
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-26                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

( عاما 32) الشايب عصام فراس الشاب والد الجمعة، مساء عباس، محمود رئيسال فىات   
 بإزالة قياميا لدى نابمس بمدية طواقم استيدف نار إطالق نتيجة برقبتو إصابتو إثر توفي الذي

 .بوفاتو معزيا اليوم، رفيديا منطقة في التعديات

 وجل عز المولى سائال الشايب، الشاب بوفاة تعازيو خالص عن االتصال، خالل سيادتو وأعرب
  .والسموان الصبر أىمو يميم وأن رحمتو، بواسع يتغمده أن

 

 وكالة وفا المصدر: 

ردًا  الفمسطينية، لمسمطة اإلسرائيمية التيديدات إن: العالول محمود ،فتححركة  رئيس نائبقال 
 عمى المقاطعة تأثير مدى عمى تماماً  واضح دليل ىي، إسرائيل من العجول استيراد وقفعمى 
 .  عميو االقتصادي الضغط تأثير ومدى االحتالل، ىذا

 الفمسطيني، الشعب خيرات يمتص اإلسرائيمي، االحتالل ،العالول عبر "صوت فمسطين"  وأضاف
 .الفائضة لبضائعو مزبمة الفمسطيني، الشعب ىذا ويعتبر الجيدة، غير بضائعو لنا ويرسل

 اإلسرائيمية، البضائع ىذه مقاطعة أىمية مدى عمى تماماً  واضح دليل ذلك أن عمى العالول وشّدد
 .العجول استيراد موضوع نتيجة ييددون اآلن وىم

 ، الفمسطيني شعبنا لدى سائدة ثقافة اإلسرائيمي االحتالل بضائع مقاطعة تكون الن العالول ودعا
 .ال أم البضائع ىذه جاءت سواء

 من والمعدات السمع إدخال وقف إمكانية تدرس إسرائيل إن: قالت اإلسرائيمية،( كان) قناة وكانت
يقاف الفمسطينية، السمطة ألراضي الخارج  إلى السمطة مناطق من والتمر الزيتون زيت تصدير وا 
 .اإلسرائيمية العجول استيراد عدم عمى إصرارىا السمطة واصمت إذا العربية، الدول

 اذاعة صوت فمسطين  المصدر: 
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رحب أمين سر المجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بإعالن رئيس الوزراء الماليزي مياتير  
 محمد اليوم الجمعة عزم بالده فتح سفارة معتمدة ليا في فمسطين.

وقال الرجوب في تصريح لـ"وفا" إن ماليزيا كانت دائما تدعم حق الشعب الفمسطيني في نيل 
قامة د ولتو المستقمة، وىا ىي اليوم تؤكد ىذا الدعم بإعالنيا فتح سفارة في حريتو واستقاللو، وا 

 فمسطين لخدة أبناء الشعب الفمسطيني، ولتقديم المساعدات لمفمسطينيين بسيولة أكبر.

 وكالة وفا المصدر: 

ال رئيس الوزراء د.محمد اشتية "إننا ماضون في االنفكاك التدريجي من العالقة الكولونيالية ق
 ."التي فرضيا االحتالل اإلسرائيمي

في المؤتمر الشعبي والوطني والدولي لممقاومة الشعبية في  ،وأضاف اشتية خالل كممة ألقاها
مخيم الفارعة جنوب طوباس، أن الجيود التي تبذل في مجال المقاومة الشعبية تدلل أن أمامنا 

فع ثمنا خريطة واحدة مستندة الستراتيجيتين، وىما أن يبقى االحتالل غير مرتاح، وأن يد
 .الحتاللو

وأوضح أنو في ظل انسداد األفق السياسي في الوقت الراىن ال يمكن االستسالم لألمر الواقع 
 .الذي فرضو االحتالل، ويجب كسر ىذا األمر الواقع من خالل االنفكاك من االحتالل

نفتاح عمى وأشار اشتية إلى أن ىذا االنفكاك لو عدة مستندات أىميا: تعزيز المنتج الوطني، واال
العالم بحيث يتم االستغناء عن المنتجات اإلسرائيمية ورفع الواردات من العالم، حيث ارتفعت 

 .% خالل سبعة شيور27الواردات من العالم بنسبة 

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 مقتل عن واسفر،  الجمعة صباح نابمس في جرى ما أن اشتية محمد. د الوزراء رئيس أكد  
 لن الحكومة وأن معنى، من الكممة تحممو ما بكل قتل جريمة ىو الشايب، عصام فراس الشاب
 التعامل في حكمة ىناك يكون أن ضرورة عمى ذاتو الوقت في مشددا باليد، القانون بأخذ تسمح
 .المواطنين شؤون مع

http://www.palgov.ps/article/3402/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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 لمناقشة المحافظة وفعاليات لمؤسسات نابمس محافظة مقر في عقد اجتماع خالل اشتية وقال 
 متأزم إقميمي وضع ظل في جداً  صعبة لخانة يجرنا من ىناك" أن نابمس، في جرى ما تداعيات
 ".القانون تحت الجميع أن عمماً  القانون، تطبيق في مؤسساتنا ندعم أن وعمينا وخطير،

 مؤكداً  والزعرنة، لمفمتان واستخدامو الشارع في النظيف غير السالح بخروج يسمح لن أنو وأضاف
 .شيء كل فوق فمسطيني مواطن وكل ومواطنييا نابمس سالمة أن عمى

 وال جميعا فوقنا القانون" أن، وقال د.اشتية خالل تقديم واجب العزاء بالمرحوم فراس الشايب
 ".القانون يتجاوز أن ألحد األشكال من شكل بأي يسمح

 ولن الوطن، مصمحة يريد الجميع أن محمود العالول نائب رئيس حركة فتح أكدمن جهته و 
 التي والتحديات العام الوضع أن مضيفا وانقسامات، اصطفافاتٍ  بعمل يقوم أن ألحدٍ  نسمح

 .لمغاية صعبة الفمسطيني الشعب يواجييا

 ومدراء القادة كافة وأن القانون، وتحت التعديات إزالة في الخطة استمرار مع الكل ان وقال
 .التحريض ومنع والبمد المواطن الستيعاب موجودون المدينة في المؤسسات

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 بشكل تعمل لدييا، سفارة افتتاح ماليزيا، باعتزام المالكي رياض. د الخارجية وزير  رحب   
 .األردن من مؤقت

 برغبة نرحب بدورنا ونحن التوجو، ىذا عمى تؤكد رسمية رسالة استممنا قد كنا: "المالكي وقال 
 رسمية لموافقة بحاجة التوجو األردن،وىذا من مؤقتا تعمل فمسطين، في ليا سفارة فتح ماليزيا
 ".مباركة مبادرة ىي المبدأ حيث من لكن أردنية،

 دول قمة) القمة ىامش عمى( محمد مياتير) ماليزيا وزراء برئيس التقيت شخصياً " المالكي، وتابع
 ".العادلة وقضيتيا لفمسطين الماليزي الدعم عمى وشكرتو باكو،( األذرية بالعاصمة االنحياز عدم
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 بيا يدلي التي والتصريحات المواقف" عمى أيضاً  محاضير، شكر أنو الفمسطيني الوزير وأضاف 
 القضية دعم لصالح غيرىا أو المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام ذلك كان سواء شخصيا،

 (".إسرائيل) االحتالل لدولة يوجييا التي واالنتقادات الفمسطينية،

 وزارة الخارجية المصدر:

 ىو الدولتين حل بأن خاطئ اعتقاد وجود إلى لندن، في فمسطين سفير زممط حسام. د قال
 .الحقوق عن فمسطينيا تنازال يعتبر أنو مؤكداً  فمسطيني، مطمب

 أوالً : " برلين جدار سقوط عمى اعام 03 بمناسبة دولي مؤتمر في نقاش خالل زممط وأضاف
 وتنازل دولي مطمب أنو الحقيقة. فمسطيني مطمب ىو الدولتين حل أن خاطئ إعتقاد ىناك

 ". فمسطيني

 إنتياء يعني ال لالجئين العودة حق فييا بما الدولتين حل قتل عمى إسرائيل تصميم ان زممط وأكد
 .عمينا وفرضو أقره الذي الدولي النظام سقوط بل الفمسطينية القضية

  الصفحة الرسمية لمسفير زممطالمصدر:  

استنكرت نقابة الصحفيين الفمسطينيين بشدة استمرار اعتقال الصحفيين واستدعائيم في قبل 
اجيزة حماس في قطاع غزة ، فيما يستمر اعتقال الصحفي محمود ابو الحسن من مدينة طوباس 

يوما، والذي تتابع نقابة الصحفيين  26في الضفة الغربية الذي مددت محكمة برام اهلل اعتقالو 
 .عتقالو مؤكده رفضيا العتقالو وطالبت بضرورة االفراج الفوري عنوقضية ا

اعتقل الزميل الصحفي  بغزة ان جياز االمن الداخمي في بيان صحيفي ، وقالت نقابة الصحفيين 
ئة العامة لالذاعة والتمفزيون بسام محيسن من مدينة غزة يوم االربعاء الماضي ، عمى يفي الي

الجتماعي ، فيما يواصل اعتقال الزميل ىاني االغا مراسل خمفية كتاباتو عمى مواقع التواصل ا
اذاعة صوت الشباب في الظاىرية لميوم الثالثين عمى التوالي ، كما استدعى ذات الجياز خالل 
 .االيام الزميل زياد عوض وثمانية نشطاء عمى خمفية كتاباتيم عمى مواقع التواصل االجتماعي

ع المدني بالتدخل لوقف ىذه مقوقية واالنسانية ومنظمات المجتوطالبت النقابة كافة المنظمات الح
الحممة فورا ،لتاثيرىا السمبي عمى اعالمنا وقضيتنا العادلة ، داعية االتحاد الدولي لمصحفيين 

https://www.facebook.com/hzomlot/videos/10156738054312944/UzpfSTYyNzIwMjk0MzozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTcyNTkxNTk5Oi05MDA0NjIwNTc5NTg4MTI2OTk5/
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واتحاد الصحفيين العرب الى التدخل والضغط عمى حركة حماس لوقف ىذه الحممة المستمرة منذ  
 .اكثر من شير

  نقابة الصحفيينالمصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

دأ، فجر اليوم السبت، العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فمسطين، وذلك بإعادة عقارب الساعة ب
 .ستين دقيقة إلى الوراء

وكان مجمس الوزراء قد قرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فمسطين اعتبارا من فجر 
 .:312-21-38السبت 

 مجمس الوزراء  المصدر: 

 

 القطرية المنحة صرف في بيا الزج ورفضيا استغرابيا عن االجتماعية التنمية وزارة أعربت   
 .الفقيرة لألسر

 عالقة لو ما كل في الحكومة مع وال معيا، التنسيق يتم ولم المنحة بيذه ليا عمم ال أنيا واكدت
 .غزة بقطاع القطرية المنحة بصرف

 أن ، موضحة ً المساعدات ىذه في اسميا واستخدام بيا بالزج رفضيا عمى التأكيد الوزارة وجددت
 الشعب مؤسسات عمى بالقوة تسيطر التي حماس حركة عبر يتم القطرية المساعدات ىذه صرف

 .غزة قطاع في الفمسطيني

 والتي مسؤول لمصدر المنسوبة التصريحات االجتماعية التنمية وزارة نفت أخرى ناحية ومن
 .غزة قطاع من المستفيدين بخصوص جديدة قرارات عن تتحدث

  وزارة التنمية االجتماعيةالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً    

 ابو معاذ الشابو  ،قويد ابو ومحمد الشرباتي سيف الطفمين اعتقمت قوات االحتالل االسرائيل    
 االحتالل، جيش من كبيرة قوة داىمت، حيث من محافظة الخميل  الحرايق منطقة من خمف
 ومنازل محال عدة واقتحمت الخميل، مدينة جنوب الحرايق وحي التحرير دوار منطقة الميمة،
 .تجارية

أعمنت ي محافظات الوطن تالل فضة لالحسبوعية المناىالت اممسيراقمع االحتالل لوفي اطار 
باالختناق بالغاز المسيل عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب وزارة الصحة عن اصابة 

قمع جيش االحتالل اإلسرائيمي، لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناىضة لالستيطان،  جراء لمدموع،
 .اعام 27والمطالبة بفتح شارع القرية المغمق منذ 

 طفال 22 بينيم مواطنا 92  إصابة أعمنت وزارة الصحة عن وفي المحافظات الجنوبية 
 قوات قمع جراء ،لمدموع المسيل بالغاز باالختناق والعشرات ، اللالحتا برصاص ومسعفين،
المحافظات  شرق الحدودي الشريط عمى السممية األسبوعية لممسيرات اإلسرائيمي، االحتالل
 الجنوبية.

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 القانوني المستشار مكتبمع  بالتعاون االسرائيمية العامة النيابة ان العبرية 22القناة  ذكرت    
 جمسات خالل نتانياىو دفاع وكالء من تسمميا تم التي المواد بدراسة غدا ستبدأ لمحكومة
 .أيضا المقبل األسبوع خالل ستستمر، وان عممية الدراسة  لو المنسوبة الممفات في االستماع

 من نتانياىو بحق اكثر او اتيام الئحة تقديم قرار إن 22 لمقناة مطمعة قضائية مصادر وقالت
 .القادم الشير منتصف سيصدر عدمو

 الئحة تقديم قرار في جوىري تغيير ىناك يكون اال العامة النيابة من مقربة مصادرفيما رجحت 
 نتنياىو وكالء لطعون ستماعاال جمسات بعد االتيام

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

 سفارتيا ستفتح ماليزيا أن الجمعة مساء محمد محاضير د. الماليزي الوزراء رئيس أعمن   
 .سيولة أكثر لمفمسطينيين المساعدات تقديم من لتمكينيا األردن في لفمسطين

 في االنحياز، عدم حركة في األعضاء دولة 231 من والممثمين القادة أمام ألقاىا كممة في وقال 
 .األردن في ستقام السفارة إن األذربيجانية، العاصمة في عشرة الثامنة االنحياز عدم حركة قمة

 لذلك،. المحتمة اآلراضي في ليا سفارة بفتح لماليزيا تسمح لن إسرائيل أن نعمم: "يقول واستطرد 
 ".األردن في السفارة نفتح سوف

  الماليزيةوكالة األنباء المصدر:   

 

 عندما الجمعة أمس العراق في قتموا محتجا 51 عن يقل ال ما إنعراقية   أمنية مصادر لتقا 
 قمع لمحاولة النار مسمحة شيعية جماعة وفتحت لمدموع المسيل الغاز األمن قوات استخدمت
 .االقتصادية والمصاعب الفساد عمى متجددة مظاىرات

 عمى يربو ما إن العراق في اإلنسان لحقوق العميا والمفوضية طبية مصادر في حين ذكرت 
 من اإلحباط عن لمتعبير الشوارع إلى المتظاىرون خرج عندما في العراق أصيبوا شخص 3111
 .الصراع من سنوات بعد حياتيم مستوى تحسين في فشمت إنيا يقولون التي السياسية النخب

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 ضد الديمقراطيون يقوده الذي العزل بغرض المساءلة تحقيق قانونية أمريكية قاضية رتأق  
 المحقق تقرير من محررة غير نسخة بتسميم إدارتو وأمرت ترامب، دونالد االمريكي الرئيس
 .3127 انتخابات في روسيا تدخل عن بالتفصيل يتحدث الذي مولر روبرت السابق الخاص
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 دفوع ىويل بيرل القاضية رفضت الديمقراطيون، يقوده الذي النواب لمجمس كبير انتصار وفي 
 إلى بحاجة ليس المجمس إن القاضية وقالت. ترامب مساءلة تحقيق انتقدوا الذين الجميوريين

 .التحقيق لبدء رسميا قرار عمى الموافقة

 المجنة لتسميم األول تشرين أكتوبر 41 حتى ميمة األمريكية العدل وزارة القاضية ومنحت
 .مولر تقرير من ٌحجبت أجزاء النواب بمجمس القضائية

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 عائدات أن السبت اليوم كوناشينكوف، إيغور الجنرال الروسية، الدفاع وزارة باسم المتحدث أعمن
 دوالر يونمم 41 تتجاوز أمريكية حكومية وكاالت بيا تقوم التي السوري النفط تيريب عمميات
 .شيريا

 تتجاوز وبذلك دوالرا، 49 تبمغ الميرب، السوري النفط برميل تكمفة إن: "كوناشينكوف وقال
 دوالر مميون 41 أمريكيون، موظفون بو يقوم الذي الخاص العمل ىذا من الشيرية العائدات
 ".شيريا

 عمى ولكن" طرق قطاع"بـ سوريا شرق في النفط حقول عمى واشنطن سيطرة كوناشينكوف ووصف
 . دولي مستوى

 سبوتنكوكالة المصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 القمة العربية في الرباط تقر باإلجماع منظمة التحرير الفمسطينية ممثالً  –2:85 -37-21  
 لمشعب الفمسطيني. ووحيداً  شرعياً 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-26                   السبتاليوم  : 

حرب اكتوبر بين الجيش المصري في مجال خسائر العدو المعمنة في   –2:84 -37-21   
، ذكرت صحيفة الييرالد تربيون أن وزارة الدفاع األمريكية تقدرىا  وجيش االحتالل االسرائيمي
دبابة مدرعة بينما ذكر محمد حسنين ىيكل في  911طائرة و 231بخمسة آالف قتيل وجريح و

 716تيا الجوية وطائرة أي ثمث قوا 271دبابة أي نصف قواتيا المدرعة و 11:األىرام أنيا 
آالف قتيل . أما مراسل نيوزويك الذي شيد معركة الحفاظ عمى الجسور في األيام األولى من 
الحرب فيقول أن ثالثة طائرات من بين خمس طائرات لمعدو كانت تسقطيا قناة المضادات 

 األرضية فوق قناة السويس .

   

اعتمده مجمس والذي لممرأة الفمسطينية،  وطنيم اليو اليصادف،   –من كل عام -37-21  
 .312:تموز  28بتاريخ ،محمد اشتية د.( برئاسة رئيس الوزراء 24الوزراء في جمستو رقم )

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

