
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-10-13                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

" ىاغيبيس" اعصار بضحايا أبى، شينزو الياباني الوزراء رئيس عباس، محمود رئيسال عّزى  
 .األقل عمى شخصا 11 مقتل عن وأسفر اليابان، في واسعة مناطق ضرب الذي

 أبناء من الضحايا من العديد بسقوط وتأثره تعازيو أحر عن التعزية، برقية في سيادتو وعبر
 .الصديق الياباني الشعب

 وتضامنو تعاطفو مؤكدا وازدىار، خير كل ولميابان لممصابين، العاجل الشفاء سيادتو تمنى كما
 .المصاب بيذا اليابان مع

 وكالة وفا المصدر: 

 

 خادم سيمتقي عباس، محمود الرئيس أن ، األغا بسام السعودية، لدى فمسطين دولة سفير قال  
 في سممان، بن محمد األمير عيده وولي العزيز، عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين
 .يومين تستمر ، المقبل الثالثاء يوم ، السعودية لممممكة رسمية زيارة خالل  وذلك الرياض،

 البمدين بين المشترك التعاون تعزيز سبل ستبحث الزيارة إن" فمسطين صوت" عبر األغا وأوضح
 .المقبمة السياسية بالخطوات يتعمق فيما المواقف وتنسيق

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

اإلسرائيمي، إذا  ال أمين سر المجمس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن سمطات االحتاللق 
العجول من السوق اإلسرائيمية،  ما أقدمت عمى تنفيذ تيديداتيا بعد وقف دولة فمسطين استيراد

عمى تعزيز وعي المواطنين بأىمية العودة  "فإننا سنتخذ كذلك إجراءاتنا إزاء ذلك، وسنعمل
 ".منتجات المحميةلم

وقف استيراد العجول من السوق اإلسرائيمي،  ، أن قرار"صوت فمسطينعبر "وأوضح الفتياني 
 .لالنفكاك عن اقتصاد االحتالل قراٌر صائب، وفي إطار التوجو
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االحتالل في كل  من جية ثانية، أكد الفتياني، أن المرحمة المقبمة، مرحمُة اشتباك دائم مع 
االحتالل ومستوطنيو إلجبارىم عمى  المواقع، ويجب أال تتوقف لتشكل عاماًل ضاغطًا عمى ىذا

 .الرحيل

يومي،  وأضاف أمين سر المجمس الثوري لفتح: أن المقاومة الشعبية، يجب أن تكرس بشكل
وبمشاركة الكل الفمسطيني، باعتبارىا وسيمة إلثبات الذات عمى األرض، وتثبيت اإلرادة 

 .الفمسطينية

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

ستنكر المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد ا
حسين، تصّريحات ما يسمى بوزير األمن الداخمي اإلسرائيمي الداعية لفتح الباب أمام الييود 
لممارسة الشعائر الدينية في المسجد األقصى المبارك، وذلك في ظل االرتفاع الممحوظ ألعداد 

 مستوطنين الذين يقتحمون المسجد يوميًا.ال

كما حذر في بيان صحفي، اليوم األحد، من أبعاد تصريحات "رئيس لجنة الخارجية واألمن" 
التابعة لمكنيست اإلسرائيمي "آفي ديختر"، حول محاوالت تنفيذ تنظيمين ييوديين ىجمات مسمحة 

لمسجد، أو إرسال طائرة متفجرة، ضد المسجد األقصى المبارك، سواء بإطالق صاروخ باتجاه ا
 ومحاوالت تكرار ىذا األمر.

 وكالة وفاالمصدر:   

 

 من المبارك األقصى المسجد استيداف دعوات استمرار من والمغتربين الخارجية وزارة حذرت   
 طابع وحرف تحويل الى ييدف بما المتطرفة، االسرائيمية واالستيطانية الييودية المنظمات قبل

 .ديني الى سياسي صراع من الصراع

 ترامب وقرارات واعالنات مواقف أن" ترى إنيا األحد، اليوم عنيا صادر بيان في الوزارة وقالت
 االستعمارية، الدعوات لتمك مظمة تشكل إسرائيل في الحاكم لميمين كامل بشكل المنحازة وفريقو
 بما وباحاتو، األقصى تيويد الى اليادفة مخططاتيم تنفيذ في التمادي عمى وامثالو اردان وتشجع
 مرجعيات فرض الى وانما ديني، الى سياسي من الصراع طابع تحويل الى فقط ليس يؤدي
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 بديال المقدسات عمى واحدة ديانة بسيطرة يعترف الذي لمصراع الديني الحل واسس ومقوالت 
 االحتالل إلخفاء مكشوفة اسرائيمية امريكية محاولة من ذلك يعنيو بما الدولية، السالم لمرجعيات
 وميثاق الدولي والقانون وقراراتيا الدولية لمشرعية وفقا انيائو استحقاقات من واليروب واالستعمار

 ".المتحدة االمم

 التي النطاق وواسعة المتواصمة التحريض لحمالت بالغة بخطورة تنظر" بانيا" الخارجية" وأضافت
 وفي االستيطانية، ومنظماتو وجمعياتو واركانو إسرائيل في المتطرف واليمين اليمين يطمقيا

 االستيطانية، الدينية والمدارس المتطرفين والحاخامات( الييكل جبل) منظمات تسمى ما مقدمتيا
 واستباحتو المبارك االقصى مسجدال عمى العدوان بتصعيد وتطالب عمني بشكل تدعو التي

 .بالكامل

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 إدخال بوقف اإلسرائيمية التيديدات الحكومة رفض ممحم، إبراىيم ، الحكومة باسم المتحدث أكد  
 الضم لسياسة استمرارا واعتبرىا اإلسرائيمية، األسواق إلى الفمسطينية الزراعية الُمنتجات

 .اإلسرائيمي اليمين قادة يعتنقيا التي والتيويد واالستيطان
 وفق دىا،استيرا مصادر تنويع في بحقيا الحكومة تمسك  عمى، صحفي تصريح في ممحم وشدد

 العربية والمنتجات البضائع إلحالل سعييا ستواصل وأنيا االقتصادي، باريس اتفاق عميو نص ما
 العربية المستشفيات من الطبية الخدمة شراء في استمرارىا تؤكد مثمما اإلسرائيمية، المنتجات محل
 .اإلسرائيمية المستشفيات من المقدمة تمك عن بديالً  واألردن مصر في

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم  مواطنا 11 األحد، واليوم الماضية الميمة اإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتاع 
بينيم أب  القدس، بمدينة العيسوية بمدة من غالبيتيم ،وتفتييش بالمحافظات الشمالية والقدس

 قرية في عنصرية شعارات وخطوا مركبات، 5 إطارات ، اليوم مستوطنون، وابنتو، فيما أعطب
 .سمفيت شمال مردا

وحدة سكنية استيطانية،  151عن اعتزاميا بناء ،أعمنت سمطات االحتالل االسرائيمي، اليوم فيما 
 .ومصادرة عشرات الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم

 المسجد اليوم المستوطنون عشرات اقتحممات اليومية لممسجد األقصى وفي اطار االقتحا
 .اإلسرائيمي االحتالل قوات من مشّددة بحراسة المغاربة، باب من ،المبارك األقصى

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 الطعام عن المضرب األسير بأن األحد، اليوم صباح والمحررين األسرى شؤون ىيئة أفادت
 صعب صحي وضع يواجو القدس مدينة شرق ديس أبو بمدة من( عاماً  03) عمي اسماعيل
 .الطعام عن المفتوح اضرابو عمى( يوماً  21) مرور بعد وخطير

 العتقاليم رفضاً  الخاوية األمعاء معركة آخرين أسرى 5 عمي، األسير جانب لىويواصل ا
 يواصل والذي قعدان وطارق ،(يوماً  31) منذ مضرب،  غنام أحمد األسير:  وىم االداري،
 ىبة واألسيرة يومًا، 11 منذ ومضرب زىران أحمد واألسير التوالي، عمى( 15) لميوم اضرابو
 13 منذ كذلك اضرابو ويخوض اليندي مصعب واألسير ،13 لميوم اضرابيا تواصل والتي المبدي
 .يوماً 

 هيئة شؤون األسرىالمصدر: 
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 معاناة إن التحرير، لمنظمة لتابعا االستيطان، ومقاومة األرض عن لمدفاع الوطني المكتب قال 
 الذي الزيتون، ثمار قطف موسم في وتيرتيا وتزداد تتواصل الغربية الضفة مدن في المزارعين

 .المستوطنين قبل من اعتداءات سمسمة يشيد

 والبؤر عام، بشكل المستوطنات يتخذون ىؤالء أن األسبوعي، تقريره في الوطني المكتب وأضاف
 .الرسمية أذرعيا وتواطؤ االحتالل قوات من حماية وسط آمنا مالذا خاص، بشكل االستيطانية

 إلى الوصول يريدون الذين المواطنين عمى قيوداً  يفرض المستوطنات وجود أن التقرير وأكد
 55 حدود ضمن تقع أراض يمتمكون فمسطينياً  سكانياً  تجمعاً  33 نحو من لزراعتيا، أراضييم

 .إلييا الوصول يستطيعون وال ، االستيطانية البؤرة وعشرات مستوطنة،

 ازدياد في أساسياً  عامالً  يشكل االستيطاني العنصري والتوسع الفصل جدار بناء أن التقرير وذكر
 أشجار من% 03 نسبتو وما بالزيتون، المزروعة أراضييا عن الفمسطينية التجمعات فصل

 .(ج) المصنفة المناطق في الجدار خمف تقع الزيتون

   وكالة وفاالمصدر: 

 

 المستشرية العنف موجة ظل في وذلك لمكنيست، طارئة جمسة بعقد المشتركة القائمة كتمة طالبت
 .المتتالية القتل وجرائم العربي المجتمع في

 المسؤول ىو نتنياىو، بنيامين الحكومة، رئيس" إن ،صحفي بيان في المشتركة القائمة وقالت
 الشخصي األمن انعدام عن الداخمي، األمن وزير جانب إلى لمحكومة، رئيسا بصفتو األول

 وعمييم رادع، دون العربي المجتمع في العنف واستفحال العربية البمدات في السالح وانتشار
 ".ذلك مسؤولية تحمل

   84موقع عرب المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 لوالية لمجميورية رئيس النتخاب االقتراع صناديق الى األحد اليوم التونسيون الناخبون يتوجو   
 بالداخل االنتخابية بالدوائر ألوانيا السابقة الرئاسّية لالنتخابات ثان دور في وذلك سنوات، بخمس

 (الجاري اكتوبر 11) الماضي الجمعة يوم بالخارج االنتخابية بالدوائر انطمقت كانت ان بعد ،

 قمب حزب رئيس) القروي ونبيل( مستقل) سعيد قيس الجميورّية رئاسة بمنصب لمفوز ويتنافس
 سبتمبر 15 يوم جرت التي الرئاسّية اإلنتخابات من األول الدور نتائج تصّدرا المذان( تونس

 بالمائة 53 عمى الحصول من 15 ال المترشحين من مترشح أي فييا يتمّكن لم والتي الماضي
 .الناخبين أصوات من

  تونس افريقيا لألنباءوكالة :المصدر

 

 الدولة تنظيم منتسبي من أجنبيا 125 إن سوريا وشرق لشمال الكردية الذاتية اإلدارة التق 
 قصف بعد األحد يوم محتجزين كانوا حيث عيسى عين مخيم من الفرار من تمكنوا اإلسالمية

 .تركي

 وبغطاء تركيامن المسمحين التابعين ل مجموعة مع بتنسيق” تم فرارىم أن بيان في اإلدارة وأضافت
 المخيم عمى عنيفا ىجوما شنوا الذين ومسمحيو التركي اليجوم من ومساندة التركي القصف من

 .“لمفرار األبواب وفتح المخيم حراسة عمى باليجوم الداعشية العناصر ىؤالء وقيام

  رويترزوكالة المصدر:  

 

 مدينتي محيط في ريفية مناطق عن نزحوا شخص ألف 103 من أكثر أن المتحدة، األمم أعمنت 
 التركية القوات بين لمقتال نتيجة سوريا، شرق شمال في الحدوديتين العين ورأس أبيض تل

 .كردية وفصائل
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 إغاثة ووكاالت تقديراتو أن األحد، اليوم اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب وذكر 
 في والحماية لممساعدة يحتاجون ربما ىناك مدني ألف 033 إلى يصل ما أن إلى تشير أخرى
 .المقبمة الفترة

 اليوم روسياالمصدر:

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 في القرية تىاجم قوات االحتالل االسرائيمي ترتكب "مذبحة قبية" حيث – 1350  -10-13   
 القوة تقدمت ثم ، بقوة عمييم تنيال الثقيمة المدفعية وأخذت نياما سكانيا كان حينما الميل منتصف

 وأسفرت معظميا عمى أجيزت حتى بيتاً  بيتاً  بالديناميت تنسفيا وأخذت القرية داخل الصييونية
 .البيوت بأنقاض أشالؤىم اختمطت القرية أىل من السبعين حوالي استشياد عن المذبحة

 

 لمساعدة األموال لجمع واشنطن في لممانحين الدولي المؤتمر انعقاد - 1330  -10-13   
 .الفمسطيني الشعب

 

 
 انتهت النشرة اليومية 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

