
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-17                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 الحرمين خادم مع األربعاء، مساء الرياض، السعودية العاصمة في عباس محمود رئيسال جتمعا
 .سعود آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين

 المستويات عمى الفمسطيني لمشعب الداعمة المممكة لمواقف وتقديره شكره عن الرئيس وأعرب
 المؤسس الممك عيد منذ النضالية محطاتو مختمف في شعبنا جانب إلى الدائم ووقوفيا كافة،

 .اليوم لغاية سعود آل العزيز عبد المرحوم

 تصدييا في السعودية العربية المممكة جانب إلى وقيادتو الفمسطيني الشعب وقوف سيادتو وأكد
 .لو تتعرض الذي اإلرىاب وجو في ووقوفيا

 وقيادتو، الفمسطيني لمشعب الداعمة المممكة مواقف الشريفين، الحرمين خادم جدد جانبو، من
 م7623 عام حدود عمى المستقمة دولتو بناء في المشروعة حقوقو لنيل الدعم سبل كل وتقديميا

 .العربية السالم ومبادرة دوليا، بيا المعترف األسس وفق الشريف، القدس وعاصمتيا

  وكالة وفاالمصدر: 

 إعالم وسائل أوردتو ما بشدة ، الشيخ حسين:  الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو نفى  
 . نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس بين لقاء عقد طمبو حول عبرية

 نشره لما إطالقاً  صحة ال: " تويتر شبكة عمى الرسمي حسابو عبر تصريح في الشيخ وقال
 ابو الرئيس بين لقاء طمبت بانني العبرية القنوات عمى اإلسرائيمي الصحفي يعاري اييود المدعو
 ".نتنياىو وبنيامين مازن

  شبكة تويترالمصدر: 

 

 المجنة نا ، التحرير لمنظمة التنفيذية ،"فتح" لحركة المركزية المجنتين عضو األحمد عزام قال   
 لبحث موضوع االنتخابات  المقبل السبت يوم ظير قبل ليا اجتماعستعقد لممنظمة   التنفيذية

 غير أو فمسطينية سواء المعنية األطراف جميع مع اتصاالت من تم ما استعراض و، باالنتخابات
 . فمسطينية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-17                   الخميساليوم  : 

لسابق استكمال لالجتماع ا سيكون وأوضح األحمد عبر "صوت فمسطين"  ان ىذا االجتماع  
 ومتطمبات االنتخابات تواجو التي العقبات كل فيو  وناقشتلذي عقدتو المجنة  قبل عدة ايام ا

 .نجاحيا

 حتى اإلسرائيمي الجانب عمى والضغط االنتخابات، في غزة مشاركة ضرورة عمىاألحمد   وشدد
 .بيا لمقدس الكاممة المشاركة أىمية مؤكدا ، القدس أو الغربية الضفة في إجراءىا يعرقل ال

 الصعوبات ندرك: " مستطرداً  الجاري، العام نياية قبل االنتخابات موعد تحديد األحمد وتوقع 
 بالتوجو ناصر حنا. د االنتخابات لجنة رئيس كمف ، عباس محمود الرئيس لكن تواجينا، التي
جراء غزة إلى  ".الغربية بالضفة األسبوع ىذا مشاوراتو ينيي أن بعد ىناك، مشاورات وا 

 التناقض اآلن، حتى الواضح من: "األحمد قال، وفيما يتعمق بموقف حماس من االنتخابات 
 أنيم رغم االنتخابات يريدون ال أنيم يشعرنا ذلك: " مضيفاً  ،"حماس تعمنيا التي اآلراء وتعدد
 ".المبدأ حيث من موافقون إنيم يقولون

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 بيتر السويدي واإلنمائي الدولي التعاون وزير لقائو خالل اشتية محمد. د الوزراء رئيس أشاد  
 .وماليا سياسيا لفمسطين المستمر السويدي بالدعم اهلل، رام في مكتبو في األربعاء اليوم اريكسون،

 المشاريع لتمبي المشترك، التخطيط مستوى رفع إمكانيات الضيف الوزير مع د.اشتية وبحث
 مجاالت من تغطيو ما جانب إلى فمسطين، في الوطنية التنموية األولويات السويد من الممولة
 .وغيرىا المدني، المجتمع وتعزيز التحتية البنية في ىامة

 أولويات أىم من الجامعات خريجي بين الكبيرة البطالة نسب معالجة أن إلى اشتية وأشار
 ولمواءمة الريادية، المشاريع لتعزيز الحكومة وضعتيا التي لمخطط الدعم لتوفير داعيا الحكومة،
 .العمل سوق متطمبات مع التعميمية ةالعممي مخرجات

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

http://www.palgov.ps/article/3389/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-17                   الخميساليوم  : 

 أن يمكن العامة االنتخابات إن يوسف أبو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضوقال  
نياء الوطنية، الوحدة واستعادة الداخمي، الوضع لترتيب أساسًيا مدخال تشكل  .االنقسام وا 

 عن لمحديث ، التحرير منظمة بمقر األربعاء، مساء هعقد صحفي مؤتمر خالل يوسف أبو وأكد
 بدأت التي االجتماعات من سمسمة ىناك أن واالتحادات، النقابات بحضور العامة، االنتخابات

 لمنظمة والتنفيذية فتح، لحركة المركزية المجنتين أو الفمسطينية، القيادة صعيد عمى سواء تعقد،
 .المركزية االنتخابات ولجنة المدني، المجتمع مؤسسات مع تجري التي االجتماعات أو التحرير،

 سياق في وذلك األىمية، في غاية تجري التي واالجتماعات التحضيرات أن الى يوسف أبو ولفت
 الشعبية المنظمات وضع وتفعيل االنتخابات، أمام العقبات تذليل أجل من النظر، وجيات سماع

 .والنقابات

 كل من توافقا تتطمب بل الفصائل، عمى مقتصرة ليست االنتخابات أن عمى يوسف أبو وشدد
 العام في األخير االتفاق خاصة الموقعة االتفاقات تنفيذ عدم ظل في خاصة عمييا، شعبنا أبناء

 .الفصائل كل من عميو التوقيع تم الذي ،7173

  وكالة وفاالمصدر:

 

 : ممف الحكومة ثانياً 

 .ومؤسساتيا مدارسيا في العنف من خالية آمنة بيئة بتوفير التزاميا والتعميم التربية وزارة أكدت  

 المدارس، في العنف مسألة حثيث وبشكل تتابع أنيا عمى ،عنيا صادر بيان في الوزارة، وشددت
 مع انسجاما وأطرافو، أسبابو كانت وأيا أشكالو بكافة العنف بمنع الكامل التزاميا من منطمقة
 .العالقة ذات القوانين

 الماضية؛ األيام خالل العتداءات المعممين بعض تعرض وعندما السياق، ىذا وفي: "البيان وتابع
 الالزمة اإلجراءات التخاذ المختصة والقانونية األمنية الجيات مع الفور عمى الوزارة تواصمت

 ُتواصل وىي الحاالت، ليذه واالستنكار الرفض بيانات وأصدرت االعتداءات، ىذه مرتكبي بحق
 ".التربوية األسرة وأمن سالمة عمى حرصا األصول، حسب لمموضوع متابعتيا
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 2019-10-17                   الخميساليوم  : 

 وزارة التربية والتعميمالمصدر:  

  
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم  ينمواطن71 ، الخميس اليوم فجراإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتعا  
 الحي بالرصاص الخميس، اليوم مواطنا، 17 صيب، فيما أفتييش بالمحافظات الشمالية والقدسوت

 قوات مع اندلعت مواجيات خالل لمدموع، المسيل بالغاز واالختناق بالمطاط، فالمغم والمعدني
 أصيب، فيما نابمس شرق" يوسف مقام" المستوطنين مئات اقتحام قبيل اإلسرائيمي، االحتالل
 اهلل برام األمعري مخيم قرب أخرو  جنين جنوب العسكري برطعة حاجز قرب بالرصاص شابين

 األقصى المسجد اليوم نمستوط 021 اقتحموفي اطار االقتحامات اليومية لممسجد األقصى 
 .من قوات االحتالل ةبحماي المبارك

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

: مغبة استغالل سمطات االحتالل الى عودة االسير من والمحررين األسرى شؤون ىيئة تحّذر 
 . د من غيبوبتو واستخدام اساليب قمع بحقو العربيسامر 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 القدس مدينة حول قرار مشروع وباإلجماع، ،713الـ دورتو في لميونسكو، التنفيذي المجمس أقر 
 االماكن ىذه في الجانب أحادية اإلسرائيمية واإلجراءات االنتياكات رفض مجدداً  يؤكد وأسوارىا،
 .التاريخية

جراءاتيا انتياكاتيا بوقف إسرائيل القرار وطالب  المسجد ضد القانونية وغير الجانب أحادية وا 
 .وأسوارىا لمقدس القديمة البمدة وفي ، المبارك األقصى

 المقدسة المدينة طابع لتغيير الرامية اإلسرائيمية اإلجراءات جميع بطالن وممحقو القرار وأكد
 عبرت والتي بالقدس الخاصة عشر الستة اليونسكو بقرارات التذكير يعيد أنو كما وىويتيا،
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قامة الحفر أعمال وقف في باالحتالل، قائمة كقوة إسرائيل، فشل نتيجة األسف عن جميعيا   وا 
 القانون قواعد وفق الشرقية القدس في األخرى والمدانة القانونية غير عمالاأل وكل األنفاق
 .الدولي

 وفاوكالة :المصدر

 جيريمي البريطاني العمال حزب زعيم أن الخميس ومفي عددىا الي التايمز صحيفة ذكرت  
 .األوروبي االتحاد من البالد لخروج جديد اتفاق عمى ثان استفتاء إجراء سيدعم كوربين

 الذي االنسحاب اتفاق بشأن جديد تصويت عمى تعديل تأييد يعتزم كوربين إن الصحيفة وقالت
 .السبت يوم قبل البرلمان عمى يطرحو أن جونسون بوريس الوزراء رئيس يأمل

 رويترزوكالة المصدر:

 

 سحب ترامب دونالد الرئيس بقرار يندد قرار مشروع ساحقة بأغمبية األمريكي النواب مجمس أيد   
 .األكراد عمى التركي اليجوم أمام الطريق ميد مما سوريا، شرق شمال من األمريكية القوات

 ترامب رفاق من العشرات انضم بعدما 21 وعارضو القرار مشروع لصالح نائبا 410 وصوت
 .لممشروع المؤيدة الديمقراطية األغمبية إلى الجميوريين

 التصويت حجم أن أعتقد” لمصحفيين بيموسي نانسي األمريكي النواب مجمس رئيسة وقالت
 عمى الرئيس عمى أثر -الرئيس فعمو ما الجميوريين من واحد إلى اثنين من أكثر ومعارضة
 .“بصدمة أصابو ذلك ألن األرجح

 .“واقعو عن انفصل ألنو االجتماع مواصمة من نتمكن لم وليذا” وأضافت

 رويترزوكالة المصدر:
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

 الشعبية والجبية زئيفي رحبعام الزعيم الصييوني المتطرف: اغتيال – 7117  -73-71   
 . مسؤوليتيا تعمن

 

قمة شرم الشيخ بضيافة الرئيس حسني مبارك وبمشاركة ياسر  انعقاد - 7111  -73-71   
 .عرفات واييود باراك وبيل كمينتون، والممك عبداهلل بن الحسين

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

