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   أواًل : الممف السياسي 

 منحو لمناسبة الحسين، بن الثاني اهلل عبد :الممك األردني العاىل ،عباس محمود رئيسال أىن   
 وتكريما تقديرا ،910٥ لمعام العربية الجامعة قبل من التنموي العمل مجال في الريادة درع

 .الميمون عيده في المممكة حققتيا التي الكبيرة لإلنجازات مستحقا

 ةإلعاد موراليس ايفو الرئيس ،عباس محمود فمسطين دولة رئيسكما ىنأ الرئيس محمود عباس 
 .جديدة لوالية لمجميورية رئيسا انتخابو

 االىداف تحقيق في والنجاح التوفيق موراليس، لمرئيس التينئة، برقية في الرئيس وتمنى
 القائمة التاريخية الصداقة بعالقات الكبير اعتزازه عن معربا الييا، وشعبو يصبو التي والتطمعات

 .شعبينا بين

محمود عباس، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمناسبة فوز حزبو "الحزب رئيس ال فيما ىنأ
 الميبرالي" باالنتخابات التشريعية.

وأكد الرئيس تطمعو الستمرار وتعزيز عالقاتنا الثنائية، وسبل التعاون المشترك بيننا لما فيو من 
 ر شعبينا وبمدينا، ودعم جيودنا لتحقيق السالم العادل الذي تتوق إليو شعوب منطقتنا كافة.خي

 وكالة وفا المصدر: 

 اليومين خالل اجتمع أنو ،عريقات صائبد. التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال
 األوروبي، االتحاد إلى باإلضافة العالم، دول ممثمي جميع وقناصل سفراء مع الماضيين،

 . ٥9في كافة محافظات الوطن وفق اتفاق  االنتخابات بإجراء إسرائيلوطالبناىم بالزام 

 إسرائيل امبإلز  يبادر أن األوروبي، االتحاد طالبنا ، لقدد.عريقات "عبر صوت فمسطين" وأوضح 
 والعامة الحرة  االنتخابات إجراء وجوب لمجميع وأكدنا ،٥9 عام اتفاق حسب االنتخابات بإجراء
 .وغزة والقدس الضفة في ورئاسياً  تشريعياً 

 في االنتخابات إجراء في تساعدنا أن جية أي من لمطمب نضطر أال"بـ أممو عن عريقات وأعرب
 فمسطيني، استحقاق ألنو القرار، ىذا تتخذ أن حماس من تريد الفمسطينية، القيادة إلى مشيراً  ،"غزة
 .لالنتخابات يسعى لشعب االنتخابات إجراء عمى فيتو تفرض أن كانت جية ألي يحق وال
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 االنتخابات، ، يجب ان تتم األساسية المسألة أن التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين وأكد 
 .الدولي لممجتمع امتحان وىذا الشرقية، القدس في

  اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 

 أحمد مفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية:فتح، لحركة المركزية المجنة عضو أكد    
 ىي العامة االنتخابات إجراء أن عمى مشدداً  فكار،األو  مبادراتمل وقت ال أنو( ماىر أبو) حمس

 .االنقسام إلنياء العممية الخطوة

 أن بغزة، األزىرية المعاىد عمادةل النجار عمي. د تسمم حفل خالل كممته في حمس وأضاف
 الجدل حالة من لمخروج ييدف العامة، االنتخابات إلجراء التوجو عباس محمود الرئيس موقف
 .الجميع عمييا يجمع عممية بخطوة االنقسام إنياء نحو ونذىب األفكار، وطرح

 لجنة رئيس وأن خاصة االنتخابات، إلجراء يقّدميا أن عميو مقترحات لديو من: حمس وتابع
 أجل من المقبمة، القميمة األيام خالل القطاع إلى سيأتي ناصر، حنا. د المركزية، االنتخابات

 .االنتخابات إجراء آليات في البحث وىي واضحة، ميمة

 لالنتخابات، الذىاب ىو القرار يكون أن يجب أنو عمى فتح، لحركة المركزية المجنة عضو وشدد
 وقت وال الوقت من متسع شعبنا أمام يبق لم أنو إلى مشيراً  النجاح، أسباب جميع ليا ونوفر

 .أفكار أو لمبادرات

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 الترميز عمى الشباب تدريب أجل من مبادرة سنطمق: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس لقا  
 دول بين لفمسطين تنافسية ميزة خمق أجل من سنويا، متدرب 0111 بواقع ،"Coding" والبرمجة
 ".الجامعات خريجي صفوف بين البطالة نسبة خفض في يساىم بما العالم،

https://fatehinfo.net/post/159444
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 كفر قرية أراضي عمى المقامة البيئية الشباب قرية الى االربعاء، اليوم زيارتو خالل اشتية ودعا 
 استراتيجية مع تماشيا المحافظات، كافة في الشبابية القرى فكرة تعميم الى ،اهلل رام قضاء نعمة،

نشاء لمتنمية، الحكومة  "..ونابمس والخميل حمل بيت في خاصة وصناعية، سياحية قرى وا 

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 فمسطيني وىو الدين، سعد راضي محمد نالمواط بأن بالقاىرة فمسطين دولة سفارة نوىت   
 فندق في تواجده أثناء قمبية صدرية بذبحة أصيب قد مؤقت، أردني جواز ويحمل الجنسية
 . ىناك توفي حيث القاىرة، وسط في ماىر أحمد مستشفى إلى أثرىا عمى ونقل بالعتبة، فمسطين

 السفارة ىواتف عبر ، ذويو عمى يستدل أو المتوفي يعرف من تواصل بضرورة السفارة وطالبت
 رقم ىاتف عمى طوقان حسام. د لمسفارة الطبي المستشار خالل من أو ٧/٧٧٧٤9٣90/9

1099٧019٧00. 

 ، وذويو الفقيد لعائمة األخوية والمواساة القمبية التعازي بأصدق  فمسطين دولة سفارة وتقدمت
 فى صدق مقعد ويسكنو مغفرتو بواسع ويجتبيو عفوه بعظيم يتغمده أن وجل عز المولى سائمين
 . عميين أعمى

 بالقاهرة فمسطين سفارةالمصدر: 

عربت وزارة الخارجية والمغتربين تأييدىا ودعميا لموقف جميورية مصر العربية الشقيقة الداعي أ
لضرورة انتياج أطر التفاوض وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة 

 واالنصاف كسبيل لتسوية الخالفات المرتبطة بسد النيضة.

وم الخميس، مجددًا عمى وقوف دولة فمسطين إلى جانب وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الي
جميورية مصر العربية الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا في حسن إدارتيا ليذه األزمة، وحل 
الخالفات بشأنيا بالطرق السممية والحوار وحسن الجوار بعيدًا عن الخيارات العسكرية، وصواًل 

 .الدول الثالث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان إلى اتفاق قانوني ممزم وشامل يراعي مصالح

 المصدر: وزارة الخارجية  
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 المتمثمة الديمقراطية الممارسة أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عرنكي، فيصل أكد  
 ما رأسيا وعمى الساحة، عمى مطروح ىو ما رفض في الفمسطيني الموقف تعزز االنتخابات، في

 (.القرن صفقة) بـ يسمى

 وممزم وحضاري ديمقراطي استحقاق االنتخابات أن إلى ،"الوطن دنيا" مع لقاء في عرنكي وأشار
 شرعي، حق يعتبر ىذا أن إلى الفتاً  المقبمة، المرحمة في قيادتو الختيار الحرية إلعطائو لشعبنا،
 .الديمقراطي االستحقاق ىذا يدعم والجميع

 تقدم متكاممة، كاممة لجنة ىي الرئيس، فييا بما أعضائيا بكل التنفيذية المجنة: "عرنكي وقال
 لجنة يكونوا بأن األعضاء، كل بين االتفاق تم حيث الديمقراطي، االستحقاق لتنفيذ الكامل الدعم

 فمسطيني دعم من القى وما المتحدة، األمم في الرئيس طرحو ما تنفيذ عمى لمعمل موحدة،
 ".االنتخابات إلجراء

  دنيا الوطنالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 سفير ، اهلل رام بمدينة الوزراء مجمس مقر في غانم أمجد الوزراء مجمس عام أمين التقى
 الحكومي الوفد زيارة نتائج متابعة إطار في عاشور، عصام فمسطين لدى العربية مصر جميورية

 تشرين من الثامن في العربية، مصر جميورية إلى اشتية محمد الوزراء رئيس برئاسة الفمسطيني
 .الجاري األول

 الرسمية الزيارة خالل البناءة االجتماعات نتائج من عددا المقاء، مستيل في غانم، واستعرض
 التعاون أن مبينا لألنظار، الالفت والتعاون اإلخوة من إطار في الشقيقين البمديين جمعت التي

 والصيد الحيوان، وتربية والبيطرة المدن، بناء خبرات تبادل: منيا مجاالت، عدة في سيكون
 في والتعاون المنتجات، تصدير في البمدين بين المتبادل واالعتراف السمكي، واالستزراع البحري،
 والطاقة مشتركة، اقتصادية لجان وتشكيل والبريد، واالتصاالت، الدينية، والشؤون األوقاف مجال

 .عديدة أخرى ومجاالت الكوادر، وتدريب والزارعة، والكيرباء،
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 العام األمين برئاسة الزيارة نتائج لمتابعة الوزراء مجمس في ُشكمت لجنة ىناك أن عمى وشدد 
 مجمس عمى سُيعرض الرسمية، لمزيارة متابعة تقرير إعداد عمى ستعمل بدورىا التي شخصيا،
 .قريباً  الوزراء

 المقاءات ىذه أىمية موضحاً  الفمسطينية، المصرية العالقات عمق عاشور السفير أكد جانبو، من
 .الخبرات وتبادل المعيشية الظروف وتحسين الفمسطيني االقتصاد دعم عمى وانعكاساتيا

  مجمس الوزراء المصدر: 

 

 في لمعدالة مطموب عمى القبض مالبسات ارزيقات، لؤي العقيدالشرطة  باسم الناطق ضحأو   
 .جاال بيت

 شرطة من قوة تحركت  0/01/910٥ بتاريخ إنو الخميس، اليوم صحفي، بيان في ارزيقات وقال
 لتورطو القضائية المذكرات من عدد بحقو صادر مطموب إلحضار جاال بيت لمدينة ساحور بيت

 بجانب لسقيفو ودخل الفرار المتيم حاول المنزل، لمحيط القوة وصول وعند مالية، بقضايا وشقيقو
 .عميو القبض من تمكنت انيا إال القوة، عمى االعتداء ىناك من وحاول منزلو،

وناشد ارزيقات الجميع بضرورة تحري الدقة في نقل المعمومات وانتظار نتائج التحقيق من قبل 
 النيابة العسكرية.

 المصدر: وكالة وفا 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

 

يش خالل عمميات دىم وتفت مواطناً  0٧ الخميس اليومفجر  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت   
، المشاركين في قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم في حين قمعت ،بالمحافظات الشمالية والقدس

يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، نظمتو ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وحركة "فتح"، ومجمس 
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شاب يونس مؤيد أبو سعدة، من بمدة عالر الفيما أصيب . ، الشرقية جنوب نابلقروي المبن  
 جنين غرب جنوب العبد ظير قرية في العسكرية البوابة قرب االحتالل برصاص مشمال طولكر 

 الشيداء والدة عائمة منزل ،الخميس اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل جرافات دمتىفي حين 
 .اهلل رام بمدينة األمعرى مخيم في "ام ناصر" حميد أبو لطيفة الحاجة واألسرى

اقتحامات المسجد االقصى ، اقتحم صباح اليوم عشرات المستوطنين باحة المسجد وفي اطار 
 االقصى بحماية من قوات االحتالل.

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 جميع الخميس، اليوم نقمت، االحتالل معتقالت إدارة أن والمحررين، األسرى شؤون ىيئة ادتأف
 .مبرر أي بدون الصحراوي،" نفحة" معتقل إلى أسيراً  9٤ عددىم والبالغ عسقالن، معتقل أسرى

 تعسفية نقل بعمميات القيام تتعمد السجون مصمحة إدارة أن إلى صحفي، بيان في الييئة ولفتت
 تمك يصاحب لما نظراً  والمعتقمين، األسرى ضد تنكيمي كإجراء المختمفة واألقسام السجون بين

 من حالة تخمق كما المتكررة، النقل عمميات بسبب وذوييم األسرى عمى ومشقة معاناة من العممية
 .أنفسيم لألسرى االستقرار وعدم اإلرباك

المضرب عن  ن، االعتقال اإلداري لألسير طارق قعدا ددت محكمة االحتالل اإلسرائيميفيما ج
 .يعمى التوالي، رغم تدىور وضعو الصح 9٤الطعام لميوم 

 وكالة وفا المصدر: 

دانت ىيئة شؤون األسرى والمحررين، عممية ىدم وتفجير منزل عائمة أبو حميد المناضمة في أ
مخيم األمعري برام اهلل فجر اليوم الخميس، وما صاحب ذلك من عمميات ترويع وبطش 

 .مواعتقاالت واطالق لمرصاص وسط المخي

يذكر بأن جميع أبناء عائمة أبو حميد في معتقالت االحتالل، منيم أربعة يقضون أحكامًا بالسجن 
ونصر، وشريف، ومحمد، ، وىم: ناصر، 9111المؤبد مرات عدة منذ انتفاضة األقصى عام 
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سالم الذي صدر بحقو مؤخرًا حكمًا بالسجن المؤبد،   إضافة إلى شقيقيم جياد المعتقل إداريًا، وا 
 لينضم إلى أشقائو كضحية لسياسة االحتالل التعسفية.

 وكالة وفا المصدر: 

 

 بيني أزرق ابيض حزب رئيس رسمًيا االربعاء مساء رفمين رؤوفين االسرائيمي رئيسال كمف    
 بنيامين الوزراء رئيس الميمة ىذه في اخفق ان بعد المقبمة الحكومة تشكيل بميمة غانتس
 .الميمة ىذه إلتمام يوًما وعشرين ثمانية الى تصل زمنية فترة ، وسيمنح غانتسنتنياىو

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الواليات بيموأوسوف أندريو جنيف في المتحدة األمم مكتب لدى الروسي المندوب نائب دعا 
 .الكيميائية ترسانتيا بقايا من وتتخمص روسيا حذو تحذو أن إلى المتحدة،

 بحوزتيا تبّقى ما وتدمير وقت بأسرع روسيا حذو الحذو إلى المتحدة الواليات بيموأوسوف ودعا
 تمتمكو كانت ما تفوق واقتصادية تقنية إمكانات واشنطن لدى أن إلى مشيراً  سامة، مواد من

 السالح من طن ألفي لتدمير دوالر مميون 011 تخصيص وبإمكانيا سنة، 91 قبل روسيا
 .بحوزتيا المتبقي الكيميائي

 عالية درجة وذات نزيية دولية آلية إنشاء إلى باستمرار دعت روسيا أن إلى بيموأوسوف وأشار
 الشرق في الكيميائي اإلرىاب حاالت" في لمتحقيق الدولي، األمن مجمس رعاية تحت المينية من

 ".الكيميائية األسمحة التفاقية الدقيقة المعايير مع يتفق بما األوسط

 روسيا اليوم  المصدر:
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 ليوميا مشابيا المشيد يزال الو  ،عمى التوالي  الثامن ميوملتتواصل االحتجاجات في لبنان    
 ومحاوالت األمطار، ىطول بفعل البالد أرجاء معظم في التظاىرات حدة انخفاض رغم األول،
 .الطرقات لفتح المتكررة الجيش

 التي عون، ميشالالمبنانية   الجميورية رئيسل كممةالخميس  اليوم ظير المبنانيون ويترقب
 .البالد في التطورات آخر عن فييا سيتحدث

  المبنانيةوكالة األنباء المصدر:  

 

 وأعضاء الحزب بين تجري محادثات إن بريطانيا في المعارض العمال حزب من مصدر قال  
 إلقرار زمني جدول لوضع جونسون بوريس الحكومة رئيس يتزعمو الذي المحافظين حزب من

 (.بريكست) األوروبي االتحاد من الخروج قانون

 

 أيام ثالثة مدتو زمني جدول لوضع جونسون محاولة الثالثاء يوم رفض قد العموم مجمس كانو 
 (.بريكست) قانون إلجازة

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 ،وطالب اهلل رام في الرئاسة بمقر الفمسطيني المركزي المجمس انعقاد–911٥ -99-01  
 واسالمية وعربية دولية وقفة الى ودعا ، موعدىا في والتشريعية الرئاسية االنتخابات باجراء

 تفعيل أجل من الجاد بالعمل وطالب واألقصى القدس لتيويد االسرائيمية لممخططات متصديل
  غزه عمى عدوانيا في ارتكبتيا التي وجرائميا اسرائيل يدين الذي غولدستون تقرير

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-24                   الخميساليوم  : 

المجمس التشريعي الفمسطيني يخاطب الرئيس الفرنسي جاك شيراك، –0٥٥9 -99-01   
ي اليوم السابق شيراك يزور البمدة ، وفأول مسؤول دولي رفيع يفعل ذلك وىومقره برام اهلل،  في

صصة لو بسبب القديمة في القدس الشرقية المحتمة، وخالل ذلك يعنف الحراسة اإلسرائيمية المخ
 الخشونة التي أبدوىا مع الجميور وييدد بالمغادرة.

 

سرائيل وفرنسا إنجمترا بين سيفرز بروتوكول توقيع– 0٥09 -99-01    كل دور رسم والذي وا 
 .مصر عمى الثالثي العدوان خالل دولة

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

