
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-17                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

في ظل  الشريف، القدس مدينة فيعمى صمود ابناء شعبنا  هتأكيد سمحمود عبا الرئيس  جدد 
 .العرقي ر التطييمن سياسية  االحتاللما يتعرضون لو من قبل 

أشرف معروف مبيض من مدينة القدس،  :لمواطناالرئاسة  في مقر استقبالوجاء ذلك خالل 
 من يمزم ما كل لتقديم استعداده مبدياً .رالدين من ذوي االحتياجات الخاصةبرفقة أوالده حسام ونو 

 .القدس بأىلا اىتمام الرئيس دورىالتي ثمنت ب لمعائمة وعالج رعاية

 وكالة وفا: المصدر
 

 المركزي المجمس دعوة سيتم إنو ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح قال
 لألمم العامة الجمعية في كممة إللقاء لنيويورك، عباسمحمود  الرئيس توجو قبل لالنعقاد،
 .المقبل الشير المتحدة

 توجيو قبل اجتماعات عدة سيترأس عباس، محمود الرئيس أن فمسطين،  صوتعبر  وأضاف
 .المركزي المجمس انعقاد موعد لتحديد مستمرة المشاورات أن إلى مشيراً  لمتحدة،ا األمم إلى

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 رشيدة األمريكي الكونغرس عضوتي بمنع االحتالل دولة قرار والمغتربين الخارجية وزارة أدانت 
 الرسمي لمتحريض بالغة بخطورة وتنظر وشعبيا، المحتمة فمسطين زيارة من عمر واليان طميب
 ترامب يصفيما فتارة فريدمان، المتصيين المستوطن وسفيره ترامب من كل مارسو الذي العمني

 بناشطات ليصفيما فريدمان الميرج يخرج أخرى ةوتار  خطير، عنصري اتيام في لمييود بكارىات
 تمثالن أنيما بحكم المرأتين تجاه مطمقة كراىية يظيران الحالتين كمتا وفي المقاطعة، حركة

 من العودة عمى ترامب يحثيما بحيث المتحدة، الواليات في استقرت جديدة مسممة مجتمعات
 ا.اتيت حيث

 من،و المتحدة الواليات قوانين يخالف خطير موقف ىذا وقالت الوزارة في بيان صحفي ، أن
 ىو جاىدا يعمل أن ال الكونغرس عضوتا بقدوم يرحب أن المتحدة الواليات سفير عمى المفترض
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 أجل من عميو الضغط ويفرضان بمنعيما، واالبرتيايد اإلحتالل دولة وزراء رئيس إلقناع ورئيسو 
 األعراف جميع مع تماما تتناقض سابقة في بالدخول، ليما السماح بخصوص موقفو تغيير

 .الدبموماسية

عمى ىذا الفعل الذي يتنافى  قانونيا مامحاسبتيي عمى االمركي الكونغرس عضواتالوزراة  ودعت 
 .قراطية ديم لة االحتالل مندو و بو الواليات المتخدة  مع ما تتغنى

 وزارة الخارجية: المصدر
 
 سميب العظيم عبد الشيخ القدس في االسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجمس رئيس ددش 

 المخططات ظل في فيو والرباط االقصى المسجد الى الرحال شد استمرار ضرورة عمى
 .المبارك لممسجد والمكاني الزماني التقسيم تنفيذ الى الرامية االسرائيمية

 حكومة وزراء رئيس عن مؤخراً  صدرت التي التصريحات نإ ، عبر صوت فمسطين سميب وقال 
 لتغيير جميعيا تيدف المصمين عمى واالعتداء االخيرة واالقتحامات وزراءه وبعض االحتالل
 .المبارك األقصى لممسجد القائم التاريخي الوضع

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 

 المحتمة بالقدس تصعيدىا  من إسرائيل تريده ما ان ممحم ابراىيم الحكومة باسم الناطق قال  
 صناديق في انتخابية  كورقة ذلك استخدام ، الميدانية واإلعدامات االقصى لممسجد واستيدافيا

 .القادم االنتخابات موعد حتى المتطرفة اليمنية لألحزاب االقتراع
 مشدداً   االطالق عمى األخطر التصعيد تشيد الفترة ىذه ان  فمسطين، صوت عبر ممحم وأكد
 بكافة الحائط بعرض يضرب الذي االحتالل ىذا لمجم الدولي و العربي التدخل ضرورة عمى

 .االمريكية االدارة من بغطاء الدولية القوانين
 مجمس الوزراء: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 السويطي محمد يوسف واسالم عالء الشقيقين السبت، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت
الشاب معتز جرادات من مخيم ، ليمة ا ، كما اعتقمت لن بمدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخميم

 .جنين
ات ّنت طائرات االحتالل اإلسرائيمي، فجر اليوم السبت، عدة غار وفي المحافظات الجنوبية ش

ألحق أضرارا مادية في األماكن المستيدفة دون أن ُيبمغ ، و  عمى مناطق متفرقة في قطاع غزة
 عن وقوع إصابات.

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

قال مسؤول ممف االستيطان في شمال الضفة غسان دغمس ان عصابات المستوطنين شنت 
اعتداء عمى المواطنين  12امس الجمعة اكثر من خالل فترة عيد االضحى المبارك وحتى 

 .وممتمكاتيم في محافظات نابمس وقمقيمية وسمفيت
وطنين ىاجمت امس قرية برقة صوت فمسطين ان عصابات المست عبر صوتواضاف دغمس  

شجرة مثمرة  0066شمال نابمس انطالقا من مستوطنة حومش المخاله وقامت باحراق اكثر من 
 .من الزيتون والموزيات

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر
 
 
عاما( من مدينة بيت  12ستشياد المواطن عالء خضر اليريمي )ا أعمنت وزارة الصحة عن 

ميو من قبل قوات االحتالل، لحم، متأثرا بجروحو البالغة التي أصيب بيا جراء إطالق النار ع
 43بينيم مواطنا  02 اصابة  م، وفي المحافظات الجنوبية اعمنت الصحة عنحجنوب بيت ل

، جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيمي المسيرات األسبوعية مواطنًا بالرصاص الحي مساء الجمعة
 .ةالسممية شرق قطاع غز 

  وزارة الصحة المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 إنيا قائمة الغربية الضفة بزيارة ليا لمسماح إسرائيميا عرضا طميب رشيدة األمريكية النائبة رفضت 
 .إلىانتيا “تعسفية شروطا” فرضت اإلسرائيمية الحكومة ألن ىناك أسرتيا تزور لن

 ىذا باستغالل إسرائيل لدولة أسمح أن يمكن ال” تويتر عمى حسابيا عمى تغريدة في طميب وقالت
 .“والعنصرية الظالمة سياستيا أمام أنحني لكي لجدتي حبي واستغالل إلىانتي الموقف

 قراري. مني جزءا سيقتل  ىذا لي،( جدتي) تريده ما ليس كمجرمة ومعاممتي إسكاتي” وأضافت
 ضد النضال.. بو أؤمن ما كل مع يتعارض التعسفية الشروط ىذه ظل في جدتي زيارة أن

 .“والظمم والقمع العنصرية
 شبكة تويترالمصدر:  
 

 بسبب لمفمسطينين اعتذار رسالة الريسوني أحمد ينالمسمم لعمماء العالمي االتحاد رئيس وجو
 و اليمجية اليجمة“ مع تزاما وذلك المقدس، بالبيت إلخوانيم دعميم في المسممين ”تقصير“

 .تعبيره حسب ”المباركة العيد أيام في شنيا المقطاء يعتزم التي العدوانية
 المقدسيين ودعم القدس لزيارة العالم أنحاء كافة في المسممين الريسوني الشيخ دعا كما

 موضحا لمتطيبع، داعيا أو مطبعا القدس زار من كل ليس“ أن مشددا ومعنويا، ماديا والمرابطين
 .”منيا والسياسي الشرعي الموقف بمعرفة كفيل الزيارة من والمقصد الغرض أن

 الموقع الرسمي لمشيخ الريسونيالمصدر: 
 

 من واحد يوم بعد ،"2 غريس" اإليرانية النفط ناقمة بشأن ضبط مذكرة المتحدة الواليات أصدرت
 .طارق جبل منطقة مغادرةب ليا السماح
 عمى بناء دوالر مميون ونحو تحممو الذي النفط وكل الناقمة مصادرة األمريكية العدل وزارة وتريد

 ".اإلرىاب"و األموال وغسيل المصرفي واالحتيال عقوبات بخرق اتيامات
 يجب طارق، جبل مياه في ترسو زالت ما بأنيا تقارير تفيد التي الناقمة، إن العدل وزارة وقالت

 شحنات ودعم مشروعة غير بصورة األمريكي المالي النظام إلى الوصول لمحاولة" مصادرتيا
 ".سوريا إلى محظورة

 بي بي سي المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 

وأول مدير  الفمسطيني المخابرات جياز ؤسسأمين اليندي م : المواءوفاة  – 1626 -22-8
 لمجياز منذ قدوم السمطة الى االراضي الفمسطينية .
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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