
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-14                   األحداليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي 

 جياز وكيل برئاسة المصري األمني الوفد  استقبالو خالل  عباس، محمود الرئيس عبر  
 ولمقيادة السيسي الرئيس لشقيقو وتقديره شكره عن بدي أيمن المواء المصرية العامة المخابرات
 لمشعب الشقيقة مصر تقدمو الذي المتواصل الدعم عمى الشقيق، المصري والشعب المصرية

نياء الحرية في أىدافو تحقيق أجل من الفمسطيني  وتوفير الوطني، استقاللو وتجسيد االحتالل وا 
 استمرار مثمنا والدولية، واإلقميمية العربية الصعد كافة عمى وسياسيا ماديا ذلك تحقيق متطمبات
 منظمة إطار في الفمسطينية الوطنية الوحدة وتعزيز االنقسام إنياء أجل من بجيودىا مصر

 .الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير
 المصري والتحرك االنقسام إنياء أجل من بجيودىا مصر استمرار ضرورة  عمى الرئيس وأكد
 التنسيق مؤكدا الدولية، الشرعية قرارات وفق الدولتين بحل التمسك أجل من الصعد، كافة عمى

 العربية القمم قرارات عنو عبرت الذي الموحد، العربي الموقف حماية أجل من المشترك العربي
 .تصفيتيا ومحاوالت الفمسطينية القضية وحماية العربية السالم بمبادرة بالتمسك المتتابعة

 مصر بيا تقوم التي والجيود التحركات عباس، محمود لمرئيس بديع، المواء نقل جيتو ومن
 العديد وتجنيب عموما، العربية المنطقة في األوضاع استقرار عمى المحافظة أجل من الشقيقة

 جيود استمرار مؤكدا والقومي، الوطني أمنيا عمى سمبا ينعكس توتر أي العربية األقطار من
 -الفمسطينية السالم عممية جيود استئناف أجل من والدولية اإلقميمية الصعد كافة عمى مصر

 االحتالل بإنياء العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية وقرارات الدولتين حل وفق اإلسرائيمية،
قامة  وعاصمتيا ،7391 عام المحتمة الفمسطينية األرض عمى المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 .المتحدة األمم قرارات وفق الالجئين قضية وحل الشرقية، القدس

  وكالة وفا المصدر: 
الجنوبية ، عن  المحافظات حجاج لنقل اتفاقية توقيع ، د.محمد اشتية خالل الوزراء رئيس أعمن 

 وبتوجييات الحجازية، الديار إلى الفمسطينية األراضي من الحج موسم لبدء التجييزات كامل إتمام
 أكمل عمى التجييزات تكون أن أجل من ممكن ىو ما كل عممنا عباس، محمود الرئيس من
 ".وجو

 قطاع من حاج 8166 منيم العام ىذا سيغادرون فمسطيني حاج  9966 اشتية أن  وأضاف
 رفح معبر خالل من دفعات أربع عمى الجاري الشير من 89و 82 في مغادرتيم وستبدأ غزة،
 مصر جميورية في لالشقاء موجيًا الشكر الحجازية، الديار الى ثم ومن القاىرة، مطار الى

 عبر الحجاج نقل سيتم. لنا قدموىا التي التسييالت وعمى العقبات كافة تذليل عمى العربية
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 الدينية والشؤون األوقاف وزارة بين اليوم ىذا اتفاقية توقيع وتم الفمسطينية، الجوية الخطوط 
 ".لحجاجنا الحصري الناقل الفمسطينية الجوية والخطوط

 عمى وذلك الجاري الشير من 82و 81 يومي سيغادرون الغربية الضفة وتابع اشتية ان حجاج
 فيزا إصدار تم مرة؛ وألول العام ىذا في والميم وجو، أكمل عمى الفنادق حجز تم وقد دفعتين،
 .حاج لكل التعريفة الموائح عمى الكتروني مؤشر وىناك حاج، لكل إلكترونية

 المص: وكالة وفا 
 
 الجيود تفضي بان وتفاؤلو أممو عن الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين أعرب 

 . الوطنية الوحدة وتحقيق االبد الى االنقسام ممف اغالق الى المرة ىذه المصرية

 أمل ىناك و ،"ومتواصمة حثيثة المصرية الجيود" فمسطين،إن صوت عبر الفتياني واوضح
 عميو التوافق تم الذي الزمني الجدول بتنفيذ الصحيح االتجاه في االمور تجري بأن كبير وتفاؤل

 شعبنا ثقة يعزز األرض عمى شيئاً . العاجل القريب في نرى ان آممين" 8671 عام القاىرة في
 تاريخ في االصعب ىي ظروف ظل في الصعبة المرحمة ىذه تجاوز عمى وبقدرتو أوال بنفسو
 ".شعبنا

  المصالحة بإنجاز فتح حركة جدية المصري لموفد أكد عباس محمود الرئيس إن الفتياني، وأضاف
 ".الفمسطينية القضية لتصفية األمريكية لممؤامرة  والتصدي االنتخابات الى الوصول حين الى

لى واحدة مرة االنقسام إنياء ضرورة عمىالفتياني  وشدد  الفمسطيني الشعب إلى وصوال األبد، وا 
 . المقبمة االنتخابات في كممتو سيقول الذي

 الفتاح عبد الرئيس بقيادة مصر ووقوف التزام  عمى أكد المصري الوفد ان الفتياني وقال
 .األساسية والقضايا االحتياجات بكل الفمسطيني الشعب جانب إلى السيسي،

 ناقشوا الدورة  في فغي المشاركين ان الفتياني اوضح االستشاري المجمس بدورة يتعمق وفيما
 لكل الرافض موقفو في عباس محمود لمرئيس دعميم واكدوا والسياسية الداخمية االوضاع
 بااللتزام العرب االشقاء الى  واضحة دعوة ووجو ، الوطني مشروعنا ضد تحاك التي المؤامرات

 . شعبنا صمود لتعزيز المالية االمان بشبكة
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 التي القرن وصفقة المنامة ورشة محرجات كل لرفض دعوة وجو المجمس ان الى الفتياني واشار 
 .لالندثار طريقيا في باتت

 اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا

 
 بحقوق الخاص المتحدة األمم مقرر بيا ادلى التي الجريئة بالتصريحات التحرير منظمة شادتأ  

 الدولة إسرائيل سموك فييا وصف التي لينك، مايكل المحتمة الفمسطينية األراضي في االنسان
 .الحديث الدولي لمقانون" إىانة يمثل" بأنو باالحتالل القائمة

 ما ان األحد، اليوم بيان، في التحرير، منظمة في المدني والمجتمع االنسان حقوق دائرة وقالت
 ترتكبيا التي المتواصمة واالنتياكات المستمرة المخالفات عمى ساطعا دليال يمثل لينك بو أدلى
 .فئاتو بكل الفمسطيني شعبنا بحق اإلسرائيمي االحتالل سمطة

 القانوني النظام في الفمسطينيون يواجييا التي العقبات إلى الخاص المقرر إشارة ان وأضافت،
 النظام تسييس عمى تأكيد ليو المنال بعيد واالنصاف العدل عمى حصوليم يجعل بما اإلسرائيمي،
 . المتطرفة اليمين حكومة سياسات لصالح اإلسرائيمي والقانوني القضائي

  وكالة وفا : لمصدرا

 لمصراع في جديدة مفاىيم لفرض اليادفة غرينبالت تصريحات خطورة من الخارجية وزارة حذرت
 جديداً  سياسياً  خطاباً  بصفتيا حوليا ومحمي اقميمي وجدل ونقاشات عالمي عام رأي لخمق محاولة
 والشرعية الدولي القانون مع تماماً  متناقضة تكن لم ان كمياً  ومختمفة جديدة مرجعيات عمى يعتمد
 .وقراراتيا الدولية

 عمناً  يتفاخر والتي  االعالم وسائل عبر جرينبالت تصريحات ان صحفي بيان في الوزارة وقالت
 مصطمحكما يرفض  الدولتين حل عبارة تستخدم ال األمريكية السالم خطة تسمى ما بأن

 بحجة لمحقائق وقمب مزيفة شعارات تحت تندرج ،" المدن" أو" األحياء"ب ويسمييا المستوطنات
 كحقيقة الفمسطينية األرض عمى االحتالل أحدثيا التي بالتغييرات االعتراف لفرض" الواقعية"

  وتعميقو، االستيطاني البناء مجال في خاصة بيا التسميم يجب
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 السياسية الثقافة من اسرائيل عن االحتالل صفة اسقاط يحاول غرينبالت أن  الوزراة وأضاف 
 السياق عمى فرضيا في اسرائيل رغبت لطالما جديدة كمفاىيم الدوليين، المسؤولين ووعي الدولية
 .أممية قرارات من ومرتكزاتو الدولي القانون مع واضح تناقض في ولمتاريخ، لألحداث الدولي

 تدبره ما لخطورة لمتنبو الدولي المجتمع  داعية، الكبيرة المؤامرة ىذه مخاطر من الوزارة  وحذرت
 . المنطقة في واالستقرار األمن عمى الكارثية وتداعياتو شعبنا، ضد وفريقو ترامب ادارة

 الطغمة ىذه لو تروج ما خطورة من والمحمية العربية خاصة الدولية االعالم وسائل حذرتكما 
 الدولي القانون مبادئ عمى التأكيد أىمية خالل من ومواجيتيا وفضحيا ألبعادىا االنتباه وضرورة
 .ترامب الرئيس ادارة األولى وراعيتيا االحتالل دولة قبل من بيا االلتزام الواجب

 دعاوى ورفع قانونية اجراءات اتخاذ امكانية بحث سابقاً  قالت كما تتابع سوف أنيا الوزارة وأكدت 
 .الطغمة ىذه بحق قضائية

 وزارة الخارجية  : لمصدرا

 

 من يطرح ما كل برفض التحرير ومنظمة الفمسطينية، القيادة موقف عمى التأكيد متحدثون جّدد 
 عمى والتأكيد الدولية الشرعية قرارات وتتجاوز الدولتين حل أساس عمى تبنى ال وصفقات حمول
 غوث وكالة تفكيك إلى اليادفة األميركية الخطة لمواجية وذلك البديل، والوطن التوطين رفض

 ".األونروا" الالجئين وتشغيل

 العربية الدول في الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين لمؤتمر االفتتاحية الجمسة في أكدوا كما
 حشد ضرورة األحد، اليوم بالقاىرة، العربية الجامعة مقر في المنعقد ،768الـ دورتو في المضيفة،

 بأغمبية المقبل سبتمبر في سينتيي الذي عمميا تفويض والية لتجديد والمالي السياسي الدعم
 خدماتيا تقديم في واستمرارىا وجودىا بقاء عمى الحفاظ يضمن بما المتحدة، األمم في مطمقة

 االمم في لقضيتيم السياسي والعنوان مأساتيم عمى الحي الشاىد تشكل اممية كمؤسسة لالجئين
 حمول من يطرح ما كل برفص التحرير ومنظمة الفمسطينية، القيادة موقف عمى والتأكيد المتحدة،
 رفض عمى والتأكيد الدولية الشرعية قرارات وتتجاوز الدولتين حل أساس عمى تبنى ال وصفقات
 .البديل والوطن التوطين
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 الالجئين شؤون دائرة رئيس أيام، 2 مدار عمى يستمر الذي المؤتمر في الفمسطيني الوفد ويرأس 
 منظمة في الالجئين شؤون لدائرة العام المدير وبحضور ىولي، أبو أحمد التحرير منظمة في

 العربية الجامعة لدى الدائم ومندوبيا القاىرة لدى فمسطين دولة وسفير حنون، أحمد التحرير
 .العربية الجامعة لدى فمسطين مندوبية من الغول جمانة والمستشار الموح، دياب السفير

  وكالة وفا : لمصدرا

 
 الحكومةممف : ثانياً 

-ىــ7446 العام ليذا الحج تسعيرة أن الدينية والشئون األوقاف بوزارة  الحج لجنة أعمنت  
 دينار(  8136) تبمـغ(  الجنوبية المحافظات) في الحرام اهلل بيت لحجاج م8672 م8673
 . أردني
 استكمال ضرورة إلى األولى الدفعة والمسددين العام ىذا لمحج المقبولين الحجاج جميع  ودعت
 وذلك الفمسطيني اإلسالمي البنك فروع عبر مباشرة أردني دينار( 7836) والبالغة الرسوم باقي
 الموافق األربعاء يوم عمل نياية وحتى م72/1/8673 الموافق االثنين يوم صباح من ابتداء
 .التاريخ ىذا بعد إيداعات أية تقبل لن أنو وشدد ، م71/1/8672
 وزارة االوقاف: لمصدرا  
 تسعيرة في النظر إلعادة نية ىناك ان سدر إسحاق المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير كدأ  

 .أجنبي خبير سيجرييا لدراسة وفقا واالنترنت والمحمولة األرضية االتصاالت خدمات

 بين تتباين التي الخدمة تشغيل تكمفة ستراعي الدراسة ىذه إن في تصريح صحفي،الوزير  وقال
 دول مع ومتناسبة لممواطنين، المقدمة الخدمات لجودة مالئمة أسعار إلى لموصول وأخرى، شركة
 .الجوار

 لمراعاة واالنترنت، االتصاالت شركات مع الوزارة توافق عن سدر كشف آخر، سياق وفي
 بسبب منقوصة رواتبيم شيور 2 منذ يتمقون الذين الحكوميين لمموظفين االقتصادية الظروف
 .الفمسطينية الضرائب لعائدات االحتالل اقتطاع

 وكالة وفا : لمصدرا
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً  

مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيش  2 االحدفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 لمناطق مختمفة  بالمحافظات الشمالية .

 اقتحاماتيا اليوم المستوطنين من مجموعات استأنفت بالقدس االستيطانية االعتداءات اطار وفي
 .الخاصة االحتالل قوات من مشددة بحراسة المغاربة باب من االقصى لممسجد

 الشرقية الجية في الرحمة باب مصمى ، الخاصة، االحتالل شرطة اقتحمت متصل سياق وفي
 وزارة  أدانت وقد فيو، الموجودة الخشبية القواطع بإخراج وشرعت المبارك، األقصى المسجد من

 أن  مؤكدةً  ومصاله، الرحمة لباب واستيدافو التيويدية االحتالل اجراءات والمغتربين الخارجية
 .المبارك األقصى المسجد من يتجزأ ال جزءاً  سيبقيان والمصمى الرحمة باب

 وكالة وفا : لمصدرا

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 تسوية إطار في ،«الدولتين حل»بـ بالده تمسك ، السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس جدد  
 ترمب دونالد األميركي الرئيس مبعوث غرينبالت جيسون إعالن غداة وذلك الفمسطينية، القضية

 .«السالم»لـ المرتقبة واشنطن خطة من المصطمح استبعاد األوسط الشرق إلى
 بحقوق بالتمسك» واضح بالده موقف أن عمى ،«الحربية الكمية» زيارتو خالل وأكد السيسي

 .«الدولتين وحل الدولية والمقررات المرجعيات وفق الفمسطيني الشعب
 صحيفة الشرق االوسط: المصدر

 
 غرق بعد تونس انتشمتيا التي الجثث الحصيمة النيائية لعدد  إن التونسي األحمر اليالل الق 

 . 28 إلى وصمت الماضي األسبوع سواحميا قبالة بالمياجرين مكتظة كانت سفينة

 التونسي السواحل لخفر ناجون وقال. أوروبا إلى متجية ليبيا من ابحارىا بعد السفينة وانقمبت
 .شخصا 29 تحمل كانت إنيا الماضي األسبوع
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 أربعة أنقذوا تونسيين صيادين إن الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية وقالت 
 . بعد فيما المستشفى في األخيرة أنفاسيم لفظوا ولكنيم أشخاص

 وكالة رويترز : لمصدرا

 
 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 
 ِلتكون الُجُمعة، يوم الُمصمين أمام األقصى المسجد ُتغمق اإلسرائيميَّة الُشرطة - 8671 -41-1
 عممية بعد وذلك المسجد، إحراق روىن دينس مايكل ُمحاولة عقب 7393 سنة ُمنذُ  مرَّة أوَّل ىذه

 .اإلسرائيميَّة الُشرطة أفراد من ثالثة إصابة إلى أدَّت المقدس بيت في صباًحا وقعت نار إطالق
 

 احتالل من تقريبا شير بعد وذلك أنصار معتقل يقيم االسرائيمي الجيش - 7328 -41-1
 من بينيم من األكبر العدد وكان فيو والمبنانيين الفمسطينيين من باآلالف الزج  وتم لبنان جنوب
 .آخر مكان أي الى اليرب من يتمكنوا لم وممن لبنان في الفمسطينية المخيمات سكان

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية 

https://fatehinfo.net/post/154553

