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 يأواًل : الممف السياس

 

 محمود عباس في مقر:مع الرئيس  ماكروفمانويؿ اي :الرئيس الفرنسي االربعاء يمتقي ظير اليوـ
 . لؾ في اطار دعـ فرنسا لمقضية الفمسطينية ، وذالرئاسة بمدينة راـ اهلل

 مف الثابت باريس موقؼ عمى لقائيما خالؿ عباس لمرئيس الرئيس الفرنسي ماكروف  سيؤكدو  
 .لمحياة قابمة فمسطينية دولة وقياـ الدولتيف حؿ

 المصدر: وكالة االنباء الفرنسية 
 

 نتنياىو اإلسرائيمي الوزراء رئيس قبؿ مف المتالحقة اإلسرائيمية التصريحات أف الرئاسة  أكدت  
  ، والمستوطنات الميت البحر وشماؿ األغوار بضـ والمتعمقةغانتس، بيني المعارضة وزعيـ
 جديدة مرحمة في المنطقة يدخؿ الذي األمر السالـ، عممية عمييا قامت التي األسس تنسؼ
 .االستقرار وعدـ الصراع مف خطرة

 كافة اإلسرائيمية األطراؼ تحذر الرئاسة إف ردينة، أبو نبيؿ الرئاسة باسـ الرسمي الناطؽ وقاؿ
 بما اإلسرائيمية،– الفمسطينية العالقات مجمؿ عمى ذلؾ تداعيات مف التصريحات ىذه تردد التي
 .الطرفيف بيف المتبادلة وااللتزامات الموقعة االتفاقيات فييا

 مف التي اإلسرائيمية المواقؼ ىذه ضد بحـز الوقوؼ بضرورة الدولي المجتمع الرئاسة، وطالبت
 .العالمي والسمـ واالستقرار األمف تيديد شأنيا

 وكالة وفا لمصدر: ا
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محمود عباس، السمطاف ىيثـ بف طارؽ آؿ سعيد، بتنصيبو وتوليو ميامو سمطانا رئيس الىنأ 
 لسمطنة ُعماف الشقيقة.

ودعا الرئيس في برقية التينئة، اهلل تعالى أف يوفؽ السمطاف ىيثـ وأف يسدد خطاه لمواصمة مسيرة 
السمطنة عاليا وعمى دورىا الريادي البناء والنيضة الشاممة بكؿ ثقة وعزيمة لمحفاظ عمى اسـ 

 اقميميا وعربيا ودوليا وفي خدمة قضايا أمتنا المصيرية وفي الطميعة منيا قضية فمسطيف.

 وكالة وفا لمصدر: ا

 األغوار بضـ اسرائيمي قرار ايقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح الوزير: حسف الشيخ ، اف 
 . فالطرفي بيف الموقعة االتفاقيات بكؿ سيعصؼ والمستوطنات

 انييار الى سيؤديعمى شبكة تويتر ، اف ذلؾ بو الرسمي الشيخ في تدوينة عمى حسا وحذر
 .برمتيا المنطقة عمى كبيره تداعيات ليا جديده مرحمة في والدخوؿ القائـ الوضع

  شبكة تويترلمصدر: ا

 

في منتدى  يوزيرة الخارجية السويدية آف ليندقائو ل ؿخالرئيس الوزراء د. محمد اشتية  أكد
، بالضـ  اإلسرائيمية التيديداتبدولة فمسطيف في ظؿ  بيو األور عمى اىمية االعتراؼ ، دافوس

 وبتحويؿ بفمسطيف، باعترافيا األوروبي االتحاد لدوؿ نموذجا تمثؿ السويد إف" مشيرُا الى اف
 ".فعؿ إلى السياسية قناعاتيا

 في الدولتيف، حؿ إنقاذ بضرورة العالـ دوؿ بيف تتجمى بدأت قناعة ىناؾ: "الوزراء رئيس وتابع
 وبانتياكاتيا األغوار لضـ بتيديداتيا الدولتيف، حؿ تحقيؽ إمكانيات إسرائيؿ فيو تدمر الذي الوقت

 دعوة أىمية إلى مشيرا ،"األمريكية الخطة تحممو ما غموض ظؿ في وكذلؾ الموقعة، لالتفاقيات
 البناء وضرورة فمسطيف بدولة المشترؾ االعتراؼ إلى األوروبي االتحاد لوكسمبورغ خارجية وزير
 .عمييا

إف خالؿ منتدى دافوس االقتصادي،  اكد في مداخمتو ، اشتية د.محمد الوزراء رئيسيذكر اف 
مف أولويات الحكومة تمكيف الشباب اقتصاديا، وذلؾ مف خالؿ عدة برامج، منيا تعزيز التعميـ 
والتدريب الميني، عبر عدة مستويات ابتداء مف المدرسة وانتياء بتأسيس كمية جامعية تطبيقية، 
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ع تطبيؽ األفكار والمشاريع الرائدة، وكذلؾ إلى جانب إنشاء بنؾ لمتنمية واالستثمار، بيدؼ تشجي
 ".منح الشباب أراضي األوقاؼ والدولة لالستثمار فييا بمشاريع إنتاجية صناعية وزراعية

، أي خمؽ فرص عمؿ تساىـ بتعزيز  وأضاؼ رئيس الوزراء: إستراتيجيتنا ىي الصمود المقاـو
سب رزقيـ منيا، في وجو مساعي االحتالؿ لسرقة تمسؾ الشباب باألرض لمبقاء عمييا، وك

 األرض وتيجير اإلنساف"

 مجمس الوزراءلمصدر: ا

 

 ضرورة الى العالمية والحركات األحزاب حمايؿ حسيف. د فتح حركة باسـ الرسمي المتحدث دعا 
 الى مؤسساتيا او سفارتيا نقؿ تحاوؿ التي لمحكومات لمتصدي وجماىيريا شعبيا والتحرؾ العمؿ
 فييا المرتبط الفمسطيني لمشعب حقؾ ىي الفمسطينية األراضي باف مؤكدا الشريؼ القدس مدينة

 ومخالفة الفمسطينية الحقوؽ عمى اعتداء يعتبر العمؿ ىذا واف ومسيحية، بمسمميو ودينيا تاريخيا
 ىزيمو انتخابية دعاية لعمؿ الحائط عرض االمريكي الرئيس ضربيا التي الدولية لمقوانييف صريحة
 .نتياىو بنياميف االسرائيمي الوزراء لرئيس

 التاريخية مسؤوليتيا عند تقؼ باف والمسيحية واإلسالمية العربية الشعوب حمايؿ. د طالبو 
 لـ الذي الوقت في عقائدية عالقة فييا تربطيـ التي المقدسة المدينة عف الدفاع في واألخالقية

 المواطنيف عمى االحتالؿ حكومة قبؿ مف اإلجرامية اليجمة مستوىل الشعوب ىذه تحرؾ يرؽ
 .الفمسطينية األراضي القدس في والمقدسات

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 إطار في األغوار، بضـ المتطرؼ اإلسرائيمي اليميف أحزاب تمويح الفمسطينية، الحكومة اعتبرت
 عقدىا المزمع الثالثة اإلسرائيمية االنتخابات قبيؿ الناخبيف أصوات لكسب بينيا اإلنتخابي السجاؿ

 يدخؿ أف عمييا اإلقداـ شأف مف كبيرة مخاطر نذر يحمؿ بأنو المقبؿ، آذار مف الثاني في
 .الدولييف والسمـ األمف سييدد الذي الصراع مف جديدة دوامة في المنطقة

 ال العالـ دوؿ ممحـ، إبراىيـ باسميا الرسمي المتحدث عف صادر بياف في الحكومة، وطالبت
 بسويسرا، دافوس في المنعقدة العالمي االقتصادي لممنتدى 55 الػ الدورة في المشاركة الدوؿ سيما
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 بالدولة باالعتراؼ تتمثؿ المرتقبة، اإلسرائيمية لمخطوة مانعة وقائية إجراءات باتخاذ بالمبادرة
 وأف الشرقية، القدس بعاصمتيا 7967 عاـ حزيراف مف الرابع حدود عمى المستقمة الفمسطينية

 السياسية والقناعات المواقؼ لتحويؿ نموذجا فمسطيف بدولة اعترافيا شكؿ التي السويد حذو تحذو
 .أفعاؿ إلى

  المصدر:مجمس الوزراء

 

 الموقؼ ُتساند الفرنسية، الحكومة أف اليرفي، سمماف باريس، لدى فمسطيف دولة سفير أكد 
 مف الفمسطيني االقتصاد تحرر بيدؼ االقتصادية، باريس اتفاقية تعديؿ بخصوص الفمسطيني،

 .اإلسرائيمي لالقتصاد التبعية

 ،"برمتيا االتفاقية مراجعة بضرورة فمسطيف مع تقؼ فرنسا" إف": الوطف دنيا"لػ اليرفي وقاؿ
 مع االقتصادية العالقات صياغة مف بد وال الزمف، تجاوزىا قد االتفاقية بنود كافة أف موضًحا
 ".الخارج مف وتستورد ُتصدر أف حقيا مف فمسطيف ألف المنطقة، ودوؿ اإلسرائيمي، الجانب

 أوجو ستتناوؿ الزيارة أف اليرفي، أكد لفمسطيف، ماكروف مانويؿ الفرنسي الرئيس زيارة وعف
 وتأكيد المنطقة، في والسمـ واألمف السالـ مسيرة وكذلؾ وفرنسا، فمسطيف بيف ما المشترؾ التعاوف
 . واالستيطاف القدس، موضوع فييا بما الفمسطينية، القضية مف الواضحة مواقفيا عمى فرنسا

 ببقاء تتمسؾ كما الفمسطينية، لمقضية كحؿ الدولتيف بحؿ تتمسؾ باريس حكومة أف إلى وأشار
 أف إلى إضافة الفمسطينييف، الالجئيف قضية باستمرار لدورىا( أونروا) الدولية الغوث وكالة

 واألغوار الغربية، الضفة مف مناطؽ بضـ إسرائيؿ لو تسعى ما يرفض ماكروف، الرئيس
 .الفمسطينية

 دنيا الوطنلمصدر: ا

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-22                   األربعاءاليوم  : 

 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 الحكومة إف األتيرة، اإللو عبد فتح، لحركة الثوري المجمس عضو ، الوزراء رئيس مستشار قاؿ
 .غزة قطاع في المالي التقاعد ممؼ إلنياء كبير؛ بجيد تعمؿ

 بقطاع لجنة ُشكمت وقد قانوني، غير المالي التقاعد": "الوطف دنيا" لػ تصريح في األتيرة، وأضاؼ
 ". سينتيي المالي التقاعد وممؼ غزة، قطاع ممفات إلنياء تعمؿ؛ اآلف ولكنيا عمميا، وُأعيؽ غزة،

 أو شيراً  اإلجراءات تأخذ قد أحد، ُيظمـ ال بما الممفات، ىذه إنياء عمى ُمصر الكؿ: "األتيرة وتابع
 ". الجانب ىذا في تبذؿ حثيثة جيود وىناؾ بذلؾ، واثؽ وأنا األمر، سينتيي لكف شيريف؛

 دنيا الوطنالمصدر:

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 التي الكارثية األوضاع تفاصيؿ ، عنيا صدر تقرير في والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة كشفت
 عددىـ والبالغ ،"الداموف" إلى" عوفر" معتقؿ مف مؤخراً  نقميـ جرى الذيف األطفاؿ األسرى يعيشيا

 .طفالً ( 33)

 جرى" الداموف" إلى" عوفر" مف المنقوليف األطفاؿ وصوؿ بعد أنو تقريرىا في الييئة وأوضحت
 وال والصراصير، بالحشرات مميء طويمة سنيف منذ ميجور قسـ وىو ،(7) قسـ داخؿ زجيـ
 منيا 3 صغيرة، غرؼ خمس مف مكوف اليواء، وال الشمس أشعة تدخمو ال اآلدمية، لمحياة يصمح

 وجدرانيا جدًا، منخفض الغرؼ وسقؼ صغيرتيف، نافذتيف بيما يوجد واثنتيف نوافذ، فييا يوجد ال
( فورة) عمييا ُيطمؽ ساحة شبو وتوجد ، سيء ووضعيا الغرؼ خارج والحمامات ورطبة، ميترئة

 عف عدا جدًا، صغيرة ومساحتيا الغرؼ وبيف الرئيسي القسـ باب بيف ممر عف عبارة ىي لكف
 .لمغاية الكريية القسـ رائحة

 بالطات معيـ يوجد فال ،"كانتينتيـ" بدوف وصموا" الداموف" إلى المنقوليف األطفاؿ أف وأضافت
 .الخاصة وأغطيتيـ مالبسيـ بأخذ ليـ السماح تـ فقط ماء، سخانات أو لمطبخ

 المصدر: هيئة شؤون االسرى 
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 البريج مخيـ شرؽ فتية ثالثة صوب نيرانيا الثالثاء، مساء اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات فتحت
 .مصيرىـ معرفة يتسنى أف دوف غزة، قطاع وسط

الفتية استشيدوا نتيجة استيدافيـ بشكؿ مباشر مف قبؿ قوات  أف ،اعالمية مصادر وذكرت
 االحتالؿ ، دوف اف تؤكد مصادر طبية ذلؾ .

  مفوضية االعالم والثقافة : المصدر

  

خالؿ عمميات دىـ  بينيـ صحفي، مواطنيف 4 االربعاءاليوـ اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ، 
 .وتفتيش لمناطؽ مختمفة في المحافظات الشمالية والقدس

المسجد المستوطنيف تحمت صباح اليوـ عصابات ، اقسياؽ اقتحامات المسجد االقصىوفي 
 االقصى بحماية مف قوات االحتالؿ.

شماؿ  يراف اسمحتيا تجاه مراكب الصياديفاطمقت زوارؽ االحتالؿ نبية، و وفي المحافظات الجن
 . المحافظات الجنوبية

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 وثائؽ إلحضار الديمقراطييف محاوالت كؿ الجميورية بأغمبيتو األمريكي الشيوخ مجمس رفض
 .الرئيس محاكمة إطار في الحكومية لممؤسسات تابعة وأدلة

 محاكمة في جدد شيود استدعاء تعديؿ عمى بالرفض الشيوخ مجمس صوت أف بعد ذلؾ يأتي
 .الثالثاء أمس الشيوخ مجمس في رسميا، بدأت التي ترامب، عزؿ

 مستشار بولتوف جوف باستدعاء لمديموقراطييف جديدا طمبا الشيوخ مجمس رفض الحؽ، قت وفي
 .الرئيس عزؿ قضية في لمشيادة القومي، األمف لشؤوف السابؽ ترامب

 اليوم روسيا المصدر: 
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  الجديدة المبنانية الحكومة تشكيؿمرسـو   الثالثاء  مساء عوف ميشاؿ العماد الرئيس المبناني وقع 
 قصر في اليوـ ليا جمسة اوؿ ستعقد والتي وزيرا، عشريف وتضـ،  دياب حسافبرائاسة الدكتور: 

 .بعبدا

 االنباء المبنانية وكالة المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 مؤسس سالمة حسن عمي: األحمر االمير اؿتالموساد االسرائيمي يغ – 7979 -7- 22  
 ابو أرؽ وقد ت،بيرو منزلو في ب ( الحقا 77لػا قوات) التحرير منظمة قيادة حماية امف قوات
 . بعممياتو االحتالؿ قوات سالمة حسف

 

 اوستر)  طراز مف استكشاؼ طائرة وعشريف إحدى الييودية الوكالة شراء  - 7948  -7- 22 
 تمت بأنيا الصفقة ىذه بريطانية بررت وقد ، فمسطيف في البريطاني الجيش تخص كانت( 

 ىذه الييودية الوكالة وتسممت ، البريطاني الجيش لمخمفات بيعيا نطاؽ في قانونية بصورة
  . فعالً  والعسكري اسماً  المدني أبيب تؿ مطار في الطائرات

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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