سابقا، مرات
 ". غزة قطاع في حماس حركة فييا بما الفصائؿ كؿ عمى

التحرير والعمؿ عمى ترميـ العلقات الوطنية  شدد العالوؿ عمى أىمية استعادة قوة منظمةو 
 .الداخمية، مضيفا أف ىذا األمر بحثتو المجنة المركزية في اجتماعيا األخير قبؿ أياـ

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

عف محادثات اجرتيا الوزارة مع دولة النرويج   الفمسطينية وزير الخارجيةرياض المالكي د.شؼ ك
 في القضايا المرتبطة بأمواؿ المقاصة، واالنتخابات، واألوضاع العامة في فمسطيف.

مع الحكومة النرويجية لمؤتمر الدوؿ  التطرؽ ايضاً  إنو جرى"صوت فمسطيف"  عبروقاؿ المالكي 
 المانحة.
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وجدد المالكي التأكيد عمى اإللتزاـ بما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس األسبوع الماضي  
 ومتابعة كؿ محاوره مع المجتمع الدولي واألطراؼ المعنية.

تمر دولي لمسلـ وسحب وأوضح المالكي أف العالـ مقتنع بالموقؼ الفمسطيني لجية الدعوة لمؤ 
 البساط مف تحت إدارة البيت األبيض في موضوع أي مفاوضات قادمة.

وأكد المالكي التزاـ القيادة الفمسطينية بحؿ الدولتيف: دولة فمسطينية ودولة إسرائيمية تعيشاف جنبا 
 .إلى جنب بأماف وسلـ

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 والمجموعات المتطرفيف المستوطنيف وعصابات االحتلؿ سمطات تصعيد الخارجية وزارة أدانت 
 وزراء مشاركة بشدة وتديف المبارؾ، األقصى المسجد لباحات اقتحاماتيا المختمفة الييودية

 .وشرطتو االحتلؿ قوات وحراسة حماية تحت االقتحاـ تمؾ في اسرائيمييف ومسؤوليف

 االبراىيمي الحـر اغلؽ عمى االحتلؿ سمطات اقداـ في بياف صحفي،  الوزارة أدانت كما 
 يتزامف وباحاتو االقصى لممسجد االقتحامات في التصعيد ىذا إف. نفسيا بالذريعة الشريؼ
 لتحقيؽ ورافعات مناسبات الى تحويميا عمى االحتلؿ سمطات دأبت التي الييودية واألعياد
 وتزوير بكامميا المدينة أسرلة منيا اليدؼ توسعية استعمارية مخططات وتنفيذ سياسية مكاسب
 .االحتلؿ رواية مع ينسجـ بما ىويتيا،

 في القائـ والقانوني التاريخي الوضع تغيير وتداعيات التصعيد ىذا مخاطر مف الوزارة وحذرت
 تحمؿ" اليونسكو" منظمة مطالبةً  عاـ، بشكؿ المقدسة والمدينة المبارؾ االقصى المسجد

 .المبارؾ االقصى المسجد في يجري ما اتجاه صمتيا عف والخروج مسؤولياتيا

الوزارة عمى أف القدس الشرقية المحتمة ىي جزء ال يتجزأ مف األرض الفمسطينية المحتمة  تدوشد
وىي عاصمة دولة فمسطيف، وأف المقدسييف بصمودىـ وتلحميـ سيفشموف  7691عاـ 

 .ؿمخططات االحتل

 وزارة الخارجيةالمصدر:   
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 الراحؿ الزميؿ جثماف االثنيف، اليوـ الصحفي، الجسـ ومف المواطنيف مف غفيرة جماىير شيعت 
 .طويل يميمو لـ المرض مع صراع بعد الطوباسي، نعيـ األسبؽ الصحفييف نقيب

"  ،"وفا"لػػ صياـ اهلل عبد لمصحفييف السابؽ الحركي المكتب سر أميف القدس محافظ نائب وقاؿ
 االحتلؿ مجابية في وكاف الفمسطيني لمشعب اإلنساني الوجو إلظيار جاىد الراحؿ إف

 خدمة اجؿ مف واإلخلص لمعطاء عنوانا وكاف والمحمية، الدولية المياديف كافة في اإلسرائيمي
 ".شعبو أبناء

 مف فارسا اليوـ نودع": "وفا"لػػ الشاعر موسى الصحفييف لنقابة العامة األمانة عضو قاؿ بدوره،
 أحد وكاف الدولية المحافؿ كؿ في فمسطيف اسـ رفع رجل الفمسطيني، واالعلـ الكممة فرساف

 ".لمصحفييف الدولي للتحاد التنفيذية المجنة عضوية مف إسرائيؿ لطرد الرئيسية األسباب

 وزارة الخارجيةالمصدر:   

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 الزيتوف قطؼ حممة إطلؽ أف عساؼ، وليد الوزير واالستيطاف الجدار مقاومة ىيئة رئيس أكد 
 المزراعيف صمود تعزيز سياؽ في تأتي العشوائية والبؤر المستوطنات مف القريبة المناطؽ في

 . الوطف محافظات جميع تغطي التي ،و(ج) المصنفة المناطؽ في اراضييـ عمى
 موسـ لحماية وطني توجو مف جزء الحممة إف" النجاح" فضائية  مع حوار في عساؼ وقاؿ

 .الغربية الضفة في المتطرفيف المستوطنيف اعتداءات مف الزيتوف
 ليذا الزيتوف قطؼ موسـ خلؿ لممزارعيف الدعـ أشكاؿ كافة تقديـ ضرورة  الى عساؼ وأشار
 .العاـ

 فضائية النجاحالمصدر: 
 
عمف المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية، رئيس مجمس اإلفتاء األعمى الشيخ محمد حسيف، أ 

ـ ىو األوؿ مف شير صفر الذي يميو، أعاده اهلل عمى األمتيف 03/6/9376االثنيف يوـ الأف 
  .البركاتالعربية واإلسلمية بالخير واليمف و 

 المصدر: دار االفتاء الفمسطينية
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خلؿ عمميات دىـ وتفتيش  ، مواطنيف 9 االثنيفاليوـ فجر اعتقمت قوات االحتلؿ اإلسرائيمي، 
 55اقتحـ مات اليومية لممسجد االقصى ، ، وفي سياؽ االقتحا بالمحافظات الشمالية والقدس

 قوات مف مشددة بحماية المغاربة، باب جية مف المبارؾ، األقصى المسجد ، اليوـ مستوطنا،
عمى المحافظات الشمالية سمطات االحتلؿ  ضوستمر االغلؽ الذي تفر يفيما  ، االحتلؿ

 .بحجة االعياد القادـمنتصؼ ليمة الثلثاء حتى والجنوبية  

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 األربعاء غانتس، بيني ،"الفاف كاحوؿ" برئيس نتنياىو، بنياميف اإلسرائيمّية، الحكومة رئيس يمتقي 
 . مسدود طريؽ إلى القائمتيف بيف المفاوضات وصوؿ بعد الحكومة، تشكيؿ لبحث المقبؿ،

 الرئيس مقترح حوؿ" الفاف كاحوؿ" مف ردّ  عمى الميكود فييا يحصؿ أف المفترض مف وكاف
 رئاستيا غانتس يتولى أف عمى أوال، الحكومة نتنياىو، يرأس بأف ريفميف، رؤوفيف اإلسرائيمي،

 .منصبو مف يستقيؿ أف دوف نتنياىو، ضد اتياـ الئحة ُقّدمت إفّ " فعمي بشكؿ"

 84موقع عربالمصدر: 

 

 عدد بحؽ( وتجديد جديد) إداري اعتقاؿ أمر 737 إف ، والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة قالت 
 قابمة( أشير ستة إلى شيريف) بيف ما تتراوح لمدد يميئااالسر  االحتلؿ سجوف في األسرى مف

 .الجاري سبتمبر شير خلؿ وذلؾ مرات، عدة لمتجديد

 هيئة شؤون االسرىالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 مراسـ في األخير مثواه إلى شيراؾ جاؾ األسبؽ الفرنسي الرئيس جثماف االثنيف، اليوـ شيع ظير
 دولة رئيس أوفد كما ، واألجنبية، العربية والحكومات الدوؿ رؤساء مف 03 نحو فييا شارؾ

 في ستجري التي التشييع مراسـ في لممشاركة ردينة أبو نبيؿ اإلعلـ وزير عباس محمود فمسطيف
 .باريس العاصمة

 لحقوؽ الواضح دعمو إلى إضافة األوسط، الشرؽ قضايا حياؿ الشجاعة بمواقفو شيراؾ عرؼو 
 جدلية بتصريحات تميز العرب، القادة مف العديد مع شخصية بعلقات حظي الفمسطينييف،

 ".العرب شيراؾ" واألجنبية العربية الصحؼ في عميو فأطمؽ شجاعة، ومواقؼ

 في فاستقبمو لدولة، رئيساً  عرفات ياسر سطينيالفم الزعيـ مع تعامؿ مف أوؿ كاف ئيس شيراؾر وال
 حياتو، إلنقاذ الصحية بلده قدرات شيراؾ سّخر عرفات مرض وحيف الصفة، بيذه اإلليزيو قصر
 .خاصة بطائرة باريس مستشفيات أحد إلى اهلل راـ مف نقؿ بعدما

 وفاوكالة المصدر: 

 

 محذراً  ،{إليراف ورادع حاـز} دولي موقؼ إلى سمماف بف محمد األمير السعودي العيد ولي ادع 
 إلى النفط أسعار وستصؿ الطاقة إمدادات وستتعطؿ العالـ، مصالح سييدد أكبر تصعيد} مف
 {.حياتنا في نرىا لـ خيالية أرقاـ

 الحؿ} أف إلى ،األحد مساء بثتيا األميركية،{ إس بي سي} قناة مع مقابمة في سمماف بف وأشار
 يجب الخيارات جميع} أف عمى شدد لكنو ،{العسكري الحؿ مف بكثير أفضؿ والسممي السياسي

يراف السعودية بيف حرباً  أف وأوضح{. الطاولة عمى مطروحة تظؿ أف  االقتصاد انييار} تعني وا 
 {.األوسط الشرؽ دوؿ أو السعودية العربية المممكة فقط وليس كمو العالمي

  صحيفة الشرق االوسط:لمصدرا
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 قبؿ عنيا اإلعلف سيتـ"  القرف صفقة"  أف فريدماف، ديفيد إسرائيؿ في األمريكي السفير كدأ 
 .اواصفًا اياىا بالمفيدة السرائيؿ وامريك 9376 الجاري العاـ نياية

 أنو مف تماماً  واثؽ أنا:" قولو فريدماف السفير عف اإلسرائيمية" بوست جيروزاليـ" صحيفة ونقمت
 مف جداً  قريبوف أننا إال شير، أو أسبوع خلؿ أقوؿ أف أريد ال ،9376 في عنيا اإلعلف سيتـ
 ".النياية خط

 فريدماف أجاب اإلسرائيمي، الحكومي االئتلؼ تشكيؿ قبؿ الخطة نشر الممكف مف كاف إذا وعما
 نريد)..(  الخطة مع التفاعؿ عمى قادرة حكومة أي فييا تكوف بيئة في نشرىا نريد: "لمصحيفة
 معنا والحديث واالستجابة بالتفاعؿ ليا يسمح وضع في تكوف حتى قائمة، حكومة مع التعامؿ
 ب ،"بشأنيا

 84موقع عرب ترجمة المصدر: 

القائـ الحدودي مع العراؽ أماـ حركة عبور -أعيد بشكؿ رسمي اليوـ افتتاح معبر البوكماؿ
 .جميع الترتيبات مف الجانبيف السوري والعراقي األشخاص والبضائع بعد إنجاز 

 مدينة بيف يقع الذى الحدودي البوكماؿ مركز أىميا حدودية معابر ثلثة بالعراؽ سورية ويربط
 الرئيس المعبر ويعد االنبار محافظة في العراقية القائـ ومدينة الزور دير محافظة في البوكماؿ

 .البمديف بيف

 ية وكالة االنباء السور المصدر: 

المواقع  ؼ رئيس الوزراء العراقي عادؿ عبد الميدي عف أف التحقيقات في استيداؼ عدد مفكش
 .العسكرية التابعة لمحشد الشعبي تشير إلى قياـ إسرائيؿ بذلؾ

"التحقيقات في استيداؼ بعض مواقع وقاؿ عبد الميدي في تصريحات لقناة "الجزيرة" اإلخبارية،
 الحشد تشير إلى أف إسرائيؿ ىي مف قامت بذلؾ".

 

  قناة الجزيرةالمصدر: 

 

http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/09/6-222.jpg
http://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/09/6-222.jpg
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 أوتار واليتي في األقؿ عمى شخصا 770 بحياة أودت غزيرة أمطارا إف ديوف ىن مسؤولوف قاؿ 
 مدينة الفيضانات مياه اجتاحت حيث الماضية، الثلثة األياـ خلؿ اليند في وبييار براديش
 .السجوف أحد مف نزالء إجلء إلى السمطات ودفعت مستشفى وغمرت كبرى

 

 وكالة رويترزالمصدر: 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 

 واالشتباكات األقصى، مجزرة بعد عاما إضرابا يعمف الفمسطيني الشعب -9333  -03-6   
 .الفمسطينية األراضي جميع لتعـ تنتشر االحتلؿ قوات مع
 
 

والده برصاص االحتلؿ االسرئيمي  فاستشياد الطفؿ محمد الدرة بحض  -933 -03-6   
 بالقرب مف مستوطوف نتساريـ وسط قطاع غزة.

 
 المتحدة األمـ مقر في مرة ألوؿ فمسطيف عمـ  فعالرئيس محمود عباس ير  -03-6-9375    

 .يـو العمـ الفمسطيني ، واعتبر ىذا اليوـاألعضاء الدوؿ أعلـ جانب إلى نيويورؾ في
 

)  شارع ممتقى عمى يقع الذي البلستيؾ مصنع ودمر  فو الفمسطيني الثوار  -7610 -03-6   
 .أبيب تؿ مدينة في(  ىاكرمؿ)  مع(  ىاشومير

 
 
 

 نتهت النشرة اليومية ا 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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