
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-22                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 ناروىيتو، الياباني االمبراطور تنصيب حفل في الثالثاء، اليوم عباس، محمود رئيسال شارك  
 العالم ورؤساء وأمراء مموك من العديد جانب الى طوكيو، العاصمة في االمبراطوري القصر في
 .رسمية دعوة عمى بناء ممثمييم أو

 وبحث ابي، شينزو الياباني الوزراء رئيس االثنين، أمس سابق، وقت في التقى قد سيادتو وكان
 البمدين بين الثنائية والعالقات والمنطقة، الفمسطينية القضية بيا تمر التي التطورات آخر معو

 وجيودىا مواقفيا عمى اليابان الرئيس، شكر حيث المجاالت، شتى في وتنميتيا تطويرىا وسبل
 .واستقاللو حريتو لنيل العادلة قضيتو ونصرة الفمسطيني الشعب دعم في

 وكالة وفا المصدر: 

 بمحافظة  جبارة بمدة في المزارعين الثالثاء اليوم  صباح اشتية محمد. د الوزراء رئيس يشارك   
في اطار دعم الحكومة لممزارعين وقاطفي الزيتون في مواجية  الزيتون قطف في طولكرم

 .  اعتداءات المستوطنين عمييم

 امام االسرى أىالي اعتصام في طولكرم محافظة في اليوم جولتو خالل الوزراء رئيس وسيشارك
 . المحافظة واركان االمنية االجيزة قادة مع اجتماعات عدة يعقد ثم ومن ، االحمر الصميب مقر

 .الثالثاء اليوم صباح من العاشرة الساعة تمام في الوزراء رئيس جولة وستبدأ

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 

 المستوطنين اقتحامات مسؤولية اإلسرائيمية الحكومة اشتيو، محمد د. الوزراء رئيس حّمل  
 فاضح انتياك في وذلك المصمين، عمى واالعتداء المبارك، األقصى المسجد لباحات المتكررة
 تمك استمرار مخاطر من محذراً  الدينية، األماكن وحماية العبادة وحرية يتعارض وممنيج

 .ديني صراع إلى الصراع وتحويل الممارسات

 عمى المستوطنين اعتداءات ، الوزراء لمجمس األسبوعية الجمسة في الوزراء، رئيس وأدان
 داعياً  ثمارىا، لقطف أشجارىم إلى الوصول من ومنعيم أراضييم، من وطردىم المزارعين

http://www.palgov.ps/article/3394/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
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 االحتالل تغول لوقف مسؤولياتيا تحّمل إلى واإلسالمية العربية والدول الدولي المجتمع 
 .ومقدساتنا لشعبنا الدولية الحماية وتأمين ومستوطنيو،

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 الغربية لمضفة زاحف فعمي ضم بتطبيق سمطات االحتالل االسرائيمي ،وزارة الخارجية  اتيمت
 .مسبوقة غير خطوة في ،«ج» إلى «ب» مناطق تحويل أىميا إجراءات مجموعة عبر

 وحسم الغربية لمضفة فعمي ضم ىو االحتالل سمطات بو تقوم ما إن الخارجية وزارة وقالت
 الفمسطينية القضية وتحويل واحد، جانب من بالقوة التفاوضية النيائي الوضع قضايا مستقبل
 إلى يحتاجون سكان مشكمة إلى سياسية قضية من الواقع باألمر والمشروعة العادلة شعبنا وحقوق
 المتواصل حديثيم في االحتالل قادة بو يعترف ما وىو معيشية، اقتصادية ومشاريع إغاثية برامج
 .المحدود الذاتي الحكم عن

 وأراضي عامة المحتمة الفمسطينية األرض استباحة بتعميق االحتالل سمطات قيام الوزارة وأدانت
 المرة، ىذه خاص، بشكل نابمس، غربي جنوب ومنطقة قريوت قرية في الفمسطينيين المواطنين

 وتحويميا المنطقة تمك في دونم 777 عمى يزيد ما مصادرة عبر مسبوق غير صارخ انتياك وفي
داريا أمنيا خاضعة تصبح بحيث ج مناطق إلى  لصالح لتخصيصيا تمييداً  لالحتالل، وا 

 .االستيطان

 المصدر: وزارة الخارجية 

 

 وسائل بعض الى تسريبو تم الذي اهلل رام صمح محكمة قرار ان الصحفيين نقابة اعتبرت 
 والتعبير الرأي حرية بحق مجزرة بمثابة الكترونياً  صحفيا موقعاً  59 باغالق والقاضي االعالم
 .الفمسطينية الصحافة تاريخ في اسود يوم ىذا ان ورأت الفمسطينية، االعالم ووسائل

 بشأن 8708 لسنة 07 رقم رقم بقانون القرار الى المستند القضائي القرار ىذا ان النقابة وأكدت
 سيف القانون ىذا باعتبار النقابة عنيا عبرت طالما التي التخوفات عمى يؤكد االلكترونية الجرائم
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 ويشكل السيف، ليذا فظ استخدام يعد قد المحكمة قرار وان الصحفيين، رقاب عمى مسمط 
 رئيس تعيدات يناقض أنو الى اضافة عمومًا، الصحفي والجسم الصحفيين بنقابة استيتاراً 
 .االعالمية الحريات بصون اشتيو محمد. د الحكومة

 التعيدات كل يناقض المواقع ىذه حجب بطمب العامة النيابة قيام ان الى النقابة وأشارت
 .الشأن بيذا التزامات اية من النقابة ويحمل النقابة، مع السابقة والتفاىمات

  نقابة الصحفيينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 المواقع بعض حجب قرار عن بالتراجع العام والنائب االختصاص جيات  الحكومة طالبت   
 .والتسمسل االتباع واجبة القانونية اإلجراءات وفق االلكترونية،

 عمى القائمين ممحم، إبراىيم باسميا الرسمي المتحدث عن صادر بيانفي  الحكومة، طالبت كما
 من ينشر فيما واألخالقية المينية المعايير بتوخي االجتماعي، التواصل وصفحات المواقع كل

 األنظمة تكفميا التي والتعبير الرأي لحرية صونيا عمى تأكيدىا مع إعالمية، ومواد أخبار
 .آن في والدولية الفمسطينية والقوانين

 والقاضي اليوم اهلل رام صمح محكمة عن صدر الذي القرار تابعت الحكومة أن البيان وأضاف
 لالتفاقيات احتراميا مؤكدة االجتماعي، التواصل وصفحات اإللكترونية المواقع من عدد بحجب
 في تدخميا وعدم القضاء الستقالل الشديد واحتراميا وصونيا، الحريات حماية تكفل التي الدولية
 .شؤونو

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 ومالحظات توصيات اغمب تبني عن براك، احمد المستشار الفساد، مكافحة ىيئة رئيس أعمن   
 القطاعية عبر الوطنية االستراتيجية الخطة بخصوص واالجانب العرب والمختصين  الخبراء
 .8788-8787 فمسطين  في الفساد لمكافحة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-22                   الثالثاءاليوم  : 

 واالنعكاسات  الكبير األثر ليا سيكون والمقترحات والمالحظات التوصيات ىذه ان براك وأكد 
 الحجم حيث من فمسطين في األولى تعتبر التي االستراتيجية الخطة عمى الميمة واالضاءات

  .والمستوى 

   اإلنمائي المتحدة األمم برنامج نظميا التي االقميمية الورشة اعمال ختام في براك وقال
“UNDP"نعتبر إننا: "وفمسطينيين ودوليين عرب خبراء بمشاركة األردن، في الميت البحر  في 

 نحو ثابتة بخطى وسنمضي الفساد ومكافحة النزاىة تعزيز نحو االقالع  بداية القيمة الورشة ىذه
  ".فمسطين اخترنا ونحن..  الفساد  او فمسطين اما فييا وشعارنا تطبيقيا،

 وكالة وفا المصدر:

 

 والعمرة الحج شركات أسماء عن االثنين، اليوم الدينية، والشؤون األوقاف وزارة أعمنت   
 في م8709/8787 - ىـ0440 لموسم والعمرة الحج مجال في لمعمل والمؤىمة المرخصة

 .والجنوبية الشمالية، المحافظات

 المرخصة الشركات مع إال التعامل عدم إلى المواطنين كافة الرب، أبو حسام الوزارة وكيل ودعا
 الوىمية الشركات وأصحاب السماسرة، من لالستغالل ومنعا حقوقيم، عمى حفاظا وذلك والمؤىمة

 اضغط هنا لالطالع عمى كشف بأسماء الشركات المعتمدة

  وكالة وفاالمصدر: 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

يش خالل عمميات دىم وتفت مواطناً  08الثالثاء  اليومفجر  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت   
، في حين اصيب القدسبمدة العيساوية بمواطنين من  8بينيم ، بالمحافظات الشمالية والقدس

 الشاب احمد رومي برصاص االحتالل خالل المواجيات بالعيساوية.

ن متطرفون الميمة الماضية، عدة مركبات قرب قرية المبن الشرقية، عمى و جم مستوطنىافي حين 
 .الطريق الواصل بين مدينتي نابمس ورام اهلل

http://www.wafa.ps/userfiles/server/%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%20%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9.pdf
http://www.wafa.ps/userfiles/server/%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%20%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9.pdf
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 منطقة بحر عرض في لثقيمةا أسمحتيا نيران الحربية زوارقوفي المحافظات الجنبوية فتحت ال 
 . الجنوبيةالمحافظات  غرب شمال السودانية

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 وتحرك دولي ضغط إلى بحاجة األسرى قضية إن بكر، أبو قدري األسرى شؤون وزير قال  
 االعتقال سياسة ووقف األسرى بحق االسرائيمي االحتالل سجون ادارة انتياكات لوقف عربي

 .االداري

 حول ، األسرى لدعم الوطنية والمجنة االعالم وزارة وتنظم صحفي مؤتمر خالل بكر أبو وأشار
 آالف 5 األسرى عدد أن إلى الطعام، عن والمضربين األسرى بحق االسرائيمية االنتياكات

 وضعيم وأكثر مزمنة، أمراض من يعانون 47و مريض 777 منيم سجنا، 88 عمى موزعين
 .الرممة سجن في يقبع الذي دياك أبو سامي ىو سوءا

 ينفذون الذين األسرى وعدد امرأة، 40و عاما،08 دون ما األطفال من أسيرا 837 ىناك أن وبين
 .الحياة مدى محكومين أسيرا 577 إلى إضافة أسيرا، 56 بالمؤبد حكما

 في المئة اليوم ودخل غنام أحمد: وىم الطعام عن مضربين أسرى ستة ىناك إن: بكر أبو وقال
 واألسيرة زىران، وأحمد اليندي، ومصعب عمي، واسماعيل قعدان، وطارق الطعام، عن اضرابو

 .المبدي ىبة

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 رئيس إلى التفويض كتابمساء االثنين   نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس أعاد   
 .جديدة حكومة تشكيل من تمكنو عدم معمناً  رفمين االسرائيمي

 المختمفة السياسية األحزاب مع مشاورات سيجري أنو االسرائيمي رئيسال أعمن جانبو، ومن
 االسرائيمية الحكومة لتشكيل أزرق ابيض حزب رئيس غانتس بيني تكميف بعزمو إلبالغيم
  .الجديدة

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 نية أي االثنين، مساء ،"LBCI" لقناة تصريح في المبنانية الحكومة برئاسة مصادر نفت  
 .البالد في الطوارئ حالة إلعالن

 ،مساء أمس الوزراء مجمس اجتماع بعد أعمن الحريري، سعد المبنانية، الحكومة رئيس أن يذكر
 المحتجين من ساعة 78 ميمة يطمب لم أنو مؤكداً  اإلصالحية، الورقة بنود عمى الحكومة اتفاق
 .الحكم في شركائو من بل

 ال قد الحكومة قرارات" إن يم،ل قائال المبنانية، المناطق مختمف في لممحتجين الحريري وتوجو
 ".مطالبكم لتحقيق مدخل وىي مطالبي تحقق لكنيا مطالبكم تحقق

 ليست وىي الحواجز، كل كسرتم ألنكم بفضمكم حصمت الحكومة أخذتيا التي القرارات: "وأضاف
 ".لممقايضة

 تأمين الدولة وعمى لممحتجين يعود التظاىر وقف أن في وقت سابق الحريري أعمنوكان قد 
 .بالرحيل مطالبتو المبنانية المناطق ومختمف بيروت العاصمة في المحتجون كرر ليم، الحماية

  ." LBCIوقناةنانية ، المب وكالة األنباءالمصدر:  

 الرئيس بوفاة زعمتالتي  نباءصحة األ المبنانية، الجميورية رئاسةل  اإلعالمي المكتب نفى  
 .عون ميشال

 التنبو" إلى" عمى شبكة تويترلعون  نشر عمى الحساب الرسمي  بيان ودعا المكتب االعالم في
 الدقيقة الظروف ىذه في بمبمة احداث بقصد معروفة جيات تروجيا التي األكاذيب ىذه مثل من
 ".البالد بيا تمر التي

 احتجاجات الحكومة، باستقالة تطالب ومستمرة، واسعة شعبية احتجاجات أيام 6 منذ لبنان ويشيد
 .االقتصادية السياسات عمى

وحّولو  الذي اقرتو الحكومة امس ،8787مشروع موازنة عام قد وقع ميشال عون  الرئيسوكان 
 .إلى مجمس النواب في ميمو الدستورية

  تويتر، وكالة االنباء المبنانيةالمصدر: 
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 االستجابة الممكن غير من بأن الحكومة،  البريطاني العموم مجمس رئيس بيركو جون أبمغ   
 االتحاد من الخروج حول جونسون بوريس الوزراء رئيس اتفاق عمى جديد تصويت إجراء لطمبيا

 .مرتين البرلمان عمى األمر نفس عرض يعني ىذا ألن األوروبي

 بريطانيا لخروج المطموب التشريع عمى الحصول طريق تسمك أن الحكومة بإمكان إن بيركو وقال
 .االتفاق عمى ال أو بنعم اقتراع عمى الحصول من بدال أوال البرلمان عبر األوروبي االتحاد من

  وكالة رويترزالمصدر:

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 بوقف يقضي والذي( 338) رقم القراريصدر   الدولي األمن مجمس – 0973 -88-07  
 مجمس قرار وتنفيذ أخرى جية من الصييوني والكيان جية من وسورية مصر بين النار إطالق
 أقامو الذي الجسر تدعيم وواصل النار إطالق بوقف يتقيد لم العدو ولكن، (848) رقم األمن
 مدينة إلى جنوبا نشاطو يمد أن حاول ثم ، المرة البحيرات منطقة من قريبا السويس قناة عمى

 محاولة أحبطت الشعبية المقاومة مع باالشتراك المصرية المسمحة القوات ولكن ،السويس
 . 338قرار بموجب النار إطالق وقف قبول العدو حكومة وأعمنتوبعدىا المدينة، عمى استيالئو

 

 ىنغبي الصييوني األمن وزير اإلرىابي قام المسممين لمشاعر تحديفي  –3877 -88-07   
   . مفاجئ بشكل بزيارة األقصى المسجد ساحات بتدنيس

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

