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  أواًل : الممف السياسي 

 الساعة عندبرئاسة الرئيس محمود عباس ،  اجتماعاً  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة تعقد
 . الفمسطينية الساحة عمى والتطورات المستجدات آخر لبحث االربعاء اليوم ظير بعد من الواحدة
 إن، عبر صوت فمسطين التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الصالحي بسام وأوضح

 تمت التي المقاءات لنتائج واالستماع التطورات آخر لمراجعة السياسي الممف سيبحث االجتماع
 القرن صفقة إلفشال الوطني الجيد تعزيز إلى باإلضافة،  والدولية الفمسطينية الساحتين عمى

 .المواطنين صمود وتعزيز
 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 
 االربعاء اليوم االسبوعي الحكومة اجتماع مستيل في:  اشتية محمد. د الوزراء رئيس لم  ح  

 في التحقيق خالل طقاطقة نصار: االسير استشياد عن الكاممة المسؤولية االحتالل حكومة
 االحتالل جرائم في والتحقيق العاجل بالتحرك والحقوقية الدولية الجيات مطالباً ، االحتالل سجون

 .ومحاسبتو
 عن باالنفكاك الحكومة وتوجيات ، عباس محمود الرئيس توجيهاتل وفقاً  انه اشتية واضاف
 التعاون آفاق وفتحت السياسية المواقف تناغم أكدت ، العراق لدولة ناجحة زيارة انيينا االحتالل

 .البمدين من المستثمرين بين المجاالت مختمف في االقتصادي
 الخاص القطاع بين مشتركة شركات تأسيس عمى االتفاق الزيارة خالل تم انو اشتية  واوضح
 . العراق في فمسطينية بنوك وفتح البمدين من والعام
 حقوقاً  فيو الفمسطينيين الالجئين بمنح بتعيدىا العراق دولة الى الشكر نوجو:  اشتية وتابع

 لدولة المالية  تعيداتو بكامل التزامو العراق أكد كما أوضاعيم، وتحسين العراقيين لحقوق مساوية
 .فمسطين
 قبل من القضائية السمطة قانون تعديل توقيع الحالي  االسبوع خالل سيتم ان اشتية واعمن
 عباس محمود الرئيس

 ستعمن والتي العامة الثانوية لطمبة عباس محمود الرئيس باسم والتبريكات التياني اشتية قدم كما
 .ومبشرة طيبة النتائجة تكون ان في اممو عن معرباً  الخميس غدا

وكان رئيس الوزراء قد اختتم امس زيارة الى العراق التقى خالليا الرئيس العراقي ورئيس الوزراء 
 "ورئيس مجل سالنواب العراقين 

 مجمس الوزرءالمصدر: 

https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/2456252727989747/?notif_id=1563352972904307&notif_t=live_video
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 األقاليم في والتنظيم التعبئة عام مفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد أكد   
 واإللتفاف الفمسطينية، الوطنية الوحدة تحقق"بـ يأتي األمريكية" القرن صفقة" إسقاط ،أن الجنوبية

 وقضيتو الفمسطيني الشعب حقوق أجل من الميادين كل في تناضل التي الفمسطينية القيادة حول
 .العادلة

 العمميات إدارة في متخصصين مدربين إعداد"  دورة تخريج خالل كممة في حمس واعتبر
 القضية ضرب في القرن لصفقة الدخول بوابة الداخمي الفمسطيني االنقسام ،أن" االنتخابية

 لشعبنا الوحيد الممثل الفمسطينية التحرير منظمة عمى الحفاظ" ضرورة عمى مشدداً  الفمسطينية،
 الفمسطينية الحكومة وتمكين الخالفات، كل تجاوز إلي ودعا تواجده، أماكن كل في الفمسطيني

 تحدق التي والمخاطر المؤامرات مواجية من الوطنية الجبية لتمكين ، غزة في واجباتيا أداء من
 . الفمسطينية بقضيتنا

 اليوم وأننا ، الفتحاوية الكوادر لصقل تيدف التدريبية الدورات أن حمس قال اخرى ناحية من و
 الذكرى وبحجم المسؤولية من قدر عمى لنكون الفتحاويين من الكوكبة ىذه بتخريج نحتفل ونحن

 . العزة طريق رسموا الذين والقادة واألسرى والشيداء

 في جيودىم عمى الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العميا القيادية الييئة دوائر حمس، وشكر
 .اإلعالم ودائرة المرأة ودائرة االنتخابات دائرة  وخصوصاً  التدريبية، الدورة انجاح

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 داخل ارتقوا شييدا 222 من أكثر إن ، محيسن جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 
 ادارة تنتيجيا التي العالج من الحرمان سياسة أمام العدد يتزايد ان ويمكن ، االحتالل معتقالت
 الجيات مع الجيود وتضافر الشعبية المقاومة تصعيد ضرورة عمى مشددا ، السجون مصمحة
 . وردعيا اسرائيل لمحاسبة ، الدولية
 الساحة عمى قانونية سياسية معركة تخوض القيادة أن ، فمسطين صوت عبر محيسن وأوضح
 الرئيس السيد بو يقوم الذي والحراك الدولية الساحة مستوى عمى االجتماعات إلى الفتا ، الدولية

 في االستمرار عمى االحتالل يشجع ما ووىذا الدولية الجنايات عمل تباطؤ السياق في مستنكرا ،
 . جرائمو

https://www.facebook.com/Fatah.official/videos/1371548983012158/
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 حركة لكن ، االنقسام ممف إلنياء تبذل مصرية جيودا أن محيسن قال ، المصالحة ممف وحول 
 جماعة من تعميمات وتتمقى ، الموضوع ىذا في جادة وغير ذلك في وتماطل تناور حماس
 2202 عام اتفاق من عميو وقع ما تنفيذ يتم لم أنو إلى مشيرا ، مباشر بشكل المسممين اإلخوان

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 
 
 ىولي ابو احمد. د الالجئين شؤون دائرة رئيس  التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو طالب 

 حزيران/ يونيو 6 في عنيا عن الصادر القرار من الفمسطينيين الالجئين باستثناء المبنانية الدولة
 ومباشرة سمبية انعكاسات من لو لما" .لبنان في الشرعية غير العاممة اليد مكافحة بخطة" المتعمق

 . المبنانية االراضي عمى المقيمين الفمسطينيين الالجئين ومعيشة حياة عمى
 المبنانية الرسمية الجيات مع التحرير منظمة اتصاالت ان  صحفي، تصريح في ىولي ابو وقال

 . القرار من الفمسطينيين الالجئين واستثناء القرار تداعيات لمعالجة مستمرة السياسية واالحزاب
 باعتبارىم الفمسطينيين الالجئين اوضاع لخصوصية المبنانية الدولة مراعاة ضرورة عمى واكد

 0491 عام منيا ىجروا التي ديارىم إلى عودتيم لحين المبنانية األراضي عمى مؤقتون ضيوف
 . الضيافة بحكم قانونية وضعية لو خاص منظور من الالجئ الفمسطيني العامل مع والتعاطي
 التي والمعايير االسس بذات الالجئ الفمسطيني العامل مع التعامل يتم ان ىولي ابو. د ورفض

 ونظامية شرعية غير بطرق فييا يعمل الذي لبنان الى الوافد االجنبي العامل مع فييا التعامل تم
 قانوني خاصة المعدلة المبنانية القوانين حسب فمسطيني العامل مع التعامل العمل وزارة مطالبا
 .الكريمة والحياة العمل لو يضمن الذي 024و 021 رقم االجتماعي والضمان العمل
  الالجئيندائرة شؤون : درالمص

 
 األسير بحق االحتالل جريمة إن مجدالني أحمد. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال

 سواء الجريمة ىذه مرتكبي لمالحقة مستوى من أكثر عمى التحرك تتطمب طقاطقة نصار الشييد
 ومالبسات ظروف في لمتحقيق مستقمة دولية لجنة خالل من أو الدولية الحقوقية المنظمات عبر

 .استشياده
 بيا قام التي المتعمد القتل وعممية الجريمة ىذه أن عبر صوت فمسطين مجدالني وأوضح
 الجنائية لممحكمة ستقدم التي االحتالل جرائم سجل إلى ستضاف طقاطقة األسير بحق االحتالل
 .عمييا إسرائيل لمسائمة الدولية
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 وتغيير العرقي التطيير عممية في خطيرا تصاعدا ىناك أن إلى مجدالني أشار ثانية، جية من 
 إعطاءىا بغية المدينة في بأكمميا الديمغرافيا رسم إلعادة مخطط سياق في القدس في الديمغرافيا

 واضح انتياك في ليا والمسيحية اإلسالمية العربية الصبغة عن تماما تختمف جديدة صبغة
 مع تتساوق التي األمريكية اإلدارة من كامل بدعم األربعة جنيف واتفاقيات الدولي لمقانون
 .االحتالل تكريس في اإلسرائيمية الحكومة

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 
 
 السمطة بين ما أمني تنسيق يوجد ال أنو الغول، عمر الفمسطيني، المركزي المجمس عضو كدأ 

سرائيل، الفمسطينية،  والمعابر، البضائع، وتصدير باستيراد يتعمق مدني، تنسيق ىو يتم ما وأن وا 
صدار والمشاريع،  .الفمسطيني المواطن تيم التي الحياتية، األمور من وغيره التصاريح، وا 

 يوجد أنو بادعاء البعض، ُيصّدرىا مستفزة" بروبجاندا"و تضخيم يوجد": "الوطن دنيا"لـ الغول وقال
 أنيتو نتنياىو حكومة ألن أوسمو، اتفاق يوجد وال أمني، تنسيق يوجد ال فعمًيا لكن أمني، تنسيق
 ".باجراءاتيا ودفنتو

وحول أسباب تأخر عقد المجمس المركزي، أوضح الغول، أنو لحد المحظة لم تتبمور ضرورة 
لعقده، خصوًصا وأن المواعيد التي وضعت لعقده، تزامنت مع عقد ورشة المنامة، التي أخذت 

ُمرجًحا بأن نياية ىذا األسبوع قد يتم تحديد موعد عقد حيًزا كبيًرا من السياسة الفمسطينية مؤخًرا، 
 .المركزي

 دنيا الوطنالمصدر: 

 الحكومةممف : ثانياً 

 األربعاء، اليوم الحرارة درجات عمى حاد رتفاعأصدرت وزارة الصحة تنويو لممواطنين بسبب اال  
 .المباشرة الشمس ألشعة خاص، بوجو واألطفال والمرضى المسنين تعرض بعدن

 من واإلكثار ضرورية، غير جسدية جيود بذل عن باالمتناع المواطنين طالبت الوزارة  كما 
 .الظل أماكن في والبقاء والسوائل، الماء شرب

 وزارة الصحة: لمصدرا  
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  04 األربعاءفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 .  واقتيادىم الى مراكز االعتقال التابعة لالحتالل بالمحافظات الشمالية

 استفزازية اقتحامات ، اليوم المستوطنين من مجموعات فذتالمستوطنين، نعتداءات وفي اطار ا
 االحتالل قوات من مشددة بحراسة المغاربة باب جية من المبارك األقصى لممسجد جديدة

مستوطنون، خالل اليومين الماضيين، عدًدا من البيوت المتنقمة عمى النصب ، فيما الخاصة
 .أراضي المواطنين في األغوار الشمالية

 في محدود بشكل ، اليوم صباح ،إسرائيمية عسكرية آليات عدة وفي المحافظات الجنوبية توغمت.
 متصل، سياق وفي، كما  غزة قطاع شمال حانون بيت بمدة من الشرق إلى المواطنين أراضي
 .إصابات دون خانيونس شرق لممقاومة مرصد تجاه النار االحتالل قوات أطمقت

  صحيفة القدس: لمصدرا.

 
 طمب عمى وافقت اسرائيل ان ، بكر ابو قدري المواء والمحررين االسرى شؤون ىئة رئيس أكد  

 وتم ، االحتالل معتقالت في استشيد الذي طقاطقة نصار األسير الشييد جثمان بتشريح الييئة
 في التشريح بعمميى لممشاركة العدل وزارة قبل من الشرعي الطب في القاضي اشرف الدكتور فرز
 .كبير أبو في الشرعي الطب معيد
 طقاطقة االسير استشياد مسؤولية ، السجون مصمحة إدارة عبر صوت فمسطين،  بكر ابو وحمل
 الطبي االىمال وسياسة النفسي التعذيب وسائل بفعل لمغاية وصعبة قاسية لظروف تعرض الذي

 . بحقو المتعمد
 الطبي االىمال سياسة استمرار ظل في االسيرة الحركة شيداء عدد يتزايد أن ، بكر أبو وتوقع
 يواصمون االسرى من 2 أن إلى مشيرا ، المرضى االسرى بحق السجون ادارة تنتيجيا التي

 .مزمنة مرضية حاالت بينيم ومن الطعام عن المفتوح اضرابيم
  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 أمس، عقدت، التي العرب اإلعالم وزراء لمجمس التنفيذي لممكتب 00 ال الدورة أعمال شددت  
 صياغة عمى السعودية، العربية المممكة برئاسة بالقاىرة العربية الدول لجامعة العامة األمانة بمقر

 .لفمسطين داعم مؤثر إعالمي خطاب
 رأسيا وعمى الفمسطيني، الشعب مطالب عدالة عمى العالم يطمع حتى الالزمة، المساحة فمسطيني

 . الشرقية القدس وعاصمتيا ،0462 عام حدود عمى الفمسطينية الدولة إقامة
 األنباء وكاالت واتحاد العربية، الدول إذاعات اتحاد بو قام الذي المتميز، اإلعالمي بالعمل وأشاد

 اإلخباري التبادل خالل من الشريف، بالقدس المتعمقة األخبار نشر تكثيف في والمتمثل العربية،
 تمك وتعزيز مواصمة ضرورة إلى ذاتو اإلطار في الفتاً  واآلسيوية، واإلفريقية األوروبية الدول مع

 .الجيود
 االماراتيةصحيفة الخميج : المصدر

 وتيجير المنازل ىدم سياسة بوقف إسرائيل، اهلل، ورام القدس في األوروبي االتحاد بعثات طالبت 
 الدولتين حل تحقيق إمكانية تقّوض» الممارسات ىذه أن معتبراً  الفمسطينيين، السكان وطرد

 .«الدائم والسالم

 ىدم في الشروع اإلسرائيمية لمسمطات المعمنة النية بقمق، تتابع إنيا األوروبية لمبعثات بيان وقال
 منيم فرداً  02 تضم أسر ثالث يعّرض الذي األمر شقة، سبعين نحو تضم فمسطينية مبان   عشرة
 .القدس في الحمص وادي حي في التيجير لخطر أطفال تسعة

 شرق في سموان حي من فمسطينية عائمة اإلسرائيمية السمطات طرد إلى بقمق البيان أشار كما
 مع ىدم، أوامر ياصول وادي في األخرى العائالت من العديد تمقى إلى إضافة أيام، قبل القدس
 .القدس منطقة محكمة في حالياً  قضية 02 نحو وجود

 حل تحقيق إمكانية يقّوض السياسة ىذه استمرار» أن عمى األوروبية، البعثات بيان وشدد
 من لكل مستقبمية عاصمة القدس كون إمكانية خطير بشكل ييدد كما الدائم، والسالم الدولتين
 .واإلسرائيمية الفمسطينية «الدولتين

 صحيفة الشرق االوسط: لمصدرا
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 بالتمييز تتسم تصريحات بسبب ترامب دونالد الرئيس إلدانة األمريكي النواب مجمس صوت   
 رمزي تصويت في مختمفة، ألقميات ينتمين الكونجرس في ديمقراطيات نساء أربع ضد العنصري

 .أيدوه الذين الجميوريين وزمالئو ترامب وصم إلى ييدف

 بسبب الرئيس لتوبيخ التصويت في واحد ومستقل الديمقراطيين كل إلى جميوريين أربعة وانضم
 إصالح في لممساعدة” يعدن أن عميين إن األربع لمنساء فييا قال التي األحد يوم تغريداتو
 .“منيا أتين التي بالجريمة الموبوءة المنيارة األماكن

 رويترزوكالة : لمصدرا

 يوم سياسي اتفاق عمى األولى باألحرف معارضةال وتحالف السودان في العسكري المجمس وقع
 .الديمقراطية إلى األفريقي البمد النتقال ييدف السمطة لتقاسم اتفاق إطار في األربعاء
 لالنتياء ماراثونية محادثات من ليمة بعد أفريقيين وسيطين حضور في الخرطوم في التوقيع وجرى
 .الشير ىذا من سابق وقت في إليو التوصل تم الذي االتفاق تفاصيل بعض من
 .الجمعة يوم توقيعو يتم أن المتوقع من دستوري إعالن عمى يعمالن الجانبان يزال وال
 رويترز وكالة:لمصدرا

 إنو غرينبالت، جيسون الدولية، لممفاوضات الخاص والمبعوث األميركي، الرئيس مساعد الق
 لمخطة قيمة أي يوجد فال والفمسطينيين" إسرائيل" بين سياسية تسوية إلى التوصل دون

 بالشير المنامة بالعاصمة أقيمت التي البحرين، ورشة خالل عنيا أعمن التي االقتصادية
 .الماضي

 مستشار كوشنر، جاريد إلييا بادر التي البحرين ورشة فشل عمى لمتغطية منو محاولة وفي
 الفمسطينية لمقيادة الميجة شديدة انتقادات غرينبالت وجو ترامب، دونالد األميركي الرئيس وصير
 النحيازىا ترامب إدارة مقاطعة وتواصل بالورشة المشاركة رفضت التي الفمسطينية بالسمطة ممثمة
 ".اإلسرائيمي" لمجانب التام

 نتالعربية :لمصدرا

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-17                   األربعاءاليوم  : 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 
 وتقتل بيروت في التحرير لمنظمة منشات تقصف اإلسرائيمية المقاتالت - 0410 -02-2

 ضغط تحت المبرم النار إطالق بوقف اإلسرائيمية الحكومة تتمسك لم وبذلك شخص، 022
 مناحيم حينئذ اإلسرائيمي الوزراء رئيس تقويضو دعاة أبرز من وكان. 0410 تموز في أميركي
 شامير إسحق خارجيتو ووزير شارون أرييل دفاعو ووزير بيغن

 

 
د وليد أحمد نمر )أبو عمي اياد( في أحراش عجمون وذلك خالل استشيا -0420 -02-2

المعارك التي دارت بين الجيش األردني والفدائيين بينما كان أبو عمي اياد يحاول عبور منطقة 
 .رفاقوجبمية مع بعض 

 
 حركة من وبضغط الفمسطيني الوطني المجمس عبرمنظمة التحرير  أقرت-0461 -02-2
(  الميثاق)  خالل من فمسطين لتحرير المسمح الكفاح باستعمال الفمسطيني الشعب حق(  فتح)

 . مادة 02 عمى احتوى الذي
 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

