
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-28                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 السفراء األربعاء، مساء الدوحة، القطرية بالعاصمة إقامتو مقر في عباس محمود رئيسال ستقبلا 
 .قطر دولة لدى المعتمدين العرب

 الفمسطينية، بالقضية المتعمقة التطورات آخر صورة في العرب، السفراء سيادتو ووضع
 .والمسيحية اإلسالمية والمقدسات المبارك األقصى والمسجد القدس عمى اإلسرائيمية واالعتداءات

 وكالة وفا المصدر: 

 

 صفقة عمى والضروري المناسب الدولي الرد أن" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة كدتأ
 عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية بالدولة فورا باالعتراف ىو التصفوية، ترمب

 .7691 يونيو/ حزيران من الرابع خطوط

 مع لمتضامن العالمي اليوم لمناسبة والثقافة، االعالم مفوضية عن صادر بيان في فتح ودعت
 مع بتضامنو االنتقال إلى الدولي المجتمع ، نوفمبر 96 يصادف والذي الفمسطيني الشعب

 حالة ومن االفعال، دائرة إلى األقوال دائرة من العادلة، الوطنية وقضيتو الفمسطيني شعبال
 إلى الدولي، لقانون المستمرة وانتياكاتيا اإلسرائيمي االحتالل دولة جرائم عمى الصمت استسيال

 ومنظومة العالمي السمم تيديد شأنيا من التي واالنتياكات، الجرائم ىذه وقف أجل من العمل
 .التضحيات عبر البشرية تورطيا التي واالعراف والقيم القانون

 المتحدة، األمم عمر من عمرىا التي الوحيدة، القضية ىي الفمسطينية القضية أن وأوضحت
 مع وتعامل دما، تنزف تركيا بل الدولية، القوانين وفق ليا حل إيجاد عن الدولي المجتمع وعجز

 .والمحاسبة القانون فوق دولة وكأنيا إسرائيل

 عالم والثقافةمفوضية االالمصدر: 
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 لوار إلقميم اإلقميمي المجمس رئيس اهلل، برام مكتبو في اشتية، محمد. د الوزراء رئيس استقبل    
 مدني مجتمع مؤسسات ورؤساء إقميميين ومستشارين بمديات رؤساء ضم ووفد الفرنسي األطمسي

 .تروكاز رينيو القدس في الفرنسي العام القنصل بحضور اإلقميم، في

 الجيود الى باإلضافة االسرائيمية، واالنتياكات السياسية، التطورات آخر عمى الوفد اشتية واطمع 
 .فمسطين في والرئاسية التشريعية االنتخابات عقد سبيل في المبذولة

 مسطينية،الف الدولة إلقامة فرصة اي تدمير عمى ممنيج بشكل تعمل اسرائيل: "الوزراء رئيس وقال
 لمتوسع احتياطي كخزان" ج" المسماة المناطق واستخدام القدس، تيويد خالل من وذلك

 مناطق بضم والتيديد غزة، قطاع عمى المفروض الحصار استمرار الى باإلضافة االستيطاني،
 ".األردن غور منطقة خاصة الغربية، الضفة في

 حممة من المستوطنين بحق اجراءات باتخاذ االوروبية الدول خاللكم من نطالب: "اشتية وأضاف
 ".قانوني غير 7691 عام المحتمة المناطق في وجودىم يعد والذي جنسياتيا،

 مجمس الوزراءالمصدر:  

 

ة حرك أن األحمد، عزام فتح، لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو قال   
 الفمسطينية الفصائل جميع مع الموحدة القائمة وفق المقبمة باالنتخابات لممشاركة مستعدة فتح 

 .حماس حركة فييا بما

 جرى وقد جديداً  ليس طرح الموحدة القائمة": الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في األحمد، وقال
 فتح فييا بما الفصائل جميع تشارك أن عمى وينص الفصائل، كل مع السابق في مناقشتو
 ".موحدين نكون أن تتطمب وطني تحرر مرحمة في وأننا خاصة موحدة بقائمة وحماس

 والعرض ذلك، يريد من مع التحالف مستعدين فنحن الجميع، مع نتحالف لم إذا: "األحمد وأضاف
 ". الفصائل مع ذلك وناقشت ومازال قائم وعرضنا أيضًا، المستقمة لمشخصيات قائم

: األحمد قال االنتخابات، إجراء قبل الدستورية المحكمة عمل بوقف مطالبات بأي يتعمق وفيما
 ليا واالنتخابات بتعطيميا، المطالبة يمكن وال باالنتخابات ليا عالقة ال الدستورية المحكمة"

ا
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 األعضاء أسماء يرفع الذي لمقضاء األعمى المجمس مع بالتشاور تشكيميا يتم خاصة محكمة 
 ".األسماء وعمى تشكيميا عمى بدوره يصادق الذي عباس محمود لمرئيس

 لمرد  الرئيس تسمم ضوء في  أنو األحمد أكد لالنتخابات، الرئاسي المرسوم بموعد يتعمق وفيما
 رسالة بأن أبمغنا ناصر حنا االنتخابات لجنة رئيس وأن المرسوم، إصدار موعد تحديد سيتم

 .إيجابية حماس

 الشأن، بيذا جواب تعطي لم اسرائيل ان ،األحمد قال القدس، في االنتخابات بإجراء يتعمق وفيما
 اسرائيل مع عالقة ليا التي العربية الدول وبعض األوروبي واالتحاد المتحدة األمم من وطمبنا

 .المقبمة االنتخابات تجرى لن القدس بدون أنو مشدداً  بالتدخل،

 الوطن دنيا: المصدر

 

 العامة باالنتخابات المشاركة عمى بالموافقة حماس حركة رد المركزية تاالنتخابا لجنة سمَّمت 
 .األربعاء اليوم عباس محمود الرئيس الى

 قطر، في حاليا الموجود عباس الرئيس الى خطية رسالة المجنة رئيس ناصر حنا الدكتور وبعث
 الخصوص، وجو عمى حماس حركة وموقف االنتخابات، من الفصائل موقف مجمل فييا بين

 موافقتيا الى تشير والتي أمس، يوم حماس حركة من المجنة تمقتيا التي الخطية الرسالة متضمنة
 .المقبمة العامة باالنتخابات المشاركة عمى

 حركة رسالة لنص تسريبات حول االعالم وسائل بعض تتناقمو ما ان بيان في المجنة وقالت
 الورقة في رسميا المجنة تسممتو الذي الكامل، حماس حركة موقف يحمل وال دقيقًا، ليس حماس
 .اليوم ابومازن الرئيس الى نقمتو بدورىا والتي الييا، المقدمة

  المركزية االنتخابات لجنة: المصدر
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 المقبمة، األيام خالل البدء سيتم إنو: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني، ماجد قال  
 القوائم وشكل االنتخابات في يمثميا من الختيار صيغة اختيار أجل من لمحركة، داخمي بحوار

 . لمحركة االنتخابية

 الداخمية المقاءات من جممة المقبمة، القميمة األيام في سنبدأ ، فمسطين صوت عبر ، الفتياني وقال
 المستوى عمى الفمسطيني المشروع ويمثل الحركة، ىذه يمثل لمن األمثل، لمصيغة وصوالً 

 .األخرى الفصائل مع العالقة ومستوى الداخمي،

 فصائل مع طويمة حوارات أجرينا: الفتياني قال لالنتخابات، فتح حركة باستعدادات يتعمق وفيما
 األمثل الصيغة إلى لنصل الحوارات؛ ىذه في زلنا وما المدني، المجتمع وقوى الوطني، العمل
 .الفمسطيني شعبنا تمثيل عمى القادرة

 لنرى وفصيمو، موقعو من كل ولقاءاتنا حواراتنا في منفتحون فتح حركة في نحن" أننا عمى وشّدد
 الٍفمسطيني، الجيد توحيد عمى قادر وطني تحالف بناء خالليا من لنا يمكن التي الصيغة ىي ما

 .األمريكية واإلدارة االحتالل ليذا التصدي عمى قادراً  ليكون

 المشيد من أحد إلقصاء تسعى ال" فتح أن عمى فتح، لحركة الثوري المجمس سر أمين وأكد
 وطنية بوحدة األرض، ىذه في يتكامل أن مطموب الفمسطيني، الوطني الجيد وكل السياسي،

 ". حقيقية

 إن: الفتياني قال عباس، محمود لمرئيس الفصائل ردود تسميم بعد المقبمة بالخطوة يتعمق وفيما
 واطالعو المركزية، االنتخابات لجنة رئيس من الردود كافة الرئيس يتسمم أن بعد التالية الخطوة

 مواقيت تحدد التي المراسيم إصدار في الدستوري حقو الرئيس سيمارس الردود، ىذه عمى
 االقتراع صناديق إلى بو يذىب أن شعبنا عمى الذي واليوم والرئاسية، البرلمانية االنتخابات

 الشراكة عمى مبنياً  سياسياً  نظاماً  سيكون الذي المقبل السياسي النظام وشكل ممثميو، الختيار
 المشروع لوصول والساعية االحتالل، ليذا الرافضة المقاومة، الفمسطينية القوى كافة بين الداخمية
 .األمان لبر الوطني

 صوت فمسطينالمصدر:
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 ان بدون االسرائيمي الجانب مع حل ال انو" المالكي رياض.د والمغتربين ةيالخارج وزير قال  
 .ليا عاصمة الشرقية والقدس فمسطينية دولة ىناك تكون

 الوزارة مقر في الفرنسية، اطالنتيك الموار مقاطعة من وفدا استقبال خالل المالكي. د واستعرض
 بمدة لو تتعرض وما القدس، الفمسطيني الوجود ضد المتصاعدة االنتياكات االربعاء، اليوم

 السكان لمنع محاولة في واألطفال لمشبان واعتقال يومية عسكرية اقتحامات من خاصة العيسوية
 .طبيعية حياة العيش من

 اجل من البمدة أبناء واعتقال العيسوية لبمدة االحتالل قوات استيداف إلى المالكي الوزير وأشار
 .أيضا سموان بمدة في اإلسرائيمية واالنتياكات البمدة، ترك اجل من السكان عمى الضغط

. والفاشية العنصرية من مستوى إلى ترتقي بانيا االسرائيمية االنتياكات المالكي الوزير ووصف
 والمناطق االماكن وان االحتالل عمى انتصار القدس في الفمسطيني المواطن صمود ان مؤكداً 

 .لممدينة االفمسطينية اليوية تؤكد القدس في

 سيرغيروسي ال خارجيةال وزير مع متبادلة تينئة رسائل في  المالكيأكد  ناحية أخرى ومن
 بين الدبموماسية العالقات إقامة عمى واالربعين الخامسة السنوية الذكرى حمول بمناسبة الفروف

 مثمناً  البمدين، بين الثنائية العالقات وتوطيد ميقتع أىمية عمى ، االتحادية وروسيا فمسطين دولة
 .األصعدة، مختمف عمى فمسطين لدولة الروسي الدعم

 الروسي والشعب الروسية الحكومة عمى كثيرا نعول فمسطين دولة في نحن" المالكي. د وأضاف
 تحقيق اجل من الدولية المحافل كافة في فمسطين دعم استمرار في كبير دور لمعب الصديق

 المالكي الوزير واختتم، "فمسطين دولة ارض عن االحتالل رفع في والمتمثل األسمى اليدف
 .فمسطين دولة لزيارة الفروف الروسي لنظيره دعوة بتوجيو رسالتو

 فمسطين دولة بين التاريخية الصداقة عالقات تطور مستوى عن رضاىما عن الوزيران وأعرب
 كافة في التعاون عالقات وتطوير تعزيز عمى عزميما عمى شددا كما االتحادية، روسيا جميورية

 .الصديقين والشعبين البمدين مصالح يخدم بما المجاالت،

 وزارة الخارجية  المصدر:
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 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان :ثانياً  

 

خالل عمميات دىم  ينمواط 5 ، الخميس اليوم فجر اإلسرائيمي، قوات االحتالل اعتقمت  
عدد  اليوم فجر االحتالل جيش ىدم ، فيما ات الشمالية والقدس ظبالمحاف اطق مختمفةلمن وتفتيش

 شمال الشمالية عصيرة بمدة في منزال ، الخميل غرب شمال كاحل بيت بمدة في من المنازل
 .نابمس

، باحات المسجد األقصى مستوطنا، اليوم  84قتحم ا،  االقصى اطار االقتحامات لممسجد وفي
 .المبارك من جية باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة االحتالل مصمى باب الرحمة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 ثائر نجمو واصيب الخميل بمحافظة يطا مدينة من النواجعة نصار محمد المواطن استشيد 
 منطقة في اسرائيمية عسكرية جرافة قبل من مركبتيما صدم بعد ، اليوم فجر مختمفة، بجروح

 . بالمحافظة" اليوا فرش"

   وكالة وفا المصدر: 

 

 البيت"و" ىتوراه ييدوت"و" شاس"و" بيتينو يسرائيل"و الميكود لحزب البرلمانية الكتل رؤساء وقع
 .المحتمة القدس في االونروا نشاط حظر إلى ييدف قانون مشروع عمى" الجديد واليمين" الييودي

 مشروع بركات، نير سابقا، القدس في االحتالل بمدية ورئيس الميكود من الكنيست عضو وقّدم
 ".أونروا" نشاط حظر عمى ينص قانون

 عشرات ليا ولكن المحتمة، القدس شمالي شعفاط مخيم في نشاطات الدولية الوكالة وتنفذ
 .نفسيا المدينة في المدارس وعشرات التعميمية والمؤسسات الطبية العيادات

    معاوكالة المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 يساند أمريكي تشريع عمى ردا “صارمة مضادة إجراءات” ستتخذ أنيا من الصين حذرت
 التي المدينة في التدخل محاوالت إن وقالت كونج، ىونج في لمحكومة المناىضة االحتجاجات

 .الفشل مآليا الصينيون يحكميا

 عواقب ستتحمل أنيا من المتحدة الواليات حذرت بكين أن الصينية الخارجية لوزارة بيان في وجاء
 .كونج ىونج خص فيما “بتعسف التصرف” واصمت إذا الصين ستتخذىا مضادة إجراءات

 لممتظاىرين خاطئة برسالة بعث التشريع إن كونج ىونج في بكين تساندىا التي الحكومة وقالت
 .الداخمية المدينة شؤون في “واضحا تدخال” ويمثل

 يدعم الكونجرس أصدره تشريعا األربعاء امس وقع  ترامب دونالد األمريكي الرئيس وكان
 الصين مع اتفاق إبرام إلى ترامب ويسعى. الغاضبة بكين اعتراضات من الرغم عمى المحتجين

 .مدمرة تجارية حرب إلنياء

 المصدر: وكالة رويترز

 

أورسوال  موافقتو عمى تشكيمة المفوضية األوروبية الجديدة برئاسة األلمانية البرلمان األوروبي منح  
 751نائبًا عمى التشكيمة الجديدة، مقابل من  897بّين موافقة ، وذلك في تصويت فون دير الين

 .نائباً  46نائبًا، فيما امتنع عن التصويت 

مفوضًا، فيما لم ُتمّثل  99ر الين، ، إضافة لفون ديالجديد طاقم المفوضية األوروبيةويضم 
المممكة المتحدة ضمن ىذا الطاقم، بعد رفضيا ترشيح أي شخصية قبل االنتخابات التشريعية 

كانون األول/ديسمبر، مع اإلشارة إلى أن بريطانيا ال تزال، حتى اآلن، عضوًا  79المقررة في 
 .التكّتل األوروبي في

 نيوز ر: يورودمصال
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    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-28                   الخميساليوم  : 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً  

 

 عكا سجن في من ، السعدي فرحان بالشيخ اإلعدام حكم بريطانيا نفذت - 7691  -94-77
 قرية من وىو القسام، الدين عز الشيخ رفاق أحد وىو ، صائم وىو ، عاما 48 يناىز عمر عن

 . جنين -المزار

 

 و العيسي عيسي برئاسة يافا في الثاني األرثوذكسي العربي المؤتمر عقد - 7697 -94-77
 . أجنبية أخرى دولة أية من شئونيا في التدخل بعدم طالب و فمسطين عروبة عن المؤتمر دافع

 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

