
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-12                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 سيطرحيا التى السالم خطة ما اآلن حتى يعمم أحد ال أنو ، أشتيو، محمد د. الوزراء رئيس أكد
 وىم" عن عبارة ىو ترامب، خطة من االقتصادى الشق أن موضًحا ترامب، األمريكى الرئيس
 ".وىم عمى مبنى

 الشق أن ،المصرية   dmcعمى فضائية   "dmc مساء" برنامج  خالل ،اشتية أضافو 
 فى ما نعمم وال الخطة ىذه نر   ولم المحظة، ىذه حتى عنو يعمن لم" ترامب" خطة من السياسى
 .الخطة ىذه فى متواجًدا ليس ما كل نعمم ولكن محتواىا،

 ىذه تشمل ال حيث لمسالم،" ترامب" خطة تشمميا ال النيائى الحل قضايا كل أن أشتيو، وتابع
 الواليات أن مؤكًدا الالجئين، أو" القدس" أو ،76 حدود بيا يوجد وال ،"دولتين" مصطمح الخطة
 السفارة نقل مثل النيائى، الحل قضايا من العديد بحسم متعمقة أحادية خطوات اتخذت المتحدة

 المفاوضات، طاولة عمى ليست القدس أن" ترامب" قال كما القدس، إلى أبيب تل من األمريكية
 تجديد لعدم بحممة وبدأت" األونروا" عمى مالية حرًبا شنت المتحدة الواليات أن إلى باإلضافة

 الفمسطينية الدولة عن تتحدث وال باالستيطان، عالقة لو شىء أى عن تتحدث وال ليا، الوالية
 .المستقمة

 فتح ىي مصر مع توقيعيا سيتم التي االتفاقيات أىم ان اشتية. دوحول الزيارة لمصر قال 
 مشيراً  ، إسرائيل مستشفيات عن بديالً  لتكون الفمسطينيين المرضى أمام المصرية المستشفيات

 .البري رفح معبر فتح خالل من غزة ألىل الحقيقة البوابة تعتبر القاىرة ان الى

:" سيتم توقيع مذكرة تفاىم مع مصر تتعمق بالتجربة المصرية في المدن الجديدة اشتية وأضاف
 .ومشاريع اإلسكان، إضافة إلى اتفاقيات القضايا االقتصادية

شار اشتية، إلى أن الجانب الفمسطيني سيقوم بالتنسيق مع الجانب المصري من أجل حقل وأ
 لجميع القضايا المتعمقة بالبترو الغاز و 

  المصرية  dmcقناة : المصدر

 

https://www.youtube.com/watch?v=lj6dM4x2sVA
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 2019-10-12                   السبتاليوم  : 

"سنمنع جيش االحتالل «: القدس»قال رئيس الوزراء محمد اشتية في مقابمة خاصة مع    
نما بأجسادنا. إسرائيل تجتاح مناطق السمطة « أ»اإلسرائيمي من اقتحام مناطق  ليس بالعنف وا 

 االجتياحات ونحن سنكسر األمر الواقع".واالتفاقيات الموقعة ال تسمح بيذا 

وبشأن االنتخابات التي أعمن عنيا الرئيس محمود عباس، قال اشتية إن "أماميا عقبتان األولى 
في غزة، حيث إن عمى حماس الموافقة عمى إجرائيا، والثانية متعمقة بالعراقيل التي ستفرضيا 

 إسرائيل لمنع إجراء االنتخابات في القدس".

"السمطة مستعدة لمذىاب إلى قطاع غزة غدا عمى أرضية االتفاق الذي تم توقيعو بيننا  وأكد أن
وبين حركة حماس، فمنظورنا لممصالحة مبني عمى شرعية واحدة وقانون واحد ونظام قضائي 

 واحد وسالح واحد، بينما منظور حماس لممصالحة مبني عمى التقاسم الوظيفي".

  صحيفة القدس: المصدر

 

أعمال مؤتمر حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" األول لممقاومة  انطمقت، اليوم السبت،
الشعبية، بمشاركة أعضاء من المجنة المركزية، ومن المجمس الثوري، وممثمين عن األقاليم 

 والقرى الفاعمة، ومن لجان المقاومة الشعبية في مختمف المناطق.

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 

 لمشعوب مشروع حق اشكاليا بكل المقاومةأن " فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود أكد 
 ىذه وفي المحيطة، والظروف والظيير السند لوجود تبعا ليا المواتي الشكل مرحمة ولكل المحتمة،
 .الفمسطيني الحق لجانب العالم تحشد الشعبية المقاومة المرحمة

 لممحتل المقاومة أن ،السبت اليوم الشعبية، لممقاومة األول فتح حركة مؤتمر في العالول وأضاف
 .الظروف حسب مواطن كل وعمى جميعا، عمينا واجب

 زلنا وال وطني، تحرر حركة زلنا وما المقاومة، مقدمة في دائما" فتح" حركة أبناء أن إلى وأشار
 وقفيا يجوز ال مستمر دائم فعل ألنيا المقاومة، وجود من بد وال االحتالل، من لمتحرر نسعى
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 إلنياء وضغط دافع المقاومة مع مفاوضات أي والمفاوضات، التسوية مثل آخر حساب ألي 
 .االحتالل

 وال عدو فيو احتالل دام ما ذلك، عمى تدل ممارساتو وكل احتالل اإلسرائيمي الكيان أن وأوضح
 من الشعبية المستويات كل عمى اتخذناه قرار الشعبية المقاومة أن عمى مشددا يقاوم، أن بد

 .الميدان في الشعبية المقاومة الى االحتالل بضائع مقاطعة

 وأي بالحوار، يحل ثانوي ىو آخر تناقض وأي االحتالل مع األساسي التناقض أن العالول وأكد
 .الشعبية المقاومة ممارسة في موقفنا يضعف أال يجب داخمي خالف

 سنمجأ أننا" عمى مشدداً  االنقسام، إنياء محاولة من وشكل جزء االنتخابات إن عالولال وأضاف
 ".لمكل ُممزمة ونتيجتو االقتراع لصندوق

جمال المحيسن "إن وضع  بدوره، قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم
ى شعبنا مختمف عن باقي العالم، وىي ال تقع عمى عاتق ىيئة مقاومة المقاومة الشعبية لد

الجدار واالستيطان فقط، ولكن الجميع مطالب بأن ينخرط فييا، ألنيا أصبحت استراتيجية، 
 ويجب أن تسخر كل اإلمكانيات لتنفيذ برامجيا.

من السير في  وشدد عمى ضرورة نقل مبادرة المقاومة الشعبية عمى الشارع، لمنع المستوطنين
 الشوارع.

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 والثقافة لمتربية الفمسطينية الوطنية المجنة رئيس التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو ثمن
 الممك الشريفين الحرمين خادم بقيادة السعودية، العربية المممكة مواقف زىري، أبو عميد. والعموم
 لحقوق المساندة العزيز، عبد بن سممان بن محمد األمير عيده وولي العزيز، عبد بن سممان
 .واالستقالل الحرية نحو ونضالو شعبنا

 ةوالثقاف والعموم لمتربية اإلسالمية لممنظمة العام المدير تكريم حفل خالل زىري أبو وأضاف
 المممكة أن المنظمة، في ميامو انتياء لمناسبة التويجري، عثمان بن العزيز عبد" اإليسيسكو"

 .الفمسطيني الوطني شعبنا نضال مسيرة دعم في والرىان الظن حسن عند تزال وال كانت وقيادتيا
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 يوم" الفدائي" الفمسطيني نظيره سيالقي الذي القدم لكرة السعودي لممنتخب والتقدير بالتحية وتوجو 
 .فمسطين، أرض عمى المقبل، الثالثاء

: وقال الشريف، والقدس فمسطين زيارة بضرورة اإلسالمي العالم لدول الدعوة أبو زىري  وجدد
 السجان، مع تطبيعا ليست السجين زيارة مناسبة كل وفي دائما عباس محمود الرئيس يقول كما"

 ".بسمطتو اعترافا أو االحتالل مع تطبيعا ليست القدس زيارة وأن

 وكالة وفا المصدر: 
 

 

تداءات المستوطنين قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن الالمباالة الدولية ازاء معاناة شعبنا واع
االكتفاء ببيانات ادانة شكمية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع االحتالل ومستوطنيو المتواصمة، أو 

 ."رائم بحق شعبنا األعزلعمى التمادي في ارتكاب المزيد من االنتياكات والج

، المجتمع الدولي وفي مقدمتو مجمس األمن الدولي واألمين  صحفي وطالبت الوزارة في بيان
العام لألمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات األوان، كما طالبت الجنائية 

حتالل ومستوطنيو، وصوال لمحاسبة المسؤولين الدولية باإلسراع في فتح تحقيق في جرائم اال
 .والقادة اإلسرائيميين المتورطين في تمك االعتداءات والجرائم

وحممت حكومة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياىو المسؤولية الكاممة والمباشرة عن نتائج وتداعيات 
  .االعتداءات االستفزازية واليمجية التي تمارس بحق شعبنا وممتمكاتو

 وزارة الخارجية المصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 

 ستصرف  اهلل رام و غزة في الموظفين مستحقات ان الحكومة باسم المتحدث ممحم ابراىيم أكد  
 تقوم التي المالية لوزارة اشتية محمد. د الوزراء رئيس توجييات عمى بناء وذلك البنوك عبر قريبا
 .صرفيا أجل من واإلعداد الترتيبات بكافة حاليا

 الموظفين مستحقات لصرف جار واإلعداد الترتيبات ان ،" فمسطين صوت" عبر ممحم وأوضح
 ،  الفنية واألمور اإلجراءات من االنتياء بعد المالية وزارة قبل من ذلك عن اإلعالن سيتم حيث
 .المقبل االثنين يوم االسبوعية الحكومة جمسة اجتماع بعد ستتضح األمور ان مشيراً 
 لمموظفين صرفو في تترد لن الحكومة خزينة في يتوفر ما ولكن قائمة زالت ما األزمة ان وبين
 .عالية بدرجة الحكومة تقدرىا نبيمة مواقف وسجموا المعركة في شركاء كانوا الذين
 دولتي الى المستوى رفيع وزاري وفد بيا سيقوم زيارة ىناك ان ممحم كشف آخر سياق وفي

 ظل في الفمسطيني السياسي الوجود زتعزي إطار في وذلك المقبمة الفترة خالل وألمانيا الكويت
سرائيل امريكا وتغييب السياسي األفق انغالق حالة  .الفمسطيني لمحق وا 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 
 سبب حول الصفراء المواقع وبعض االجتماعي التواصل مواقع عبر يشاع ما الصحة وزارة نفت 

 .بصمة لمحقيقة يمت ال العيساوي ىاني مرح بيرزيت جامعة في الطالبة وفاة

 أثناء بيرزيت جامعة في بالدم تبرعت كانت المرحومة" أن صحفي، بيان في الوزارة وأوضحت
 ىداسا مستشفى إلى نقميا جرى ذلك بعد ،76/9/9179 في المركزي الدم بنك بيا قام حممة

 ."معروف غير بفايروس بإصابتيا شخصت وقد اإلسرائيمي،

 إلى الدم سحب لحظة من% 711 بنسبة آمنة تكون بالدم التبرع عمميات" أنعمى  الوزارة وأكدت
 من بيا المتبرع الوحدةضحًة أن و ، م"مشتقاتيا إحدى أو الوحدة بيذه آخر مريض تزويد لحظة
 السفمس مرض إلى إضافة ،Cو B نوع من الوبائي الكبد فايروس ناحية من سميمة المرحومة قبل

 واإليدز
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 إبرة وتموث التبرع نتيجة بالفايروس المرحومة إصابة عن لو الترويج يتم ما الوزارة واستيجنت 
 عبر ليا يروج التي اإلشاعات خطورة عن ويكشف وغريب، مقمق أمر ىذا" أن مؤكدة السحب،
 بالدم، التبرع خالل من يكن لم المرحومة أصاب الذي الفايروس وأن االجتماعي، التواصل مواقع
 األىل إفادة حسب بالدم، تبرعيا قبل الفايروس ىذا أعراض من تعاني المرحومة كانت حيث
 ".الحقا

 وزارة الصحة المصدر: 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

الخميل، ونصبت حاجزًا عسكريًا عمى  بمحافظةىمت قوات االحتالل، اليوم السبت، عدة أحياء دا 
واطنين، ما مدخل المدينة الشمالي بمنطقة جورة بحمص، وأوقفت المركبات ودققت في ىويات الم

 المحامي اعتقال ، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل سمطات مددتفي حين ، تسبب في اعاقة تنقميم
قاطفي ن يمستوطنكما ىاجم عشرات ال،  التوالي عمى الثانية لممرة جنين، من زغيبي ضياء أصيل

 .الزيتون في بورين جنوب نابمس

إغالق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب االحتالل ت سمطات قرر  افظات الجنوبية المحوفي 
 .شرق غزة يومي األحد واالثنين القادمين، بحجة األعياد الييودية

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

أسرى في سجون االحتالل إضرابيم المفتوح عن الطعام، احتجاًجا عمى اعتقاليم  7واصل ي
 .اإلداري

، أن حالة بعض األسرى المضربين الصحية وصمت إلى وذكر مركز أسرى فمسطين لمدراسات 
 .مرحمة الخطورة الشديدة
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عاًما(، من دورا جنوب الخميل، مضرب منذ  29واألسرى المضربون ىم: أحمد عبد الكريم غنام ) 
ة أبو ديس شرق القدس عاًما( من قري 01( يوًما عمى التوالي، إسماعيل أحمد عمي )97لموم )

عاًما( من بمدة عرابة جنوب جنين،  27( يوًما، والقيادي طارق حسين قعدان )17المحتمة، منذ )
 .( يوًما62مضرب منذ )

عاًما(، من بمدة دير أبو مشعل في محافظة رام اهلل،  29باإلضافة إلى األسيرين أحمد زىران )
( 79عاًما( من قرية تل قضاء نابمس من ) 91( يوًما، مصعب توفيق اليندي )79مضرب منذ )

 .( يوًما79عاًما(، مضربة أيًضا منذ ) 92يوًما، واألسيرة ىبة أحمد عبد الباقي المبدي )

  مركز اسرى فمسطين المصدر: 

 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 لدفع يكفي ما تجد ال قد المنظمة أن من جوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين ذرح   
 .عمييا ما األعضاء الدول تسدد لم إذا المقبل الشير موظفييا رواتب

 يناير منذ عممو لوال إنو بمدا 790 من المؤلفة العامة بالجمعية الميزانية لمجنة جوتيريش وقال
 العالم لزعماء السنوي االجتماع “لتنظيم السيولة لنا توفرت” لما اإلنفاق لخفض الثاني كانون
 .الماضي الشير

 نوفمبر دخول ،خطر أمام نحن. سنوات عشر خالل عجز أكبر إلى سنصل الشير ىذا” وأضاف
صالحاتنا أعمالنا ، بالروات لتغطية كاف مال دون  .“خطر في وا 

  وكالة رويترز:لمصدرا
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 يجب سوريا في الشرعية غير األجنبية القوات جميع إن بوتين، فالديمير الروسي الرئيس أعمن  
 إنيا لمبالد الجديدة القيادة قررت إذا نفسو الشيء ستفعل روسيا أن عمى وشدد أراضييا، تغادر أن
 .أراضييا عمى روسي وجود إلى تحتاج ال

 شرعي، غير بشكل أخرى دولة أراضي عمى يتواجد من كل" ،تمفزيونية  مقابمة في بوتين وأضاف
ن الدول، جميع عمى ينطبق وىذا المنطقة، مغادرة عميو سوريا، الحالة ىذه وفي  القيادة أعمنت وا 

 المنطقة في الروسية الجوية القوات وجود إلى تحتاج ال أنيا سوريا، في المستقبمية الشرعية
 ". المنطقة من تخرج فسوف

  العربي  الخميج منطقة في النفطية التحتية والبنية الناقالت عمى اليجمات تحطم لن" بوتين، وتابع
 +". أوبك اتفاق إطار في ذلك في بما العربية، والدول روسيا بين التعاون

  وكالة سبوتنك:لمصدرا  

 

 في الفرات، نير شرق السورية" العين رأس" مدينة عمى السيطرة التركية، الدفاع وزارة أعمنت 
 ".السالم نبع" عممية إطار

 نتيجة" الفرات شرق" العين رأس" مدينة عمى السيطرة تمت إنو في بيان صحفي،  الوزارة وقالت
 ".السالم نبع عممية إطار في المستمرة الناجحة العمميات

  التركية  لاالناضووكالة :لمصدرا

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 في الدوليين المراقبين لتجمع مركزا تقصف االسرائيمي  االحتالل قوات - 7960  -79-71   
 . الناقورة
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 2019-10-12                   السبتاليوم  : 

 بعد بورسعيد في طائراتيا من سبعة تخسر اإلسرائيمية الجوية القوات - 7960   -79-71    
 مساء في تماًما عمييا قضت أنيا تعتقد كانت التي المصري الجوي الدفاع بصواريخ فوجئت أن

 .الغراب بعش المصرية الصواريخ كتائب مائير جولدا شبيت وقد السابق، اليوم

 
 
 

 انتهت النشرة اليومية 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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