
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-18                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 .صحتو عمى مطمئنا   عمارنة معاذ الصحفي المصور عباس، محمود د الرئيس ىاتف 

 فييا بما المختصة الجيات كل وجو أنو وأبمغو العاجل، الشفاء عمارنة لمصحفي سيادتو وتمنى
 .لو والمطموب المناسب العالج توفير شأنو من ما كل لتقديم الصحة وزيرة

 قوات قبل من عمارنة الصحفي لو تعرض الذي االعتداء االتصال، خالل سيادتو، وأدان
 .جانبو إلى وقوفو معمنا االحتالل،

 الصحفيين لنقابة العامة االمانة وعضو" فتح" لحركة الثوري المجمس عضو ، الرئيس ىاتف كما
 قوات قبل من اليوم لو تعرض الذي االعتداء عقب صحتو عمى مطمئنا المحام، محمد:  االستاذ

 الشمالي المدخل عمى عمارنة معاذ الصحفي مع تضامنية مسيرة في مشاركتو أثناء االحتالل
 .لحم لبيت

 .العاجل الشفاء لمحام متمنيا االعتداء، ىذا االتصال، خالل سيادتو، وأدان

  وكالة وفا المصدر: 

 

 إلنقاذ والعاجل الفوري بالتدخل الدولية المؤسسات" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة طالبت 
 إدارة قبل من ممنيجة قتل لعممية يتعرضان المذين موسى وشادي دياك أبو سامي األسيرين حياة

 .اإلسرائيمي االحتالل سجون داخل الطبي اإلىمال نتيجة السجون،

 صحفي، تصريح في القواسمي أسامة" فتح" حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 خطيرة، حالتو عاما، عشر سبعة منذ والمعتقل مؤبدات سبعة والمحكوم دياك أبو األسير إن

ن فوري، عالج الى وبحاجة  الطبي اإلىمال تؤكد ليا تعرض التي الطبية األخطاء حجم وا 
 .السجن أسوار خارج لعالج بحاجة وانو بحقو، المتعمد

 متتالية، صحية لوعكات  عاما عشر ثمانية منذ المعتقل موسى شادي األسير تعرض كما: وتابع
 .كبير بشكل الصحي وضعو تردي الى أدى الذي األمر

 

https://fatehinfo.net/post/159823
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 األسيرين ىذين حياة عن الكاممة المسؤولية اإلسرائيمية االحتالل سمطات الحركة وحممت 
  .المرضى األسرى باقي وعن المناضمين،

   مفوضية االعالم والثقافةالمصدر:

 

 بعد ستجتمع ، التنفيذية المجنة إن رأفت، صالح ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال
 ومجمس الدولي، الصعيد عمى الفمسطيني التحرك مقدمتيا في عديدة، نقاطاً  لمناقشة أيام، عدة

 بإجراء لمسماح إسرائيل عمى لمضغط محاولة في الدولية، والمؤسسات العامة، والجمعية األمن
 .القدس في االنتخابات

 إيجابياً  حماس حركة ترد أن أممو عنصوت فمسطين ،  إلذاعةوأعرب رأفت عن اممو في حديث 
 القوى كل ،والرئاسية التشريعية االنتخابات إجراء بشأن عباس، محمود الرئيس رسالة عمى وخطياً 

 .والتشريعية الرئاسية االنتخابات إجراء عمى الموافقة خارجيا، أو المنظمة داخل من الفمسطينية،

  صوت فمسطينالمصدر: 

 

 مبادرة إن شعث، نبيل د. ، التحرير منظمة في المغتربين شؤون دائرة رئيسالقائم بأعمال  قال
 تعزيز إلى تيدف العالم، مستوى عمى ثم والقارات، الدول كل في الفمسطينية الجاليات توحيد
 ارتباط وتعزيز الجالية، أبناء وخدمة الدولية، الساحة عمى الفمسطينية لمقضية الداعم دورىا

 الموجودة والخالف االنقسام حالة إلنياء الجاد العمل أىمية مؤكداً  فمسطين، بوطنيم المغتربين
 .الجاليات أطر بين

 العاصمة في يعقد الذي أوروربا في الفمسطينية الجاليات مؤتمر أمام كممتو خالل شعث وأوضح
 ىناك أن ،"تفعيميا وآليات اوروبا في الفمسطينية الجاليات وضع" عنوان تحت بوخارست الرومانية
 يتم واحدة جالية بوجود وديمقراطية، وطنية أسس عمى الجاليات لتوحيد المرحمة ىذه في ضرورة
 ثم ومن لمقارة منيا وتنطمق الدولة، ثم المقاطعة، أو المدينة توىمس عمى ديمقراطيا انتخابيا
 التنظيمية المرجعية ىو يكون العالم، في الفمسطينية لمجاليات موحد عالمي لمؤتمر وصوالً  لمعالم،

 .السياسية المرجعية بالمنظمة المغتربين شؤون دائرة تمثل حين في لمجاليات،
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 الدولي العام الرأي وتعبئة العالم الى شعبنا معاناة نقل في الفمسطينية الجاليات دور أىمية وأكد 
 الدور من يعزز العالم في لمجاليات واحد عام اتحاد خمق أن موضحا الفمسطينية، القضية لصالح
 لصالح الدول مختمف في القرار صناع عمى بالتأثير البمدان مختمف في الجاليات بو تقوم الذي

 .الفمسطينية الوطنية الحقوق عن ودفاعا فمسطين،

 المصدر:وكالة وفا  

 

 الفمسطينية لالنتخابات لمدخول حركتو استعداد ،باسم حركة فتح  الناطق ، نزال جمال أكد
 وتستطيع العممانية، والحياة الوطني، الديمقراطي بالتوجو تؤمن حركتو أن إلى مشيًرا المقبمة،
 .انتخابية ومعارك ديمقراطية مكاثرات في االنتصارات تحقيق

 والقطاعات الطمبة، مجالس بانتخابات فازت فتح حركة إن": الوطن ادني"لـ في تصريح  نزال وقال
 طالبية، ولو انتخابات أي إجراء ترفض كانت حماس المقابل في الغربية، الضفة في النقابية،
 حركة تعبيره حد فعمى الفمسطيني، الشارع في فتح لحركة الثقيل الحجم ت درك ألنيا ذلك وتتعمد

 العربي العالمين في سياسية، حركة أقدم نحن لمعقود، عابرة االنتشار، واسعة جماىيرية حركة فتح
 .واإلسالمي

 وانطالقة الفمسطينية، الثورة انطالقة ومنيا الوطنية، االحتفاالت إقامة ترفض حماس أن وأوضح
حياء فتح، حركة  ظيور يعني الفتحاويين، خروج ألن عرفات؛ ياسر الراحل الرئيس ذكرى وا 
 الميادين كل في ميولة بأعداد ستخرج الناس أن تعي فحماس ضعيف، بمظير حماس

 .والساحات

   دنيا الوطنالمصدر:

 

 الجمعية في الرابعة المجنة في التصويت نتيجة ان الالجئين مخيمات في الشعبية المجان اكدت  
 بتصويت كان والذي سنوات لثالث االونروا عمل والية تفويض تجديد قرار مشروع عمى العامة
 شكل التصويت عن امتنعت 7 و عارضت دولتين مقابل المتحدة االمم في عضو دولة 071

 عمى عممت التي الفمسطينية لمدبموماسية وانتصارا وثوابتيم الفمسطينيين الالجئين لحقوق انتصاراً 
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 تفويضيا لتجديد لألونروا السياسي الدعم لحشد واالجنبية العربية االطراف كافة مع الساعة مدار 
 وليالد المجتمع من جديدة ضربة تمقت االسرائيمي االحتالل وحكومة االمريكية االدارة ان موكدتا

 والذي سنوات لثالث الرابعة المجنة في التفويض تمديد قرار مشروع لصالح التصويت خالل من
 الجمعية في 091 االعضاء الدول عمى العام لمتصويت القرار مشروع ترحيل سيتم ضوئو عمى

 . القادم ديسمبر من االول في العامة

 دائرة شؤون الالجئين :المصدر

 

 ممف الحكومة  : ثانياً    

 يمحق قد أذى أي مسؤولية اإلسرائيمي االحتالل سمطات الكيمة مي. د الصحة وزيرة حممت  
 األدوية إلى إضافة البيوت، في أو األخرى الصحية والمراكز المستشفيات في بالمرضى
 .فمسطينية محافظات أربع عن الكيربائي التيار فصل نتيجة الثالجات، في المحفوظة والمطاعيم

 الدولي لمقانون تحدييا في االحتالل سمطات إمعان أن ،صحفي بيان في الكيمة، الوزيرة وأضافت
 تطبيق من محذرة محدق، خطر أمام المجتمعات كل في الشرائح أضعف وىم المرضى يضع

 من وأجزاء وأريحا لحم وبيت والبيرة اهلل رام محافظات عن الكيرباء بفصل لقرارىا إسرائيل
  .القدس كيرباء شركة امتياز مناطق وىي القدس، محافظة

 الصحةوزراة المصدر: 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا:

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  07 ،االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي، اعتقمت قوات االحتالل  
 .طنين بالمحافظات الشمالية والقدسلمنازل الموا

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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عاليات والجيود نصر ابوجيش الى تكثيف الفبمحافظة نابمس ،دعا منسق القوى الوطنية  
والذي  المضرب عن الطعام احتجاجا  عمى اعتقالو االداري التضامنية مع االسير سامي ابو دياك

 .سجون االسرائيمية ت في اليصارع المو 

 . بالسماح ليا باحتضان ابنيا في بيتيا قبل استشياده كمن جيتيا طالبت والد االسير ابو ديا

  صوت فمسطينالمصدر: 

 

سرائيل غانتس، بيني بزعامة أبيض - أزرق حزبي من التفاوض فرق أعمنت   بزعامة بيتنا وا 
 خاصة المقبمة لمحكومة العريضة الخطوط صياغة في ممموس تقدم احراز تم انو ليبرم أفيغدور

 . االثنين اليوم االجتماع الى الطاقمان يعود ان المقرر ومن والدولة الدين بشؤون يتعمق فيما

 يقدم لم" أزرق ابيض" إن ، المشتركة القائمة من شحادة مطانس النائب قال  متصل صعيد وعمى
نيا اآلن، حتى ممموسا عرضا لمقائمة  .العربي الجميور مصمحة يخدم موقفا ستتخذ وا 

 .االربعاء بعد غداً يذكر ان ميمة تشكيل غانتس لحكومة اسرائيمية تنتيي 

إجراء المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية، أفيحاي مندلبميت،  ، طمب ومن ناحية أخرى
، فيما يرجح أن ي تيم نتنياىو بـ"الخداع وخيانة 0111تحقيقات نيائية قبل اتخاذ قراره في الممف 

 .عن النتائج في األسبوع المقبل، عمى أن يتم اإلعالن النيائي 0111األمانة"، في إطار الممف 

 : فضائية مكان العبريةالمصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 عمى عاماً  11 مرور بمناسبة ىار تقري في( يونيسف) لمطفولة المتحدة األمم منظمة أعمنت 
 1078 جرح فيما"  8102"  الماضي العام خالل استشيدوا فمسطينياً  طفالً   99 أن ،تأسيسيا
 .شيريا فمسطيني طفل 811 اعتقال يتم فيما آخرون،

 ة فرانس برسوكالالمصدر: 
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 الجنوبي الصين بحر في عضالتو استعراض عن الكف إلى ،األمريكي الجيش ،الصين دعت   
  “ديزم نم ضومغلا“ نأشب ناويات يف ديكأت تارتوتمل نيب ربكأ نيداصتقا يف إضافة وتفادي
 .العالم

 خالل األمريكي نظيره حث الصيني، الدفاع وزير إن الصينية الدفاع وزارة باسم متحدث وقال
 بحر في العضالت استعراض عن الكف” عمى بانكوك التايالندية العاصمة في دفاعية محادثات
 .“الجنوبي الصين بحر في التوترات وتصعيد االستفزاز وعدم الجنوبي الصين

  رويترزوكالة المصدر: 

 

 

 

 المنازل أحد باحة في خاص حفل عمى نار إطالق جراء ،وأصيب أخرون أشخاص 9قتل  
 .صباح  اليوم كاليفورنيا والية في فريسنو بمدينة

 المصدر: روسيا اليوم
 

 

 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً 

 

 الغتيال عممية خالل طولكرم في مجزرة يرتكب االسرائيمي االحتالل  - 8118  –00- 02  
 (.الزغل طارق) األقصى شيداء كتائب نشطاء احد

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

