
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-20                   السبتاليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي 

 بكأس القدم لكرة الوطني منتخبيا بتتويج الشقيقة الجزائر جميورية عباس، محمود رئيسال ىنأ 
 مساء جمعتيما التي المباراة في وحيد بيدف السنغالي المنتخب عمى فوزه بعد االفريقية، االمم

 .الدولي القاىرة استاد عمى الجمعة،
 عشرات قموب الى الفرحة ادخل والذي الجزائري المنتخب حققو بما فخره عن الرئيس واعرب
 .خصوصا الفمسطيني شعبنا وابناء عموما والعرب الجزائريين ماليين
 لألمم المستضيفة العربية مصر جميورية بو قامت الذي والمميز الكبير بالتنظيم الرئيس وأشاد

 البطولة في المشاركة لممنتخبات الراحة متطمبات كل وتوفير وتحضير تنظيم من اإلفريقية،
 .اإلفريقية

 األمم في الثاني المركز عمى الوطني منتخبيا حصول السنغال جميورية الرئيس ىنأ كما
 .اإلفريقية

 أبناء تابع كما، لممنتخب دعما المباراة الفمسطينية القيادة اعضاء من وعدد تابع قد الرئيس وكان
 وفي المحافظات، من عدد في العامة والميادين الساحات في ضخمة شاشات عبر المباراة شعبنا

 .الجزائر عمم رافعين المقاىي،
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 تحاول الذي االدعاء ان عريقات صائب د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين قال 

 حاولت والتي الصييونية، واسرائيل االمريكية االدارة فمك في تسير والتي المغرضة الجيات بعض
 وان ، وسياسيا دوليا معزولين بانيم وتتيميم الفمسطيني، والشعب القيادة بحق ادعاءاتيا نشر

 القيادة وصف والذي بالتجرين قالو لما ترديد ىو انما ، فاشمة قيادة ىي الفمسطينية القيادة
 القيادة ضد  االمريكية االدارة اتخذتو اجراء الي تقبميا لعدم نتيجة الوصف بيذا الفمسطينية

 . الفمسطيني والتراث  والرواية  والمقدسات والقدس والشعب والسمطة
 ، واالغوار اريحا محافظة في  فتح ةحرك اقميم نظمها سياسية ندوة عريقات خالل وتسائل

 زائد 77 لمجموعة رئيسا مازن ابو االخ دولتنا رئيس اصبح وقد معزولة فمسطين تكون كيف
 سكان عدد من% 15 نسبتو ما ويشكل دولة 535 يضم وبشري اقتصادي تجمع وىو الصين

  ؟.العالمي  القيادي الموقع ليذا باالجماع انتخابو وتم ، العالم
 حصمت وقد معزولة بانيا الفمسطينية والقضية الفمسطينية القيادة يصفون عريقات ، كيفوتابع 

 االنحياز عدم ودول ، اإلسالمي التعاون ومنظمة األفريقي واالتحاد ، األوروبي االتحاد دعم عمى

http://www.plo.ps/article/51022/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A3%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7--%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA--
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   جميعيا رفضت التى العربية والدول وكندا واليابان والصين ورسيا والكاريبي الالتينية امريكا ودول 
 ؟.الجوالن مرتفعات في الفمسطينية واالراضي القدس بحق االمريكية والقرارات االجراءات
 منظمة التحريرالرسمي لموقع الالمصدر: 

 
 ميمة كممة سُيمقي عباس، الرئيس إن: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني، ماجد قال 

 لمختمف فييا سيتطرق السبت، اليوم مساء الثوري لممجمس السادسة الدورة أعمال افتتاح في
 .الداخمية واألوضاع الفمسطينية، القضية تطورات

"دورة التصدي  لممجمس السادسة الدورة أعمال  ،،أن فمسطين صوت عبر الفتياني وأضاف 
 .عباس محمود الرئيس بمشاركة أيام، لثالثة وتستمر اليوم مساء ستفتتح لصفقة القرن" 

 واألخوات، اإلخوة عمى المصادقة" ستتضمن  المجمس، جمسات اعمال جدول ان الفتياني وأوضح
 ،بعد مصادقة المجنة المركزية عمييم الدورة ىذه في فتح لحركة الثوري لممجمس سينضمون الذين

 ستطرأ تعديالت وأن خاصة عميو، المصادقة من التمكن في أممو عن معرباً  ، الداخمي والنظام
 يتعمق فيما وخاصة الكوادر، لكل المشاركة قاعدة وتوسيع الحركة لتطوير النظام، ىذا عمى

 .والمرأة بالشبيبة
 برئاسة اهلل رام في السبت اليوم ظيرستجتمع   فتح لحركة المركزية المجنة ن الفتياني أني  وب  

 إلى ستضاف التي األسماء من عدد عمى المصادقة أجل من عباس محمود الفمسطيني الرئيس
 .األخرى الممفات من عدد لمناقشة باإلضافة لمحركة الثوري المجمس

 والعالم فمسطين في األطياف جميع حوليا تجمع أن استطاعت، فتح حركة: "الفتياني وقال
 الوطن مساحة بل الفمسطينية، القضية فقط تستيدف ال التي المؤامرة مواجية في العربي،
 ".العربي

 آليات في واضحة رؤية لدينا فتح حركة في: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين وأضاف
 وأدوات الصمود آليات بتعزيز يتعمق وفيما الفمسطينية، باألرض خاصة لالحتالل، التصدي
 .الداخل في الموجودين الفمسطينيين ضد والعنصرية اإلسرائيمية الغطرسة ضد المواجية

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 
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 المعادلة تغيير محاولة وأن ، لمتصرف قابمو وغير ثابتو الوطنية حقوقنا أن فتح حركة كدتأ   
 .مطمقا تنجح لن السالم مقابل األرض أساس عمى القائمة السياسية

 نقايض لن أننا باسميا، والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي اسامة وشدد
 كوشنير االمريكي الرئيس مستشاري ويتبناىا يقترحيا التي الجديدة المقاربات وأن ، بالمال حقوقنا

 مدن، ىي االستيطانية المستعمرات وان محتمة غير فمسطين دولة أراضي بإعتبار ،وجرينبالنت
 والشرعية لإلجماع مخالفة وىي مطمقا، لمنجاح طريقا تجد لن عنصرية ومفردات مقاربات ىي

 .والفاشمة المرفوضة العار صفقة تفسيرات احد وىي الدوليين،

 مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبية المصدر: 

 كريشان محمد القطرية الجزيرة قناة ، مذيع الشيخ حسين فتح لحركة المركزية المجنة عضو شكر
 في وحيداً  عباس محمود الفمسطيني الرئيس ترك ان حسابو عمى تويتر، الذي نشر تغريدة عمى

 .نذالة المرحمة ىذه
 الوطني أييا كريشان محمد شكرا:"  تويتر عمى عمى حسابو الرسمي  تغريده في الشيخ وقال

  ،" الصادق
 لحقوق شاىد مركز نظميا تفاعمية ندوة قال خالل كريشان، محمد العربي اإلعالمي وكان 

 ان الماضي االربعاء الوطنية النجاح جامعة في اإلعالم ومركز المجتمعية والتنمية المواطن
 سابقة مبادرات في جرى كما لو التصدي ويمكن الفمسطينيين عمى محتوما قدرا لست القرن صفقة

 .الفمسطيني الشعب لحقوق تستجب لم
 تويتر، وكالة سوا المصدر: 

 
 بحقوق تمسكيا دوماً  أثبتت التي وقيادتو وقواه شعبنا بمواقف التزاميا الصحفيين نقابة كدتأ  

 الدولية، الشرعية تقرىا التي الحقوق تمك الالجئين، عودة وحق المصير وتقرير الحرية في شعبنا
 .األمريكي االستعمار ومعيا اإلسرائيمي االحتالل دولة باستثناء العالم كل بيا ويعترف

 المسعورة السياسية حممتيا اطار في االمريكية االدارة ان ، عنيا صادر بيان في النقابة وبينت
 وىي الفمسطينية، القضية لتصفية تيدف التي والكاذبة المضممة االعالمية روايتيا لتسويق تسعى
 إال مصيرىا يكون لن يائسة محاولة في وذلك االستعماري، واالستيطان واالحتالل الجالد رواية
 الفمسطيني، لمشعب الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير لمنظمة بديمة قيادة لخمق المحتوم، الفشل
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 رفضاً  جميعيا الموحدة وقواة قيادتو خمف من اإلعالم خالل من شعبنا مع لمتواصل وتيدف 
 .القرن لصفقة
  نقابة الصحفيين: درالمص

 
 تعميمات عمى وبناء تابعت السفارة ان طوباسي، مروان اليونان لدى فمسطين دولة سفير قال 

 الجمعة، ظير اثينا ضربت التي القوية االرضية اليزة حدوث منذ المالكي، رياض الخارجية وزير
 اصابات اية حصول عدم من وتأكدت احواليم عمى واطمأنت باثينا المقيمين الفمسطينيين اوضاع

 .ريختر مقياس عمى درجات 5.3 بـ قوتيا قدرت التي القوية اليزة ىذه نتيجة اضرار او
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثانياً 

 من الحدودي السياج عبر فمسطينيا شابا الماضية الميمة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 النار، االسرائيمية الحربية الزوارق أطمقت، كما المحتمة األراضي داخل الى غزة قطاع جنوب
 .غزة قطاع شمال ببحر الصيادين مراكب صوب السبت، اليوم صباح

  صحيفة القدس: لمصدرا.
 

 قمع جّراء ، الحي بالرصاص اصابة 47 بينيم مواطناً  77 اصابة  عن الصحة وزارة أعمنت  
 ". غزة قطاع شرق السممية العودة لمسيرات اإلسرائيمي االحتالل قوات
 بينيم بالمطاط، المغمف المعدني بالرصاص مواطنا 22 اصيب الشمالية المحافظات وفي

 قدوم كفر قرية لمسيرة اإلسرائيمي االحتالل قوات قمع خالل اختناق، بحاالت وآخرون صحافيون
 .لالستيطان المناوئة السممية األسبوعية

  وزارة الصحة : لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 في بفوزه القدم لكرة اإلفريقية األمم  كأس بطولة بمقب الميمة، الشقيق الجزائري المنتخب توج   
 المقب ىذا ويعتبر ، بونجاح بغداد الالعب أحرزه  وحيد بيدف السنغالي نظيره عمى النيائي المقاء
 . 5771 عام االول بالمقب فوزىا بعد لمجزائر الثاني

 في المقاء الصحراء بمحاربي الممقب ، الجزائر لمنتخب العاشقة الفمسطينية الجماىير وتابعت
 صافرة المقاء حكم إطالق حتى االنطالقة منذ الجزائري المنتخب وشجعت الوكن محافظات كافة

 .المقاء لمتابعة الوطن بمحافظات ميادين عدة في كبيرة شاشة نصب تم كما النياية
  الجنوبية باالقاليم والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 
 إسرائيل لمعاقبة قرارات اتخاذ ضرورة إلى احيدار، فؤاد بروكسل برلمان لرئيس األول النائب دعا 

 ومنع والمصرفية التجارية العالقات قطع ضمنيا من الفمسطينيين، ضد العنصرية سياستيا عمى
 .معيا الجامعات بين العممي التعاون ووقف الدخول، تأشيرات

 تجديد أىمية فمسطين، تمفزيون عبرالذي بث " فمسطين أصدقاء" لبرنامج حديث في أحيدار وأكد
 سياساتيا مواصمة عن إسرائيل إليقاف واحدة دولة عمى اقتصاره وعدم أوروبيا، السياسي العمل

 .العنصرية
 تمفزيون فمسطين:لمصدرا
 
 
 يسمم لن المجمس أن البرىان الفتاح عبد أول الفريق السودان في العسكري المجمس رئيس أعمن  

 في حرب جرائم بارتكاب تتيمو التي الدولية الجنايات لمحكمة البشير عمر المعزول الرئيس
 .دارفور

 قادة من تعميمات تصدر لم"، سي بي بي قناة عمى قيود بال برنامج خالل البرىان وكشف
 انقضت عندما الماضي، يونيو في" بالخرطوم لمجيش العامة القيادة اعتصام بفض المجمس
 .شخص 511 من أكثر منيم وقتمت المعتصمين عمى عسكرية شبو مسمحة وحدات

 لتقديميم تمييدا معيم تحقق السمطات وأن الواقعة، في متورطون العسكريين القادة بعض إن وقال
 .لممحاكمة
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 اإلعالن بشأن سريع اتفاق إلى االنتقالية المرحمة في التفاوض وفدا يتوصل أن البرىان، وتوقع 
 .الوثيقة من كبير جزء عمى االتفاق تم أنو وذكر الدستوري

 بي بي سي: لمصدرا 

 
 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 
 إسرائيل يطالب قرارا ساحقة وبأغمبية تتبنى المتحدة لألمم العامة الجمعية -  21-7-2114

 .الغربية الضفة في اقامتو الذي جدار الفصل العنصري أجزاء معظم بتفكيك
  

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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