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   يأواًل : الممف السياس

، إن االستيطان بكافة أشكالو عمى األراضي ، الناطق الرسمي باسم الرئاسة  نبيل أبو ردينةقال   
 .لية، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدو 7691الفمسطينية المحتمة عام 

عمى تصريحات وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، التي قال فييا إن صوأكد أبو ردينة ردا 
"تصريحات نتنياىو المتعمقة بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلسرائيل ال تضر صفقة 
القرن"، أن ىذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا 

عب الفمسطيني، الذي سيبقى صامدا متمسكا بحقوقو المشروعة وفي مقدمتيا القدس لمش
 .ومقدساتيا، وحقو بالحرية واالستقالل واقامة دولتو المستقمة عمى كامل ترابو الوطني

     وكالة وفاالمصدر: 

 الدكتور برئاسة الجديدة الحكومة أولويات أبرز ان فتح حركة رئيس نائب العالول محمود قال   
 بالشارع واالنسجام الوحدة من حالة وخمق أرضو، عمى شعبنا أبناء صمود تعزيز ىي اشتية محمد

 المجتمع ومؤسسات الحكومة او القيادة من سواء المسؤولية تحمل دائرة وتوسيع الفمسطيني
 .شعبنا عمى المسبوقة غير اليجمة لمواجية موحد منسجم مجتمع إلدارة المدني

 الجديدة الحكومة برنامج دعم مواصمة عمى  ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في العالول وشدد
 بحق واالسرائيمية االمريكية السياسية لمواجية جانبيا الى المسؤولية وتحمل أولوياتيا، لتحقيق
 .شعبنا

     فمسطيناذاعة صوت المصدر: 

 

محمد اشتية، روسيا إلى الضغط عمى اسرائيل لوقف اقتطاع عائدات د. دعا رئيس الوزراء   
 .أموال الضرائب الفمسطينية، واإلفراج الفوري عن المبالغ التي تحتجزىا

، السفير الروسي لدى فمسطين حيدر اغانين، الذي سممو شدد رئيس الوزراء خالل استقبالوو 
رسالة تينئة من نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، عمى توليو رئاسة الحكومة الثامنة عشرة، عمى 
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يحممون  ضرورة أن تقوم روسيا باتخاذ إجراءات فعمية بحق المستوطنين االسرائيميين، الذين 
 جنسيات روسية، تجسيدا لموقفيا الرافض لالستيطان

 وكالة وفا المصدر: 

 فتح حركة من وفد توجو عن ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل كشف   
 .المصريين المسؤولين مع الفمسطينية المصالحة ممف لبحث القاىرة؛ لىاليوم االثنين إ

 من القاىرة؛ إلى اليوم سيصل فتح وفد إنصوت فمسطين ،  ةتصريح الذاع في يوسف أبو وقال
 الوحدة واستعادة االنقسام إنياء كيفية في لمبحث المصريين؛ المسؤولين مع حوار إجراء أجل

 .7171 عام الموقعة االتفاقيات تطبيق قاعدة عمى الوطنية

     فمسطيناذاعة صوت المصدر: 

  

 تصريح بشأن بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير أقوال والمغتربين الخارجة وزارة عتبرتا
 أميركيا إمعانا القرن، صفقة تسمى ما" يضر ال" أنو الغربية الضفة في مناطق بضم نتانياىو
 السالم عممية ومرجعيات الدولي القانون وعمى وقراراتيا الدولية الشرعية عمى االنقالب في رسميا

 الميجة شديد واستيتارا الدولي، النظام ومرتكزات ومضمون بمحتوى فظا واستخفافا الدولية،
 الدولتين، وحل الدولية الشرعية عمى الحرص تدعي التي وبالدول واإلسالمي العربي بالعالمين

 .األوسط بالشرق الخاصة السابقة األميركية اإلدارات سياسة عمى وتمردا

 يسمى ام بأن رسميا أميركيا اعترافا تعتبر المشؤومة بومبيو أقوال أن ،ليا بيان في الوزارة، ورأت
 مشروع ىي إنما كان، شكل بأي اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع لتسوية تصمم لم القرن صفقة

 . الفمسطينية القضية لتصفية استعماري

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 15                  االثنيناليوم  : 

 الحكومة: ممف ثانيًا  

 وزير الوزراء، رئيس لقائو بعد اهلل، برام مكتبو في عممو، اشتية، محمدد. الوزراء رئيس باشر 
 .اهلل الحمد رامي السابق الداخمية

 التي العديدة واإلنجازات عمميم، فترة خالل قدموه ما عمى وحكومتو اهلل الحمد اشتية، وشكر
 .والشخصية المينية حياتيم في التوفيق والوزراء اهلل لمحمد متمنيا كافة، األصعدة عمى تحققت

 سبل سيما عميو، والبناء السابقة، الحكومة عميو عممت ما كل عمى الجديدة الحكومة مراكمة وأكد
 .المواطنين صمود تعزيز

  لسابقة والحكومة الحالية لكافة الوزرات بين وزراء الحكومة اوجرى امس تسميم وتسمم 

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات الضفة  مواطنين من مناطق 71االثنين  اليوم فجر االحتالل، قوات اعتقمت 
 شرق شمس نور مخيم من ،(عاما 72) قرعاوي فتحي مؤمن الغربية ، وعرف من المعتقمين 

 . قمقيميةمن  (عاما 71) نوفل وطاىر ،(عاما 01) شارب ابو بسام شادي ،طولكرم

    معاوكالة المصدر:   

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

ّجو سياسيون أوروبيون سابقون، رسالة لالتحاد األوروبي، أكدوا فييا رفضيم لخطة السالم و   
 األميركية المسماة "صفقة القرن" ما لم تكن عادلة لمفمسطينيين وتضمن حقوقيم السياسية.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نّص الرسالة التي وّقع عمييا عدد كبير من الدبموماسيين 
 .لذين خدموا في االتحاد األوروبيوروبيين السابقين ااأل
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شددت الرسالة عمى ضرورة أن يكون االتحاد متيقًظا لمخطوة األمريكية وأن تتصّرف وفق و  
استراتيجيتيا الثابتة بدعم حل الدولتين. مشيرًة إلى أن "خطة السالم" األمريكية تغّيب ىذا الحل، 

 .وتدعم إسرائيل عمى حساب الفمسطينيين

    ترجمة صحيفة القدسالمصدر:   

 

 من جعبتيا في ما كل ستستخدم المتحدة الواليات أن بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير ذكر 
 بالده أزمة عن المسؤولية مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس لتحميل واقتصادية سياسة وسائل
  .لو دعميما ثمن ستدفعان أنيما وروسيا لكوبا ستوضح وأنيا

 رويترزوكالة المصدر: 

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

من مدينة رام  البرغوثي  القائد مروان  تختطفقوات االحتالل االسرائيمي  – 71-2-7117 
 .مؤبدات وأربعين عاًما 1اهلل، وحكمت عميو بالسجن 

    

جون ويمكس  برصاصة أطمقيا عميو أبراىام لينكون األمريكي الرئيس اغتيال -  71-2-7691 
 .حيث كان يشاىد مع زوجتو عرًضا مسرحيًّا واشنطن في "مسرح نورد" في بوث

 

 تهت النشرة اليومية نا

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://fatehinfo.net/post/154553

