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   أواًل : الممف السياسي 

 المنتخب بقدوم واعتزازه فخره عن السعودي لممنتخب استقبالو خالل عباس محمود الرئيس عبر  
 .السعودية العربية والمممكة فمســطين بين التاريخية العالقة يجسد أنو مؤكداً فمسطين، إلى السعودي

 فعالقاتنا جديدًا، ليس البمدين، بين االسالمي والديني التاريخي الرابط أن إلى  الرئيس وأشار
 الممك من سمعناىا التي المممكة مواقف تتغير ولم الفمسطينية، القضية نشأة منذ تاريخية بالمممكة
 العزيز، عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم إلى سعود آل العزيز عبد المرحوم المؤسس

 ".سعودي كل قمب في فمسطين قضية" بأن سممان، بن محمد األمير عيده وولي

 يسعد قدومكم لكن القدم، بكرة يتعمق الموضوع أن صحيح أرضكم، عمى أنتم: "الرئيس وقال
 .الشقيقين المنتخبين بين خاسر يوجد فال المقاء، نتيجة كانت ميما أنو مؤكدا ،"الفمسطيني الشعب

ارض القدس المحتمة ضمن عمى غدا الثالثاء المنتخب السعودي والمنتخب الفمسطيني  وسيمتقي
 تصفيات االسيوية المزدوجة المؤىمة لكاس اسيا وكاس العالم .

 وكالة وفا المصدر: 

 

 عيده وولي العزيز، عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم عباس، محمود الرئيسيمتقي 
 ،السعودية لممممكة رسمية زيارة خالل  وذلك الرياض، في غدا الثالثاء  سممان، بن محمد األمير
 .يومين تستمر

 التعاون تعزيز سبل ستبحث الزيارة إن"  ، األغا بسام السعودية، لدى فمسطين دولة سفير وأوضح
 .المقبمة السياسية بالخطوات يتعمق فيما المواقف وتنسيق البمدين بين المشترك

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 بالقضية يحيط ما أمام ضرورة العامة االنتخابات أن ، العالول محمود فتح حركة رئيس نائب أكد 
ونحن نريد ان نذىب لألنتخاب  وىي باتت استحقاق وطني وجماىيري، تحديات من الفمسطينية

 عقد لمحركة الثوري المجمسموضحًا ان بالكل الفمسطيني وعمى كامل التراب الفمسطيني ،
 غزة قطاع في بالوضع تتعمق بعضيا أخرى ومسائل االنتخابات، ممف وناقش طارئا اجتماعا

 .الرواتب قضية بينيا

 د ، مساء االح مع برنامج "ممف اليوم" الذي بث عبر تمفزيون فمسطين لقاء في العالول وقال
 سواء األخيرة التطورات وبحث المركزية المجنة من أعضاء حضره يوم األحد الثوري اجتماع إن
 اتخذتيا قد كانت بقرارات عالقة ليا التي الداخمية القضايا وبعض االنتخابات، موضوع في

 .الحركة مركزية

 قضايا فييا بما المسائل بعض لمعالجة لجان تشكيل القرارات، ىذه بين من أن العالول وأوضح
 .الرواتب وقضية المالية المسائل سيما ال غزة، بقطاع متعمقة

 عمى تشن التي الحممة لمواجية إجرائيا ضرورة عمى العالول أكد االنتخابات، موضوع وفي
 .الفمسطينية القضية لتصفية تحاك التي والمخططات شعبنا،

 إجراء أمام العقبات لتذليل االثنين اليوم المركزية المجنة ستعقده اجتماع عن العالول وكشف
 .ليا المواتي المناخ وخمق االنتخابات

" الفمسطيني الكل بين انسجام حالة وخمق جيد، بشكل الداخمي البيت تييئة نريد:" العالول وأردف
 .الباب ىذا من تأتي االنتخابات أن مؤكدا

 تحقيقيا تم التقدم نقاط من العديد أن إلى مشيرا الفمسطينية، الوطنية الوحدة استعادة عمى وشدد
 مواقف أو البحرين ورشة في حدث كما والوحدة، االجماع حالة بفضل الماضية الفترة خالل
 .أخرى

 المناخ وخمق االنتخابات أمام العقبات تذليل ىو حاليا األساسي ىمّنا" أن العالول وأوضح
 . القدس و غزة وقطاع الغربية الضفة في إجرائيا ضرورة عمى مشددا المواتي،

 في فعل ردود مجرد غيرىا من أو منيا تمقيناه ما إن العالول، قال ، حماس حركة موقف وحول
 .بنجاحيا أمال بالتفاؤل نتحمى ونحن االنتخابات إلى ذاىبون أننا مضيفا اإلعالم،

https://www.youtube.com/watch?v=4O62rx-6VMA
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 شعبنا لمصمحة وديمقراطيا وطنيا خيارا نمارس أن معاً  نريد: قائال حماس العالول وخاطب 
ن الوطنية، الوحدة واستعادة التفاىم نحو معا ويساعدنا الفمسطيني،  الخيار ىذا تريدون ال كنتم وا 

 .االنتخاب في حقيم ممارسة من المواطنين تحرموا أال فيجب

لعالول خالل البرنامج عن مؤتمر حركة فتح االول لممقاومة الشعبية ورؤية حركة فتح وتحدث ا
عمميات القتل واالعتقاالت ات المناىضة لالحتالل وممارساتو من لممقاومة الشعبية كأحد االدو 

 .واالستيطان 

 المصدر: تمفزيون فمسطين

 

 األقصى المسجد إسالمية وعمى المقدسة، المدينة عروبة عمى غيث، عدنان القدس محافظ أكد  
 أو قريب من المسممين غير فيو ألحد حق ال إنو" وقال ترابو، من ذرة وبكل فيو جزء بكل المبارك
 ".عنيا نتنازل لن التي العادلة الفمسطينية قضيتنا ثوابت أىم بين من المقدسة والمدينة وأنو بعيد،

 وأىل المقدسيين مقدمتيم وفي الفمسطيني شعبنا أبناء ،مساء األحد  صحفي بيان في غيث وناشد
 والتصدي المبارك األقصى المسجد إلى الزحف الوصول يستطيع من وكل 37 عام فمسطين

. بو لممساس محاولة أي إلفشال فيو الدائم والحضور وبنيانو، وجوده تستيدف التي لممخططات
 الشعب تساند وأن جدية بصورة مسؤولياتيا تتولى أن واإلسالمية العربية األمتين ناشد كما

 تعد لم التي واالستنكار الشجب بيانات عن بعيداً  المبارك األقصى المسجد معركة في الفمسطيني
 .نفعاً  تجدي

يان المحافظ غيث جاء ردا عمى تصريحات ما يسمى وزير األمن الداخمي االسرائيمي جمعاد ب
أردان، بتصعيد حمالت االقتحامات االسرائيمية لممسجد االقصى من قبل المتطرفين الييود خالل 
فترة األعياد الييودية، والتي وصفيا محافظ القدس بـ"الخطيرة وغير المسؤولة وتقود المنطقة الى 

 ."صراع ديني ال يحمد عقباه

 وكالة وفا المصدر: 
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 التونسي الشعب ، اليوم صباح الشيخ، حسين الوزير: فتح، لحركة المركزية المجنة عضو ىنأ 

 .الرئاسية باالنتخابات

 لتونس ىنيئا(: "تويتر) االجتماعي التواصلحسابو  عمى شبكة  الشيخ في تغريدة عمى وقال
 " .واالزدىار التقدم فمسطين لعاشقة متمنين الديمقراطي، عرسيا

 شبكة تويترالمصدر:   

 

ات االحتالل سمط ان ما تقوم بو مجدالنياحمد  عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التجرير د. اعتبر
ين موا عدنان غيث محافظة القدساليوم ومن بينيم  حادر حركة فتو كالقدس وسيما اعتقال في 

السيطرة فرض  محاولةيندرج في  و تجاوز لالنتياكات شادي مطور،سر حركة فتح بالقدس 
 .الطابع العربي طمسلحادي الجانب الطابع الييودي اوفرض لمقدسة ا ةالمدينالسيادة عمى و 

شكل من اشكال اردان  وزير امن االحتاللصريحات ان ت فمسطين"  صوت عبر " وقال مجدالني
في ىذا الوقت بالذات لو ابعاد االمر  بيذاالتمويح الن  كذلك واالبتزاز الداخمي العنصريريض التح

 .سياسية ترتبط بالوضع الداخمي في اسرائيمي بشكل اساسي

ة واحدة وان ىذه االدارة االسرائيمية واالمريكية بمثابة وجيان لعمم السياستين مجدالني أناف وأض
صاحبة المبادرة كما  وفي كثير من االحيان تكونمع االحتالل االسرائيمي  بقاً ثر تطاكي االى

  .األونروا نوقطع المساعدات ع لالحتاللمة صالقدس عا بإعالنحصل 

،قال  عم حل الدولتين دب ووتشديد موقف بوتين ديميرالبالرئيس الروسي ف بتصريحات يتعمقوفيما 
الذي يؤمن بيذه الخل وانسحاب اسرائيمي  ان ىذا الموقف ىو الموقف الروسي التقميديمجدالني 

 مى ع مشدداً ،لة فمسطينية عاصمتيا القدس الشرقية و واقامة د 56عام من االراضي التي احتمتيا 
 اسرائيميةعقد لقاءات ثالثية دعوتو لومنيا  ،من المبادرات  عديد حر طعمى جاىدًا  ان بوتين عمل

 .يرفضو نتنياىو دائما  الذي فمسطينية روسية االمر

 وتمخض عن العمل الوطني  فصائلمع  المركزيةالني ان اجتماع لجنة االنتخابات دواكد مج
 حق قانون ودستوري وديمقراطي لممواطن ابان االنتخ ،ىميا أعمى مجموعة من القضايا  تفاقا
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د رئيس لجنة ائج ىذا المقاء ستكون داعمة لجيو ، مشيرًا الى نتام االنقس إلنياءفرصة انو ،و  
 لمقاء حماس بغزة . االنتخابات عند ذىابو

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 غيث عدنان القدس لمحافظ االحتالل قوات اعتقال ، اليدمي فادي القدس شؤون وزير اعتبر   
 وسياسة مسعورة حممة ضمن وتأتي المحتمة،  المدينة عمى السيادة  معركة في اسرائيميا   تخبطاً 

 .المقدسيين خدمة عن لثنييا الفمسطينية القيادة عمى الخطة إلحكام  احتاللية

 اردان جمعاد الداخمي االمن بوزير يمسى ما تصريحات ان"  فمسطين صوت" عبر اليدمي واكد
 ممف إلنياء القدس عمى الحديدة القبضة سياق في تأتي المحتمة المدينة في القائم الوضع لتغيير
 القدس عروبة عمى الحفاظ في المقدسيين صمود بفعل  يتحقق لن مخطط  ىذا ان مؤكدا القدس

 . فمسطين عاصمة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

نيا االحتالل التي يش المتكررةان اليجمة ، صبح عضو المجمس الثوري لحركة فتح احمد  قال
لمحاولة  تأتي انتياكات االحتالل، لمواجية الذي يتقدمون الصفوف حركة فتح بالقدس كوادر ضد

 ىذه اليجمة مؤكدا تواصل صمود ابناء شعبنا لمواجية  يا واقع عمى المدنية بأكمم رفرض ام
 .األمريكية اإلدارةالمدعومة من قبل  سعورة ومال

قوانينو وقرارات  باحترامبان يمزم اسرائيمي  المجتمع الدولي وطالب صبح عبر "صوت فمسطين" 
المقدس  نكلزيارة االما الشرقيةالتواجد بالقدس  األوربي تحاداالدول  تعاودأن الشرعية الدولة و 

 القمق و االستنكار . حدودعممية تتخطى   بإجراءاتمع المواطنين والشروع  لقاءاتعقد و 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 االنتخابات لجنة رئيس زيارة نا كحيل ىشام المركزية االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير توقع  
 .المقبل االسبوع نياية تكون أن غزة، قطاع إلى ناصر حنا

 حركة مع لقاءات لعقد غزة إلى سيتوجو ناصر حنا أن إلى "صوت فمسطين"عبر  كحيل وأشار
 .ليا األجواء وتييئة االنتخابات إجراء مسألة لبحث الفصائل وباقي حماس

 موضحا جدا، بالميم أمس اهلل رام في واألحزاب الفصائل مع االنتخابات لجنة لقاء كحيل ووصف
 .دستوري حق وأنيا االنتخابات، إجراء ضرورة عمى وأكدت االجتماع حضرت القوى جميع أن

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 عمى اليوم سيعرض بشارة شكري المالية وزير أنصباح اليوم االثنين ذكرت وزارة المالية   
 ليتم العموميين الموظفين رواتب متأخرات من تبقى ما لسداد المتاحة الخيارات الوزراء مجمس
 .الوزراء مجمس قبل من الشأن بيذا المناسب القرار اتخاذ

 تاريخو حتى مدفوعة والغير المترصدة الموظفين مستحقات نأوأشارت الوزارة في بيان صحفي ، 
 .الماضية أشير 5 الـ مدار عمى الراتب من% 34 نسبتو ما تمثل

 وزارة الماليةالمصدر: 
  

 وقطعت موحد إعالم قانون وضع عمى تعمل الوزارة أن ،المحمود يوسف االعالم وزارة وكيل أكد
 بالمصطمح يتصل وما الخطاب لغة توحيد الى فيو تسعى الذي الوقت في بيا، بأس ال مرحمة
 .الفمسطينية الحالة مع تتناسب وقواعد أسس إلى استناداً 

 المحطات ومسؤولي أصحاب مع نابمس مدينة في اإلعالم وزارة نظمتو لقاء خاللوقال المحمود 
 استعادة عمى تعمل الوزارة نإ الغربية، الضفة شمال محافظات في المحمية والمرئية المسموعة
 موحد، إعالم قانون عووض والعالمي، العربي المشيدين في الفمسطينية القضية مكانة وترسيخ
 وعرب فمسطينيين اعالميين خبراء أيدي عمى مكثفة دورات تنظيم عن معمنا الخطاب، لغة وتوحيد

 .المحمية التمفزة ومحطات اإلذاعات في لمعاممين وعالميين
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 وسبل عمميا آليات وتحديث تطوير نحو حثيث بشكل تسير اإلعالم وزارة أن الى المحمود واشار 
 الطبيعية مكانتو يأخذ أن يجب الذي الوطني اإلعالمي بالمشيد االرتقاء الى وتتطمع ادائيا،
 يمعب زال وما ولعب الوطني اإلعالم من جزء ىو الخاص اإلعالم أن عمى، مشددًا دائم بشكل
 العربي شعبنا يعيشيا التي الكفاحية الحالة ظل في الوطنية مسؤولياتو ويتحمل ميماً  دوراً 

 .االستقالل وتحقيق الحرية نيل طريق عمى وذلك االحتالل، مواجية في الفمسطيني

 وزارة اإلعالمالمصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتييش  مواطناً  21 ،ثنيناال فجر اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتاع 
 .بالقدس يم محافظ القدس وامين سر حركة فتحبين ،بالمحافظات الشمالية والقدس

 المسجد اليوم المستوطنون عشرات اقتحموفي اطار االقتحامات اليومية لممسجد األقصى 
 . الرحمة بالمسجد األقصى مصمى بابباحة وأخمت المصمين من  ،المبارك األقصى

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 منزلو داىمت أن بعد غيث، عدنان القدس محافظ اإلثنين، اليوم فجر االحتالل، قوات اعتقمت 
 .واعتقمتو األقصى المسجد جنوب سموان بمدة في

 عميو، االعتداء بعد المطور شادي القدس في فتح حركة سر أمين االحتالل قوات اعتقمت كما
 .درويش ياسر القدس شرق العيسوية منطقة سر وأمين

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 القانون ألستاذ ساحق فوز عنبتونس  اآلراء سبر مؤسسات من عدد نشرتيا أولية تقديرات كشفت
 رجل منافسو عمى ألوانيا السابقة الرئاسية االنتخابات من الثاني الدور في سعيد قيس الدستوري
 .القروي نبيل واالتصال األعمال

 مؤسسة نشرتيا ،(ساعتين حوالي بعد) االقتراع مكاتب من الخروج عند اآلراء سبر نتائج وأظيرت
 من بالمائة 66 يناىز ما عمى( عاما 52) سعيد قيس المستقل المترشح حصول" كونساي سيغما"

( عاما 45) القروي نبيل" تونس قمب" حزب رئيس منافسو اكتفى حين في الناخبين، أصوات
 .األصوات من بالمائة 12 بحوالي

 من بالمائة 61 عمى سعيد حصول عن ،"كونسيمتينغ إيمرود" مؤسسة نتائج كشفت كما
 .الناخبين أصوات من بالمائة 16 حوالي عمى القروي تحصل حين في األصوات،

  تونس افريقيا لألنباءوكالة :المصدر

 

 سراح إلطالق الحثيثة جيودىا استمرار األردنية، المغتربين وشؤون الخارجية وزارة أكدت 
 .إسرائيل لدى المعتقمين مرعي الرحمن وعبد المبدي الباقي عبد ىبة األردنيين المواطنين

 من طالب الوزارة من وبتوجيو أبيب تل في سفيرنا" ان ، القضاة سفيان الوزارة باسم الناطق وقال
 بأسرع المممكة إلى عودتيما ميمة وتسييل المواطنين عن الفوري باإلفراج اإلسرائيمي الجانب
 ".ممكن وقت

 أن موضحا ،"إداريا توقيفيما اإلسرائيمية السمطات لقرار المممكة رفض جدد سفيرنا" أن وأضاف،
 بزيارات لمقيام السفارة إلى أوعزت الرحمن، وعبد ىبة العتقال اليومية متابعتيا إطار وفي الوزارة
 .ليما دورية

 اإلفراج ضرورة يجعل الذي األمر الطعام، عن إضرابيا عمى زالت ال ىبة" إن القضاة، وتابع
 ".إلحاحا أكثر عنيا الفوري

  األنباء االردنيةوكالة المصدر:  



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-14                   االثنيناليوم  : 

 في الفمسطيني المنياج تدريس بمنع اإلسرائيمي االحتالل حكومة قيام أن العربية جامعةال أكدت  
 .الدولية والمعاىدات لالتفاقيات وانتياًكا الفمسطيني الشعب حقوق عمى جديًدا تعدًيا يشّكل القدس

 المحتمة العربية واألراضي فمسطين قطاع رئيس العربية الدول لجامعة المساعد العام األمين وبين
 المعوقات ظل في فمسطين في التعميم يواجييا تحديات ىناك ان عمي أبو سعيد:السفير

 التي المناطق وبخاصة أساسية بصورة والمدارس التعميمية، العممية ضد اإلسرائيمية والممارسات
 .القدس الخميل مدينتي في القديمة البمدة في أو األغوار، ومناطق( ج) مناطق تسمى

 الفمسطينيين" العرب لمطمبة الموّجة التعميمية البرامج لمجنة" 244" الـ الدورة أمام كممتو في وأكد
 بتوفير االستمرار أىمية أيام، 4 وتستمر العربية بالجامعة اليوم تعقد التي المحتمة األراضي في

 الفمسطينيين، الطمبة عن المعاناة رفع عمى والعمل فمسطين في التعميمية لمعممية العربي الدعم
 . صمودىم ودعم

 وكالة وفاالمصدر:

 

 قوى وأي سيسحق الصين تقسيم يحاول شخص أي إن بينغ جين شي الصيني الرئيس قال
 .تحقيقيا يستحيل أحالم انيا الصيني الشعب سيعتبر المحاوالت ىذه تدعم خارجية

 الذي أولي، شارما بي كيو النيبالي الوزراء رئيس مع محادثات في التصريحات بيذه شي أدلىو 
 صين مبدأ بشدة وتؤيد أراضييا وسالمة سيادتيا حماية في بشدة الصين تدعم بالده إن قال

 .واحدة

 .الصين ضد انفصالية أنشطة في أراضييا باستخدام قوى ألي تسمح لن نيبال أن أولي وأضاف

 شينخوا الصينيةوكالة المصدر:

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-14                   االثنيناليوم  : 

 وعين منبج مدينتي دخمت السوري الجيش من وحدات بأن السورية،" الوطن" صحيفة أفادت 
 .الحسكة بريف تمر تل بمدة في انتشروا السوريين الجنود أنو  حمب، بريف العرب

 منبج، إلى دخل الجيش" إن قولو منبج ريف في ميداني مصدر عن االثنين اليوم" الوطن" ونقمت
 لمنظام التابعين واإلرىابيين الكرد المسمحين بين ما الخط وقطع الساجور منطقة طوق أن بعد

 ".المدينتين في الموجودين األكراد من قسم مع تنسيق بعد تم الدخول، موضحًا أن "التركي

 شينخوا الصينيةوكالة المصدر:

 

 السوري الجيش انتشار عمى ينص دمشق مع اتفاق إلى التوصل الكردية الذاتية اإلدارة أعمنت
 منذ المستمر ليا الموالية السورية والفصائل أنقرة ليجوم لمتصدي تركيا مع الحدود طول عمى

 .سيطرتيا مناطق ضد أيام خمسة

 الحكومة مع االتفاق تم فقد االعتداء ىذا ونصد نمنع لكي" ليا،  بيان في الذاتية اإلدارة وقالت
 قوات لمؤازرة التركية، السورية الحدود طول عمى وينتشر السوري الجيش يدخل كي  السورية
 ". التركي الجيش دخميا التي المناطق وتحرير العدوان ىذا لصد الديموقراطية سوريا

 فرانس برسوكالة المصدر:

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 مستقمة كقضية المتحدة األمم عمى الفمسطينية القضية تعرض مرة ألول –2863 -23-24   
 رقم القرار عمى المتحدة لألمم العامة الجمعية وافقت وقد الجئين مشكمة ال شعب وكقضية

/  إسرائيل ، المتحدة الواليات: ىي التصويت عن دول 3 وامتناع أصوات 244 بأغمبية 2124)
 ، التصويت ساعة دول عشر وتغيب التصويت عن دولة عشرين وامتناع/  الدومينيكان/  بوليفيا
 الفريق ىو الفمسطيني الشعب تعتبر إذ المتحدة، لألمم العامة الجمعية إن: ))  القرار نص وقد

 لمشعب الممثمة وىي الفمسطينية التحرير منظمة تدعوا فمسطين، بمسألة المعني الرئيسي
 (( العامة الجمسات في فمسطين مسألة حول العامة الجمعية مناقشات في لممشاركة الفمسطيني،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-14                   االثنيناليوم  : 

  

 األمم في مراقب عضو صفة عمى تحصل الفمسطينية التحرير منظمة - 2863   -23-24   
 .العامة لمجمعية تصويت في المتحدة

 

 قراًرا ت صدر اليونيسكو م نظمة في الخارجية والعالقات البرامج لجنة - 1425   -23-24   
االسرائيمية في  الممارسات واالنتياكات وت دين مقدساً  إسالمياً  موقعاً  األقصى المسجد فيو تعتبر

 االقصى.

 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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