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 يأواًل : الممف السياس

 عن اإلعالن تم ما إذا إنو ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. قال
 ضوء يعني فيذا اإلسرائيمية، االنتخابات قبل( االحتالل وتكريس الضم"  )وفريدمان نتنياىو" خطة

 .الميت البحر وشواطئ الفمسطينية األغوار لضم لنتنياىو؛ أخضر

: نتنياىو سيقول عندىا عمى شبكة "تويتر" تدوينو عمى حسابو الرسمي فيد. عريقات   وأضاف
 ذلك عمى المترتبة اآلثار أن إلى مشيراً  ،"لي صوتوا واألغوار، والجوالن القدس عمى لكم حصمت"

 ".االنتخابات فى نتنياىو نجاح مقابل األوسط الشرق لُيحرق" ميمة، غير

 شبكة تويترلمصدر: ا

 

 اجل من اسرائيل عمى الدولي المجتمع ضغط اىمية عمى اشتية محمد. د الوزراء رئيس شدد 
 ىذا في اسرائيل عمى بالضغط النرويج مطالبا القدس، في الفمسطينية االنتخابات عقد ضمان
 .السياق

 فنيسالند، تور االوسط الشرق في السالم لعممية النرويجي المبعوث ، استقبالو خالل ذلك جاء
 .فمسطين في األوضاع ومستجدات السياسية التطورات آخر معو بحث حيث

      مجمس الوزراءلمصدر: ا

 

 تبرعو عمى عباس محمود لمرئيس الكبير وتقديرىا شكرىا عن الكيمة مي الصحة وزيرة أعربت 
 كافة، الوطن محافظات في صحية ومراكز لمستشفيات الطبية األجيزة من بعدد والكبير السخي

 الخدمة توطين في سيادتو ورؤية الصحي، لمقطاع الكبير دعمو وعمى وسوريا، لبنان وفي
 .مكان كل في شعبنا ألبناء المقدمة الصحية بالخدمات واالرتقاء الصحية،

 محمود الرئيس سيادة من السخي التبرع ىذا إن فمسطين، تمفزيون مع حديث في الكيمة، وقالت
 وسينقل الصحية، الخدمة توطين في وسيساىم الصحة، وزارة عمى الكبيرة األعباء سيخفف عباس
 .جودة أكثر خدمات نوعية إلى لممواطنين المقدمة الخدمات نوعية

 فمسطين تمفزيونالمصدر:  
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أكدت حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح(، أن ما يجري من اقتحام من قبل قوات االحتالل   
الجمعة، ىو استباحة عمنية لمقدسات المسممين سرائيمي لممسجد األقصى المبارك منذ فجر اإل

 .بغطاء أميركي واضح، دون أي رادع

، إلى أن ىذه حرب حقيقية، وتطيير عرقي مى لسان الناطق باسمها إياد نصروأشارت الحركة ع
لن تنجح في سمب شعبنا إرادتو بالبقاء، والصمود ضد شعبنا الفمسطيني وأرضو ومقدساتو، لكنيا 

 فوق أرضو.

وأضافت: سنحمي أقصانا ومقدساتنا، ولن نسمح باستباحتيما وتمرير مخططات االحتالل اليادفة 
 .ميما كان الثمن إلى تقسيم المدينة المقدسة زمانيا أو مكانيا

حرك الجاد من خالل المؤسسات ودعا نصر األمتين العربية واإلسالمية إلى تنسيق الجيود، والت
والمنظمات الدولية، إلدانة االحتالل المنفمت، وتوفير الحماية الدولية لممقدسات المسيحية 

 .واإلسالمية، وفي مقدمتيا المسجد األقصى المبارك والمصمين، وضمان حرية العبادة

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 نفتالي جيش االحتالل وزير خطوة إن: رأفت صالح التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال
 محمية 21 في العمل وتجديد االستعمار، لصالح الضفة في جديدة محميات سبع بإقامة بينت،

 .الغربية الضفة في( C) مناطق ضم أجل من ماض   بأنو يؤكد سابقة،

 وعمى( C) مناطق في البناء سيمنع انو بينبت أعمن،  فمسطين صوتعبر " رأفت وأضاف
 نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الوزراء رئيس لتصريحات ترجمة وىذه جديد، مستوطن مميون توطين

 . المناطق وكل الميت، البحر وشمال األغوار ضم يريد ألنو

 العدل ومحكمة الدولية، الجنايات محكمة مع ذلك تابعأوضح رأفت أن القيادة الفمسطينية تو 
 عضوية بوقف وسنطالب لالنعقاد، المتحدة لألمم العامة الجمعية سندعو أننا إلى مشيراً  ،"الدولية

 .الدولية المؤسسات كل مع العمل وسنتابع المتحدة، األمم في إسرائيل

  صوت فمسطينلمصدر: ا

 

https://www.fateh-gaza.com/post/161247
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 لمرئاسة رسمياً  طمباً دولة فمسطين   تقديم عن اليرفي سممان فرنسا في فمسطين دولة سفير كشف 
 األراضيّ  في االنتخابات عقد تسييل أجل من إسرائيل عمى والضغط لمتدخل الفرنسّية؛ والخارجّية

 رام إلى ماكرون إيمانويل الفرنسي لمرئيس مرتقبة زيارة قبيل المحتمة، القدس فييا بما الفمسطينّية
 .المقبل األسبوع اهلل

 اتصمت عباس محمود الرئيس من بتوجييات"، معا كالةو ل حديث في اليرفي السفير وقال
 رسمياً  طمباً  قدمنا أننا وابمغتيم االنتخابات اجراء عممية تسييلل الفرنسّية والخارجّية بالرئاسة
 اجراء لضمان التدخل فرنسا عمى وأنّ  ردىم، وننتظر القدس في االنتخابات اجراء حول إلسرائيل

 ".عرقمة دون االنتخابات

 معاوكالة المصدر: 

 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيمي المسجد األقصى المبارك 
خراج الجمعة، ومحاولتيا إوباحاتو، واعتداءاتيا الوحشية عمى المصمين أثناء أداء صالة فجر 

 المصمين من المسجد.

وقالت الوزارة في بيان ليا، إن ىذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الماليين من 
 العرب والمسممين.

وأكدت أن ىذا االعتداء غير القانوني وغير المبرر، وىو حمقة في مسمسل االستيداف المتواصل 
 .مو مكانيالألقصى بيدف تكريس تقسيمو زمانيا، تمييدا لتقسي

وأوضحت الوزارة أنيا ستتابع ىذا االعتداء مع الجيات الدولية المختصة كافة، بالتنسيق مع 
 األشقاء بالمممكة االردنية الياشمية

 وفاوكالة المصدر: 

 

 .المبارك األقصى المسجد في الجمعة، صالة شعبنا أبناء من ألفا 04 نحو أدى

 رحاب في  الصالة أدوا شعبنا أبناء بأن المحتمة، القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة وأفادت
 عمى االحتالل شرطة عناصر وانتشار المشددة، اإلسرائيمية العسكرية اإلجراءات رغم ،"األقصى"

 .بواباتو



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-18                   السبتاليوم  : 

 

 

 المبارك، األقصى المسجد في المصمين عمى بوحشية اعتدت الخاصة االحتالل شرطة وكانت
 .مغادرتو عمى وأرغمتيم ،الجمعة فجر صالة بعد باحاتو اقتحاميا عقب

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 السياحة قطاع وتطوير دعم عمى تعمل الحكومة أن معايعة روال واآلثار السياحة وزيرة أكدت 
 في السياحي العنقود ضمنيا من العنقودية التنمية خطط أطمقت وأنيا فيو، االستثمار وتشجيع

 .عمل فرص بتوفير وتسيم الفمسطيني االقتصاد مكونات أىم أحد السياحة باعتبار لحم، بيت

 حجر وم السبتالي سيضع اشتية محمد الوزراء رئيس أن ،"وفا"لـ حديث في معايعة، وأضافت
 القطاع في استثمارات ىناك أن إلى مشيرة لحم، بيت في جديدة فنادق أربعة إلنشاء األساس

 .الفندقي اإلشغال نسبة زيادة وبالتالي فمسطين، إلى الوافدين السياح أعداد زيادة نتيجة السياحي،

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 االحتالل سجون في التوالي عمى والثالثين الثامن عامو  يومال يونس، ماىر األسير يدخل
 .اإلسرائيمي

 المناطق في عارة قرية من( عاماً  21" )يونس القادر عبد المطيف عبد ماىر" األسير نيذكر أ
" يونس كريم" عمو ابن اعتقال بعد 2411-2-21 بتاريخ اعتقل قد كان ،2401 عام المحتمة

 .اسرائيمي جندي قتل في والمشاركة أسمحة وحيازة" فتح" لحركة االنتماء بتيمة باسبوعين،

 االسرىشؤون دائرة االحصاء بهيئة المصدر: 
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 مساء الجمعة اإلسرائيمي االحتالل قوات إطالق عقب باالختناق ،المواطنين من عدد أصيب
 .الخميل محافظة شمال العروب مخيم في المواطنين منازل صوب لمدموع الميل الغاز قنابل

ت قوات االحتالل صباح اليوم النار عمى المزارعين شرق مدين وفي المحافظات الجنوبية اطمق
 غزة .

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

 كتمة ستحصل اليوم لمكنيست االنتخابات أجريت لو أنوفي اسرائيل ،  لمرأي استطالع شارأ 
 بقي فيما ، مقعدا88 عمى اليمين وكتمة،  مقعدا 81 عمى المشتركة القائمة مع يسار المركز

 معسكر ألي يمكن ال اذ القبان بيضة يشكل مقاعد، 7 عمى حصل الذي ،"بيتنا إسرائيل" حزب
 .إشراكو دون حكومة تشكيل

 قناة كان االسرائيميةالمصدر:  

 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 من مشعشع، سامي ،(أونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة باسم المتحدث  حذر 
 .القدس من الوكالة إلخراج إسرائيل بيا تقوم حثيثة محاوالت

 تنفيذىا سيبدأ بخطة توجت  االسرائيمية  المحاوالت إن ،" فمسطين صوت" عبر مشعشع وقال
 تسجيل عمى األىالي لتشجبع محاولة في شعفاط، مخيم قرب مدارس مجمع ببناء بالبدء قريباً 

 ثم ومن ،(أونروا) مدارس لتجفيف محاولة في القدس، في االحتالل بمدية مدارس في األبناء
 .مستمرة والمحاوالت القدس، من الوكالة إلخراج العمل
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 األموال ترصد ال كي األوروبية، البرلمانات  اقناع تحاول   اسرائيل أن  الى  مشعشع واشار
 الخمس، المناطق في والطارئة العادية عممياتنا سيصيب ألنو جدًا، خطير وىذا لموكالة،

 .جداً  حرج موقف في وسيضعنا

 الة،لموك الدعم تجديد بعدم تنادي أوروبا، داخل أصوات وجود وشّدد حيال قمقو عن مشعشع وعبر
 دول األعضاء والدول لموكالة، األكبر المتبرع المحظة حتى االتحاد ألن ، قميمة كانت لو حتى
 .يستمر أن ونأمل ،1414 عام في سيستمر وىذا الوكالة، دعم في جداً  مؤثرة

  صوت فمسطينالمصدر: 

 

 

 

 إلى أبيب تل من سفارتيا ستنقل حكومتو أنّ  ،  ىرنانديز أورالندو خوان ىندوراس رئيس أعمن 
 .تيغوسيغالبا في سفارة إسرائيل تفتح أن بمجرد القدس

 ننتظر فقط نحن" ،إسرائيل من ىندوراس اشترتيا حربية سفينة استالم حفل اللخ ىرنانديز وقال
 ".القدس إلى السفارة وسننقل تيغوسيغالبا، في( الدبموماسي) مكتبيا بفتح،  إسرائيل قيام

 االنباء الفرنسيةوكالة :المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 القادر عبد المطيف عبد ماىر" األسير تعتقل االسرائيمي  قوات االحتالل - 2411   -2- 21 
" فتح" لحركة االنتماء بتيمة ،2401 عام المحتمة المناطق في عارة قرية من( عاماً  21" )يونس
 .في السجون حتى اليوم ، ومازال في يقبع اسرائيمي جندي قتل في والمشاركة أسمحة وحيازة
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 بين والتنسيق بالوحدة الخاص المؤتمر اجتماعات القاىرة في بدأت - 2421   -2- 21 
 منظمات ثماني المؤتمر ىذا في اشترك وقد.  المعركة أرض عمى العاممة المنظمات مختمف

 خاللو فتح طرحت وقد ، الوطنية الوحدة درب عمى معمنة خطوة أول المؤتمر ىذا ويعتبر فدائية
 .( المعركة أرض فوق المقاء) الشيير شعارىا

 

 . الصييونية الييودية اإلرىابية القوات يد عمى صفد مذبحة وقوع -  2401  -2- 21 

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبيةمع تحيات مفوضية 

https://fatehinfo.net/post/154553

