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   أواًل : الممف السياسي 

الثالثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية محمود عباس، مساء رئيس الوصل 
 .تستمر ليومين

لبحث  األربعاء،يوم الخادم الحرمين الشريفين الممك سممان بن عبد العزيز بسيادتو،  وسيمتقي
 ة.سبل تعزيز التعاون المشترك بين البمدين وتنسيق المواقف فيما يتعمق بالخطوات السياسية المقبم

 ان ،" فمسطين صوت" إلذاعة الخالدي مجدي. د الدبموماسية لمشؤون الرئيس مستشار وقال
 دولي مؤتمر عقد وضرورة القادمة الخطوات حول التشاور بيدف وتأتي وتاريخية ىامة الزيارة
 .المستقمة دولتو اقامة في الفمسطيني الحمم وتحقيق االحتالل إلنياء لمسالم

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين 

 األحمد صباح الشيخ الكويت دولة أمير أخاه مينئا األربعاء، اليوم عباس، محمود رئيسال أبرق  
 .بالنجاح تكممت عالج رحمة بعد لموطن، العودة بسالمة الصباح، الجابر

 .والرخاء التقدم من مزيدا الشقيق الكويتي ولمشعب والسعادة الصحة دوام لألمير سيادتو وتمنى

 دولة رئيس من تينئة رسالة الفاىوم ىائل ونست لدى فمسطين دولة سفير سّممومن ناحية أخرى 
 رئيسا انتخابو لمناسبة سعّيد، قيس المنتخب التونسي الرئيس شقيقو إلى عباس، محمود فمسطين

 .الشقيقة التونسية لمجميورية

 وكالة وفا المصدر: 

 نموذج إنجاز ىو الحالية، لمحكومة الرئيسية األىداف أحد إن اشتية محمد.د الوزراء رئيس قال  
 داعياً  فمسطين، في والتقني الميني والتدريب لمتعميم وفعالة متطورة لمنظومة متميز فمسطيني
 سوق الحتياجات االستجابة عمى قادرة لتكون األكاديمية برامجيا في النظر إعادة إلى الجامعات

 .واالقتصادي االجتماعي والواقع العمل

 العالي لمتعميم األوروبي الفمسطيني التعاون لبعثة التعريفي اليوم افتتاح خالل اشتية. د ودعا
 العممي، لمبحث السنوية موازنتو من جزء تقديم إلى الفمسطيني الخاص القطاع"  بمس، ايراسموس"

http://www.palgov.ps/article/3388/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84?fbclid=IwAR14ai8nSyXi9rNJzNnNPp5f-ICxd2WNYCh7ltWB3RTtbqDbpjYbwJSvPcM
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 الصناعة مع بالتزاوج تطبيقي بعد ذات عممية إلى التعميم وتحويل البحثي بالعمل لمنيوض 
 . الوطنية

 مشددا التعميم، عيةنو  يضرب ألنو" الموازي" بالتعميم النظر إعادة الى الجامعات  اشتية.د وطالب
 .الفمسطيني لمشعب بالنسبة بقاء استراتيجية كونو التعميم نوعية عمى المحافظة ضرورة عمى

 مخرجات تكون أن وآمل العمل، بسوق وربطيا التعميمية العممية لمراجعة لجنة شكمنا: وأضاف
 .العاجل بالقريب المجنة

 المؤسسات بنى تعزيز أجل من الدعم، ىذا تقديم عمى األوروبي لالتحاد الشكر اشتية.د ووجو
 ".األكاديمية والبرامج العممي والبحث فمسطين، في التعميمية

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 البرلماني لالتحاد 141 الدورة أعمال في المشارك الفمسطيني الوطني المجمس وفد رئيس قال    
 القانون النتياكات األولى الضحية ىم وشعبيا فمسطين إن األحمد، عزام بمغراد، في الدولي
 .الفمسطينية بالقضية الخاصة الشرعية قرارات تنفيذ وعدم الدولي

 لالتحاد العامة الجمعية أمام األربعاء، اليوم القاىا، التي فمسطين كممة في األحمد وطالب
 في واالفعال االقوال بين والتناقض المزدوجة المعايير سياسة اتباع عن بالكف الدولي البرلماني
 اإلسرائيمي باالحتالل االمر يتعمق عندما الدولية والقرارات الدولي القانون تطبيق مع التعامل
 .لفمسطين احتاللو واستمرار

 تمك عمى الشواىد أبرز من ترمب االميركي الرئيس ادارة تنتيجيا التي السياسة تمك أن واعتبر
 لحقوق واالنتياكات الجرائم خالل من واخالقية، قانونية عالمية بكارثة تيدد التي السياسات
 .ليا االميركي الدعم مظمة تحت االحتالل سمطة ترتكبيا والتي فمسطين في االنسان

 من نضالو، في الفمسطيني شعبنا ومساندة بدعم الدولي البرلماني االتحاد أعضاء األحمد وطالب
" االبرتيايد" لسياسة والتصدي وطنو ألرض االحتالل وانياء مصيره تقرير في حقو ممارسة أجل
 الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية توفير إلى داعيا فمسطين، في اعادتيا عمى اسرائيل تعمل التي
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 ةبمشارك بفمسطين الخاصة قراراتيا لتنفيذ المتحدة االمم مظمة تحت لمسالم دولي مؤتمر وعقد 
 .االميركية المتحدة الواليات تنتيجيا التي الواحد القطب سياسة وانياء واسعة دولية

 وكالة وفا المصدر: 

 

 األميركية اإلدارة إن عشراوي، حنان الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو التق
 .والداخمية الدولية المؤسسات فييا تخطت انفرادية، قرارات اتخذت

 بنسختيا ظبي، أبو في المنعقدة ،"إنستيتيوت بيروت" قّمة في مشاركتيا خالل عشراوي، وأضافت
 تستطع لم األميركية المؤسسات أن ،"نستعد؟ كيف نتوقع؟ ماذا: العشرينيات عقد" بعنوان الثالثة
 فقدت األميركية المتحدة الواليات أن عمى مشددة ترمب، إدارة بيا تسببت التي الفوضى لجم

 .العالم في دورىا من الكثير

 أن مؤكدة والعالم، المنطقة في األميركي والدور السياسية المستجدات آخر إلى وتطرقت
 .لالحتالل أساسيا وداعما شريكا أميركا يعتبرون الفمسطينيين

 وكالة وفا المصدر: 

 

 تنظيم أن القواسمي، أسامة: باسميا حدثالمتو  ،"فتح" لحركة الثوري المجمس عضو أكد 
 العودة خالل من الفمسطيني، االنقسام إلنياء واألقصر األمثل الطريق ىو عامة انتخابات
عطائو لمشعب المباشرة  .االقتراع صناديق خالل من الفصل كممة في الطبيعي حقو وا 

 االتفاقيات وعقدنا المرات، مئات حماس مع التقينا" ،صحفي تصريح في القواسمي، وقال
 ممموسة، حقيقية إيجابية نتائج دون ،7112 أكتوبر في القاىرة اتفاق آخرىا معيا، والتفاىمات

 لذا سبق، لما مغايرة نتائج نتوقع أن يمكن وال لموقت، مضيعة ىو ذاتيا التجارب في الدخول وأن
 ".احتراميا الجميع عمى يجب التي كممتو ليقول لمشعب الذىاب أىمية عمى نؤكد فإننا

 وتداول الديمقراطية لمبدأ تكريسا عامة انتخابات إجراء وجوب إلى إضافة" أنو القواسمي أكد كما
 سن عمى قادرة برلمانية تشريعية جية لوجود الماسة والحاجة االقتراع، صناديق عبر السمطات

https://fatehinfo.net/post/159351
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 الثقة وتجديد الداخمية الجبية لتوحيد وسيمة فييا نرى أيضا فإننا التنفيذية، الجيات ومراقبة القوانين 
عطاء  ".رأيو عن التعبير في حقو الشعب وا 

 الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية: المصدر

 

 اليوم الجنوبية األقاليم في والثقافة اإلعالم ومفوضية لمجرحى المركزي الحركي المكتب َكرَّم 
 قبل من لالعتداءات تعرضوا الذين الجرحى الصحفيين من ثمة م،7114 أكتوبر 11 الثالثاء
 في األزىر بجامعة الشوا ىاني بقاعة وذلك الصحفي، عمميم أثناء االسرائيمي االحتالل قوات
 .غزة

 كممتو في الجنوبية باألقاليم االعالم مفوض ، فتح لحركة يالثور  المجمس عضو نصر اياد أكدو 
 ، والحقيقة الصورة بفرسان  مشيداً  الريادي، فتح حركة دور عمى، الحفل خالل فتح حركة

 .بحقيم االسرائيمي االحتالل يمارسيا التي الجرائم واستذكر

 والجرحى واالسرى الشيداء حركة ألنيا الميادين كل في سباقة دوماً   فتح حركة:   نصر وأضاف
 . ضدىا تحاك التي المؤامرات كافة امام االنكسار عمى عصية وستبقى

 حق ألنيا لالنتخابات الذىاب عمى مصممة فتح حركة ان  ، نصر قال باالنتخابات، يتعمق وفيما
 الفصائل جميع داعياً  االنقسام، إلنياء الوحيد والمخرج الفمسطيني لمشعب ودستوري شرعي
 .فييا لممشاركة واالسالمية الوطنية

 من التحديات مواجية في مازن ابو الرئيس السيد خمف يقف الفمسطيني شعبنا أن نصر وأكد
 قضيتنا تستيدف التي المؤامرات وكل ،"شعبنا أموال عمى االسرائيمية والقرصنة القرن صفقة

 .العادلة الوطنية

 القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة حتى الفمسطيني لمشعب الحامية فتح حركة ستبقى' وقال
 " .الشريف

 ابو فايز والدكتور بغزة، األزىر جامعة رئيس التيان أحمد الدكتور االستاذ التكريم حفل  وحضر
 والثقافة االعالم مسؤول الثوري المجمس عضو نصر واياد الثوري، المجمس سر امين نائب عيطة

https://fatehinfo.net/post/159350
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 في والجرحى االسرى مفوض الثوري المجمس عضو البرديني تيسير واألخ الجنوبية، االقاليم في 
 تحسين والدكتور الجنوبية، األقاليم في فتح لحركة العميا القيادية الييئة وأعضاء الجنوبية، األقاليم
 االقاليم قيادات واعضاء الحركية والمكاتب االقاليم سر وامناء الصحفيين، نقيب نائب األسطل
 .الصحفيين من وعدد

 الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية: المصدر

 

 السعودية لمرياضة العامة الييئة رئيس بجيود الرجوب، جبريل القدم كرة اتحاد رئيس أشاد  
 المنتخبين بين التاريخي المقاء إقامة سبيل في بذليا التي الفيصل، تركي بن العزيز عبد األمير

 وكأس 7177 العالم كأس لنيائيات المؤىمة التصفيات ضمن فمسطين، في والسعودي الفمسطيني
 .7172 اسيا

 لو كان التاريخي المقاء ىذا بأن العزيز، عبد األمير لسمو وجييا شكر برقية في الرجوب وأشار
 التاريخي المممكة دور عمى تأكيدا جاء المقاء ىذا أن مؤكدا شعبنا، أبناء نفوس في األثر عظيم

يمانيا الفمسطينية، لمقضية الدائم ودعميا  األسرة لدى التامة القناعة من وانطالقا قضيتنا، بعدالة وا 
 .أرضيا عمى الرياضية األحداث واستضافة بتنظيم فمسطين بأحقية السعودية الرياضية

 الفمسطيني، البيتي المعمب تثبيت في ىاما دورا لعب اليام الحدث ىذا أن إلى الرجوب وأشار
 .الطرق بشتى منو فمسطين لحرمان االحتالل يسعى الذي

 وكالة وفاالمصدر:

 

 لشعبنا، المطموبة الحماية لتوفير الدولية اآلليات تفعيل بضرورة والمغتربين الخارجية وزارة طالبت
 .متكررة إسرائيمية انتياكات من لو يتعرض ما ضوء في

 وانتياكاتو وخروقاتو االحتالل جرائم عمى الدولي الصمت إن" ،صحفي بيان في الوزارة وأضافت
 تكريس الى الرامية محاوالتو امام واسعا الباب ويفتح وحقوقو، شعبنا عمى االستقواء عمى يشجعو

 ".االستيطان
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 وحماية لجرائميا، غطاء يشكل احتالل، كقوة إلسرائيل الكامل األميركي االنحياز ان وأوضحت، 
 ومستويات خطيرة مراحل بمغ وأجيزتو االحتالل تغول أن مؤكدة والمحاسبة، المساءلة من ليا

 .وقراراتيا الدولية والشرعية جنيف، واتفاقيات واإلنساني، الدولي القانون منظور من كارثية

 وزراة الخارجية المصدر:

 

 الحرم بتقسيم االحتالل سمطات قيام استمرار من الجعبري رفيق الخميل محافظ مساعد حذر
 االحتالل سياسات لفضح االعالمية الجيود تكثيف الى داعيا ومكانيا زمانيا االبراىيمي
 ...االبراىيمي الحرم خاصة الخميل مدينة في القديمة البمدة بحق وانتياكاتيا

 الحرم في اليوم ستقام التي االعالم وزارة مبادرة ان  ،" فمسطين صوت" عبر الجعبري وقال
 سياسات يمارس الذي االحتالل لفضح العالم الى الحقيقة ايصال الى تيدف االبراىيمي
 .المتكررة واالعتداءات االغالقات

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

" العام النقل" تطوير  الى تسعى وزارتو ان ، سالم عصام والمواصالت النقل وزبر قال  
 وأجرينا ، أولوياتنا صدارة في  وىو" الجماعي" النقل تشجيع عمى ونعمل إلكترونية بتطبيقات

 . الوزارة كادر في والشباب المرأة عنصَري وأدخمنا الوزارة في وعميًقا شاماًل  تغييًرا

 بعدادات بالعمل ستبدأ  الوزارة ان ، المحمية القدس صحيفة مع موسع حوار في الوزير وأضاف
 ذوي لخدمة مزدوجة مركبات بإدخال التاكسي لمكاتب السماح وتم شير، خالل األجرة سيارات
 .اإلعاقة

 ظاىرة مشددُا عمى محاربة ، الحكومة عمى والوطنية الشعبية الرقابة وأكد الوزير عمى احترام
 . الحديثة السيارات باستيراد المشطوبة السيارات

http://www.alquds.com/articles/1571070183666587300/
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 حديثة معدات أن الوزير أوضح لممواطن المقدمة الخدمة تجويدو  الوزارة دوائر تطوير اطار وفي 
 كل في نشرىا وسيتم فرنسا، من قريًبا الجوية األرصاد لدائرة ستصل  يورو ألف 211 بقيمة

 .المناطق

 لمتابعة الحوار كاماًل اضغط هنا

 صحيفة القدسالمصدر: 

  
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 الفصل جدار عمى المقامة العسكرية البوابة عمى االحتالل، قوات برصاص عامل صيب،أ 
 ،األربعاء  اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتعاا،فيمطولكرم شمال قفين قرية قرب العنصري،

خطيب المسجد ، من بينيم فتييش بالمحافظات الشمالية والقدسخالل عمميات دىم وت اً مواطن71
 لممواطنين إطارات مركبات لمستوطنين، كما أعطب عشرات ااألقصى المبارك إسماعيل نواىضو

 .غرب رام اهللوخطوا شعارات عنصرية 

، منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخميل لتأمين قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم في حين أغمقت 
ل، كما اغمقت يوصول عشرات المستوطنين ألداء شعائر توراتية في بيت قديم وسط مدينة الخم

امام المواطنين، ومنعت المزارعين من  سي سبسطية شمال نابم الموقع األثريقوات االحتالل 
 ، لتسييل اقتحام مئات المستوطنين لمموقع االثري. ةقطف ثمار الزيتون في المنطق

 وزيرعمى رأسيم  المستوطنون عشرات اقتحموفي اطار االقتحامات اليومية لممسجد األقصى 
 .المبارك األقصى المسجد اليوم ارئيل يوري االحتالل زراعة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 الصحي الوضع خطورة من ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث حّذر
 عمي إسماعيل األسير خاصة اإلداري، لالعتقال رفضاً  الطعام عن المضربين الستة لألسرى
 .القمب دقات في حاد ىبوط من ويعاني وزنو، من كيمو 71 فقد الذي

http://www.alquds.com/articles/1571070183666587300/
http://www.alquds.com/articles/1571070183666587300/


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-16                   األربعاءاليوم  : 

 منذ الطعام عن المضربة المبدي ىبة األسيرة أن إلى  ،" فمسطين صوت" عبر ربو عبد وأشار 
 .الخميس غد يوم جمستيا في االحتالل محكمة ستحدده ما بانتظار أسابيع ثالثة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 المممكة موافقة بخصوص إسرائيمية إعالم وسائل نشرتو ما صحة األردنية الخارجية وزارة فتن 
 .والغمر الباقورة منطقتي استعمال تمديد أو تجديد عمى

 اتخذ الذي المممكة قرار أن القضاة سفيان :السفير االردنية الخارجية باسم الرسمي الناطق وأكد
 وأنو وقطعي، نيائي والغمر بالباقورة الخاصين بالممحقين العمل بإنياء 7113/11/17 بتاريخ
 لن( السالم اتفاقية عميو نصت ما حسب) 7114/11/11 بتاريخ الخاصين النظامين بانتياء
 .تمديد أو تجديد أي ىناك يكون

 مشاورات ودخمنا المعاىدة، عميو نصت لما وفقا التشاور طمب اإلسرائيمي الجانب أن القضاة وبين
 إلى السابقة والترتيبات ابقةالس المرحمة من لالنتقال بل التجديد، حول تكن ولم االنياء حول

 .المقبمة المرحمة

  "بترا" االردنيةاالنباء وكالة :المصدر

 2 الرقة السورية ، كما دخل الجيش السوري الى  دينةم إلى  السوري الجيش من وحدات دخمت
 . الشمالي الحسكة بريف تمر تل لبمدة الغربي الشمالي الريف في جديدة قرى

 "سانا"  السوريةاالنباء وكالة :المصدر

 

 شرق شمال عمى التركي اليجوم إن األربعاء يومال أردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال  
 إقامتيا المقرر اآلمنة المنطقة من وانسحبوا أسمحتيم األكراد المسمحون ألقى إذا سينتيي سوريا
 .الحين ذلك حتى اليجوم وقف قوة أي بوسع ليس أنو من حذر لكنو



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-16                   األربعاءاليوم  : 

 بحمول المنطقة من وينسحبوا أسمحتيم المسمحون يمقي أن ىو حل أسرع إن أردوغان وأضاف 
 “اآلمنة المنطقة” إقامة تركيا تكمل عندما ستنتيي التركية العممية أن وأضاف. األربعاء يوم مساء
 .ذلك عمى لمتفاوض مستعدة غير بالده أن إلى وأشار

 رويترزوكالة المصدر:

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 .أراد رون الطيار متنيا وعمى لبنان جنوب فوق إسرائيمية طائرة سقوط - 1431 -11-11   

 

 غولدستون لجنة تقرير عمى بالموافقة يصوت اإلنسان حقوق مجمس - 7114 -11-11      
 صوت 71 بأغمبية 7113 عام من ديسمبر في غزة قطاع عمى إسرائيل شنتو الذي اليجوم حول

متناع ضد أصوات 1و  .التصويت عن دولة 11 وا 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

