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  أواًل : الممف السياسي 

 ميشيل اإلنسان لحقوق السامية المفوضة ، عريقات صائبد.  التنفيذية المجنة سر أمين طالب 
طالق ،63/63 القرار بتنفيذ باشاليت  مع المتواطئة لمشركات المتحدة األمم بيانات قاعدة وا 
 .االستعماري االستيطاني والمشروع االحتالل

 
 مجمس في فمسطين في اإلنسان حقوق حالة" السابع البند نقاش بمناسبة عريقات تصريح جاء

 واإلدارة االحتالل سمطة قبل من مستميتة محاوالت ظل في ، جنيف في اليوم اإلنسان حقوق
زالتو إلنيائو وحمفائيما األميركية  بأن الدولي المجتمع وتضميل المجمس، أعمال جدول من وا 
 الدولي القانون إلى حميا يستند سياسية قضية وليست إنسانية قضية ىي الفمسطينية القضية
 .الدولية الشرعية وقرارات
 واألخالقية القانونية مسؤولياتيا تحمل إلى المجمس في األعضاء الدول إلى دعوتو عريقات وجدد
 األمم وقرارات الدولي اإلنساني لمقانون والمتواصمة الممنيجة انتياكاتو عن االحتالل مساءلة في

 إلسرائيل سيسمح العدالة في حقو عمى الحصول من شعبنا حرمان أن من محذراً  المتحدة،
 تيديد شأنيا من والتطرف العنف من دوامة عمى المنطقة وسيفتح شعبنا، ضد جرائميا بمواصمة
 .الدوليين والسمم األمن

 المصدر: وكالة وفا 
  

 دولي لمؤتمر التحضير عمى األردن مع تعمل فمسطين إن ،اشتية، محمد د. الوزراء رئيس قال
 القضية لحل العنوان تعد لم الثنائية المفاوضات أن مضيفاً  الدولية، الشرعية قرارات عمى مبني

 .الفمسطينية

 ،و المتعدد إلى الثنائي من نذىب أن نريد" المممكة قناة مع خاص لقاء في اشتية وأوضح 
 الفمسطينية القيادة أن مشيرًا الى، "دولي لمؤتمر لمذىاب جاىزيتو أبدى عباس محمود الرئيس
 المؤتمر ىذا مفاصل كامل عمى األردن مع بالتنسيق دولي لمؤتمر الحالي الوقت في ُتحضر
 .الدولي والقانون الدولية الشرعية قرارات أساس عمى المبني

https://www.youtube.com/watch?v=R9JZeP-IoFA
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 الرباعية دول مشاركة ويضمن الدولتين، حل عمى الحفاظ يضمن دولياً  مؤتمراً  نريد: "اشتية وقال 
 األردن تشمل عربية ودول( إفريقيا وجنوب والصين واليند وروسيا البرازيل) بريكس ودول الدولية،
 .أخرى عربية ودول والسعودية ومصر

 معتبراً  األردن، إلى األولى الرسمية زيارتو تكون أن أراد إنو اشتية، قال األردن، إلى زيارتو وحول
 .اإلسرائيمي االحتالل مع العالقة في االستراتيجي االنفكاك سياسة تخدم أنيا

 مستوى رفع نريد"و األردن، مع االقتصادية المؤشرات من العديد تحسين ريدنأضاف اشتية و 
 عنمعمنًا  ، ناألرد إلى الصحية التحويالت نسب رفعو  ،"وفمسطين األردن بين التجاري الميزان
 .،األردنية البترول مصفاة من المكرر النفط الستيراد فمسطينية دراسة وجود

من الحكومة  األردن لدخول الزرقاء البطاقة لحممة التسييالت من المزيد طمب إلى واشار اشتية 
 .االردنية

 الواحدة، الدولة حل وال الدولتين، حل تريد ال اسرائيلأن  الى اشتية اشارفي الشأن  السياسي و  
 ".منيا لالنفكاك الطاولة عمى االتفاقيات سنضع اإلسرائيمية السياسة استمرت إذا"و

نياو  العربية، السالم مبادرة أسقطت قال اشتية انيا  البحرين ورشة وحول  ومتعثرة، ميتة ُولدت ا 
 .بشيء تخرج ولم

 أموال سرقة عمى إسرائيل لمقاضاة الدولي التحكيم إلى لمذىاب فمسطينية نية وجود إلى وأشار
 ".االقتصادية االتفاقات راعية باعتبارىا التدخل فرنسا من طمبنا: "مضيفاً  الفمسطينيين،

 أرضية عمى غداً  غزة قطاع إلى لمذىاب جاىز: "بقولو غزةقطاع  لزيارة استعداده اشتية أبدىو 
 .الوظيفي التقاسم أساس عمى المصالحة تريد حماس أن مضيفاً  ،"7134 عام اتفاق

  قناة المممكة: لمصدرا
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 ىي بل الشرقية فمسطين بوابة فقط ليست لنا بالنسبة األردن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
. والتاريخ والديمغرافيا الجغرافيا تجمع فريدة ثنائية عالقة معيا ولدينا لمعرب، وجسرنا عمقنا

 احدثيا التي الكولونيالية بعالقتنا التدريجي باالنفكاك المتعمقة استراتيجيتنا في حمقة اليوم وزيارتنا
 محمود الرئيس السيد عميو يؤكد الذي العربي عمقنا وتعزيز تحتو، نعيش الذي االحتالل واقع

 ".الثاني اهلل عبد الممك وجاللة عباس

 الوزراء رئاسة بمقر ،ىا مع نظيره األردني عمر الرزازوأضاف اشتية خالل مباحثات أجرا
 الفمسطينيين الوزراء من عدد بحضور البمدين، بين المشترك التعاون لتعزيز عمان، في االردنية

 .المشتركة الفمسطينية االردنية العميا لمجنة الفنية والمجان واالردنيين

 لقائيما خالل الممك جاللة مع أكد الذي مازن ابو الرئيس بتوجييات ىنا نحن: "اشتية وأضاف 
 السياسية المنصة فعمى الماضي، في كان ما ومراكمة المشترك التعاون حمقات استكمال عمى

 عريقات صائب اجتمع وكذلك مستوى، اعمى عمى مازن ابو والرئيس الممك جاللة بين التنسيق
 نستكمل واليوم أىمنا، عند حممت بانني تشرفت وأمس واليوم االردني الخارجية وزير مع باألمس
 ".المشترك والتنسيق الفنية بالمجان

 الالجئين وتشغيل الغوث وكالة بحماية بو تقوم الذي الدور عمى األردن نشكر: "اشتية وأردف
 مقدس، كحق العودة حق يمثمو وما لشعبنا، التراكمية الذاكرة من الوكالة تمثمو لما ،"األونروا"

 سياسيا ردا بل فقط، تعيشو الذي الحصار عمى ردا ليس يأتي" األونروا" عمى حرصكم وبالتالي
 ".أولوياتنا صمب في يكمن شيء ىذا لنا وبالنسبة لشعبنا،" األونروا" تمثمو ما عمى

 اجتمعت الوزارية المجان اقتصادي، إطار ىناك السياسي اإلطار تحت: "الوزراء رئيس واستطرد 
 اسرائيل، الى الطبية التحويالت كامل أوقفنا فقد االحتالل، عن باالنفكاك المتعمقة القضايا في

 العالج لتقمي لمرضانا االبواب فتحا المذين الطبية الحسين ومدينة األردني الصحة وزير ونشكر
 ".االحتالل عن لالنفكاك نموذج خير اوىذ يستحقونو الذي

  مجمس الوزراء: لمصدرا
 
 

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=43797


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-8                   االثنيناليوم  : 

 في  الفمسطيني والموقف االرادة انتصار أن ،" فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود قال   
 الرئيس بقيادة  موحد فمسطيني موقف ظل في معنا والعالم اوروبا تفاعل الى ادى البحرين ورشة
 .الفمسطينية القضية لتصفية اليادفة المخططات لكل الرافض عباس محمود

 فمسطيني انتصار" مؤخراً  البحرين  في حصل ما ،ان فمسطين صوت عبر العالول وأوضح
 نتائجيا أن و بالفشل، انتيت البحرين ورشة إن إلى  مشيراً  ، الفمسطينية لإلرادة وانتصار حقيقي،
 واإلدارة الورشة وىزيمة تحقق الذي االنتصار بسبب العالم مع تعامللم ىاما مدخال شكمت

 .األمريكية

 المشاريع تحدي في وقواه اطيافو بكافة  شعبنا مكونات كل بين الحاصل االنسجام العالول وثمن
 االنسجام ىذا يستمر ان ضرورة عمى مشدداً ،  المشروعة حقوقنا تستيدف التياالمريكية 

 حقوق حالة ويناقش جنيف في اليوم سيعقد الذي االنسان حقوق مجمس الى  رسالة العالول ووجو
 الدولية والمنظمات المؤسسات كل مع جيودىا ستواصل القيادة بان فمسطين في االنسان
 مساعدة يشكل الذي االمر الفمسطينية القضية لصالح عنيا تصدر التي القرارات كل الستثمار

 .شعبنا بحق وجرائمو وانتياكاتو االحتالل مواجية لنافي

 وكالة وفا: لمصدرا
 
 

 الحكومةممف : ثانياً 

 وتبادل اآللي الربط حول االردنية الحكومة مع اتفاق عن نين،االث اليوم المالية، وزارة أعمنت 
 اآلمنة الخصوصية تحفظ آلية ضمن المشتركة، المعابر عمى الكترونيا الجمركية المعمومات
 نياية قبل الربط أعمال تنتيي ان عمى التجارة لتسييل المعمومات واستخدام طرف، كل لجمارك
 .الحالي الشير
 األردني نظيرة مع بشارة شكري المالية وزير أجراىا مباحثات ختام في تفاقاال الى التوصل وجاء
 المشتركة، العميا االردنية الفمسطينية المجنة اجتماعات اطار في األحد، أمس كناكرية، الدين عز
 .الماضيين اليومين مدى عمى عمان األردنية العاصمة في اجتماعاتيا عقدت التي
بشارة عن وجود توجو جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية  وزير المالية شكري كشفوقد 

 .ةصناعية محايدة عمى الحدود، لدييا القدرة عمى تغطية متطمبات استيراد المشتقات النفطي
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 في تفاىم، مذكرات ثالث ،الياشمية، األردنية والمممكة فمسطين دولة قعتوفي سياق متصل و  
 من التدريجي لالنفكاك الفمسطينية القيادة سعي إطار في وذلك والنقل، والصحة الطاقة، مجال
 .االحتالل تبعات

اتفاقية شراء خدمة مع مركز  عن توقيعوزيرة الصحة مي الكيمة،  وفي نفس االطار أعمنت 
الحسين لمسرطان، لتحويل مرضى السرطان، الذين ال يتوفر ليم عالج في المســــتشفيات 

 .الفمسطينية
ة وأوضحت الوزيرة الكيمة في بيان صحفي، اليوم االثنين، أن االتفاقية تنص عمى شراء الخدم

الطبية من مركز الحسين لمسرطان، إضافة إلى تقديم خدمات تشخيصية وعالجية فيما يتعمق 
بالفحص السريري والمخبري والشعاعي وعيادات االختصاص الجراحية واألدوية والمستمزمات 

 .والمستيمكات الطبية وغيرىا من احتياجات معالجة أمراض السرطان
  وكالة وفا : لمصدرا
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

مواطنًا خالل عمميات دىم وتفتيش في  67فجر اليوم االثين  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 خالد، الييجا أبو مجدي ،جرار عبدالجبار :المعتقمين من فرِ وعُ  ،الشمالية والقدس المحافظات 

 محمد عالم، خمف أحمد سمطان،  زغل محمد حسن،  سوقية محمد،  خميفة أبو جمعة، الحاج
 عقب يونس إبراىيم، الجبالي عطا،  اليادي عبد نضال،  جب إبراىيم، عابد ماىر،  صالح

 ،  خالد أحمد الُمحَرر األسير ، جبور عبيدة الُمحَرر األسير، قمقيمية مدينة اقتحاميا

عمى االقل من  مواطنين 3 ،اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قواتاعتقمت القدس  محافظة وفي  
 محمد،  مصطفى محمد عمي،  حاليقة مجد،  عميان زكريا محمد:يممن فرِ وعُ  بمدة العيساوية

 .عبيد أيمن يزن،  عبيد زياد وليد،  محيسن رمزي
وفي سياق اعتداءات المستوطين اقتحم المستوطنين باحات المسجد االقصى صباح اليوم ، كما 

 مستوطنينكما خط نشاء بحجة عدم الترخيص في الخميل، ىدمت قوات االحتالل منزل قيد اال
 عبارات عنصرية عمى منازل المواطنين في بمدة عورتا بنابمس.

  صحيفة القدس: لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 حاجّ  3111 باستضافة سعود، آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين، الحرمين خادم وّجو 
 ضيوف برنامج ضمن ىـ، 3441 العام ىذا الحج فريضة ألداء فمسطين شيداء ذوي من وحاّجة
 اإلسالمية الشؤون وزارة عميو وتشرف تنفذه الذي والزيارة، والعمرة لمحج الشريفين الحرمين خادم

 .سنوياً  واإلرشاد والدعوة
 الحرمين خادم ضيوف برنامج عمى العام المشرف واإلرشاد، والدعوة اإلسالمية الشؤون وزير وأكد

 الوزارة أن الشيخ، آل العزيز عبد بن المطيف عبد الدكتور الشيخ والزيارة، والعمرة لمحج الشريفين
 عبر إجراءاتيم متابعة خالل من الكريم، األمر إلنفاذ المختمفة وكاالتيا عبر عاجالً  ستعمل
نياء واألردن، مصر في المممكة سفارات  المممكة ألراضي بقدوميم المتعمقة اإلجراءات جميع وا 

 يسر بكل الحج فريضة ليؤدوا ليم والخدمات التسييالت كافة وتقديم خاصة، طائرات عبر
 .وسيولة

ه لخادم الحرمين الشريفين عمى ىذه المفتة الكريمة تجاه فمسطين ر قديوعبر ال الشيخ عن شكره وت
وشعبيا الشقيق، التي تأتي في سياق تعاىد قادة ىذه البالد المباركة أشقائيم في فمسطين التي 

 .تمثل قضيتيا ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان
  السعوديةوكالة االنباء : لمصدرا
 

 قرارىا عمى رداً  العقوبات من مزيدا ستواجو إيران أنّ  بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير أّكد 
 .7132 العام الموقع النووي برنامجيا حول االتفاق يحظرىا نسبة حتى اليورانيوم تخصيب

 العزلة من مزيد الى سيؤدي االيراني النووي البرنامج في األخير التطور" أنّ  وقال بومبيو
ن، و  التخصيب تحظر التي القديمة السياسة الى العودة االمم عمى. والعقوبات  النظام امتالك ا 
 ".لمعالم أكبر تيديدا سيشكل نووية السمحة االيراني

 فرانس برسوكالة : لمصدرا
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في  ارق كبير عمى الحزب الحاكم الحاليبف المعارض المحافظ الجديدة الديمقراطيةفاز حزب  
 . اليونان في مبكرةال االنتخابات

 بفارق تقدما حقق المحافظ الجديدة الديمقراطية حزب أن الداخمية لوزارة رسمي إحصاء وأظير
 سيريزا حزب لصالح المئة في 63.3 مقابل األصوات من المئة في 3..6 عمى بحصولو كبير
 .األصوات من المئة في 46 فرز بعد تسيبراس أليكسيس الحالي الوزراء رئيس إليو ينتمي الذي

قال رئيس الوزراء المنتخب كيرياكوس ميتسوتاكيس إن لديه تفويضا واضحا من 

 .أجل التغيير وتعهد بزيادة االستثمارات وتقليص الضرائب

 رزوكالة رويت: لمصدرا
 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 
 بتفجير كنفاني غسان الفمسطيني واألديب الكاتب يغتال االسرائيمي الموساد -8-4-3.47

 .بيروت قرب الحازمية بمنطقة سيارتو
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

