
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 16                  الثالثاء اليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 المسجد في المرواني المصمى سطح عمى اندلع الذي الحريق ،عباس محمود رئيسال ستنكرا   
 .المبارك األقصى

 لما عمييا الحفاظ ضرورة عمى مشدداً  المقدسة، األماكن ليذه استيداف أي من الرئيس وحذر
نسانية دينية قيمة من تمثمو  .لنا كبيرة وا 

 كاتدرائية في ،اندلع الذي لمحريق الشديد أسفو عن عباس محمود رئيسال أعربومن ناحية اخرى 
 .الكاتدرائية برج النييار وأدى باريس، الفرنسية العاصمة وسط التاريخية نوتردام

 لنا المؤلم الحادث ىذا جراء الصديق، وشعبيا فرنسا دولة مع وتعاطفو تضامنو سيادتو وأكد
 التراث من وكجزء لفرنسا، وتاريخية حضارية قيمة من العريق الصرح ىذا يمثمو لما جميعا،
 .العالمي

     وكالة وفاالمصدر: 

، إّنو في ىذه المحظات الصعبة من محاولة تمرير نائب رئيس حركة فتح  محمود العالولقال 
استراتيجيات اإللغاء التي يعاد انتاجيا عمى فمسطين الوطن والقضية واإلرث النضالي، تمر عمينا 
ذكرى استشياد القائد المؤسس خميل الوزير صاحب األفعال البيضاء من غير سوء، تمك األفعال 

معمدة لفمسطين بنضاليا البوصمة والغاية، حتى ارتوت كل األجيال الالحقة من نموذج الفعل ال
 الناجز في مواقف المواجية واالشتباك.

بكل ما ممكو حضوره  في كل ذكرى تمر يبقى حاضراً ،  وأضاف العالول في تصريٍح صحفي
يمان  الباقي من دفع متماسكا بوحدانية اليدف والمصير، ىذا الحضور الباقي من تجمي إيمانو وا 

اخوانو المؤسسين ألطول ثورة معاصرة في العصر الحديث، فجسد حضوره بأن تكون فمسطين 
 راية كونية بدالالت الحق وضرورة اإليمان بالنصر األكيد الذي ال بد منو.

     مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 والتنظيم التعبئة مفوض، فتح لحركة المركزية المجنة عضو "ماىر ابو"  حمس احمد اشاد   
 القيادية الييئة في والنقابات االتحادات مفوضية بذلتيا التي بالجيود الجنوبية بالمحافظات

 ، ونقابيين حركيين قادة لتأىيل المفوضية نفذتيا التي التدريبية والدورات ، بالمحافظات الجنوبية
 الطاقات الظيار الفرصة يعطي الذي والنقابي التنظيمي العمل بين التكامل أىمية عمى مشدداً 

 . القيادية المواىب أمام المجال ويتيح االبداعية

 سر وأمناء ، األقاليم في العمال ومفوضي ، جاء ذلك خالل لقائه بمفوضية االتحادات والنقابات
 بالمحافظات الجنوبية. لمعمال الحركية المكاتب

 باع ليم الكبار الحركة قادة فمعظم ، فتح حركة في ومتجذر اساسي النقابي العمل أن حمس وأكد
  التنظيم قيادة في والنجاح الخبرة اكسبيم الذي االمر ، النقابي العمل في طويمة

     مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 عنيا التنازل يتم لن التي الثوابت من األسرى قضية إن" فتح" الوطني التحرير حركة قالت   
 رواتب ودفع المقاصة، أموال بإرجاع عباس محمود الرئيس قرار ذلك ترجم وقد الثمن، كمف ميما

 . شيء كل وقبل كاممة واألسرى الشيداء

 غدا يصادف الذي األسير يوم لمناسبة الثالثاء، اليوم عنيا صدر بيان في الحركة وأضافت
 بقيادة دولية مؤامرة نواجو ونحن يأتي اليوم ىذا إن نيسان، من عشر السابع الموافق األربعاء،
جياض الفمسطينية، القضية لتصفية تسعى التي األميركية، اإلدارة  دولتو، بإعالن شعبنا حمم وا 

 .الشريف القدس وعاصمتيا

 االنكسار، عمى عصيٌ  أنو التاريخ مر عمى أثبت مكوناتو وبكل البطل شعبنا أن عمى وشددت
 شيدائنا بعد األكبر الدور لألسرى وكان الشعب، ىذا أقدام أمام سقطت المؤامرات جميع وأن

 .الوطني النضال أيقونة فيم والثبات، الصمود ىذا في األبطال

     مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 العرب األشقاء من نأمل: "والدولية الخارجية لمعالقات الرئيس مستشار شعث نبيل د. قال   
 الذي االستيطاني العنصري االسرائيمي المشروع وبوجو العار، صفقة لمواجية واحدا صفا الوقوف
 " .بكاممو الوطني مشروعنا ييدد

 آخر عن خاصة جمسة في عباس، محمود لمرئيس  ممثالً  كممتو خالل شعث وأضاف
 العربي العمل لمؤتمر 64الـ الدورة أعمال ىامش عمى عقدت والتي فمسطين في المستجدات

 نريد إننا" السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس برعاية القاىرة، المصرية العاصمة في المنعقدة
 إلسرائيل، كعاصمة بيا وتعترف القدس الى سفاراتيا تنقل التي الدول وجو في عربية رسمية وقفة
 عربي بمد أي من أو فمسطين من أجزاء بضم وتعترف لبالدنا االستيطان عمى توافق التي وتمك

 ".اسرائيل لصالح

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الحكومة: ممف ثانيًا 

 صمود وتعزيز المالية األزمة لمواجية التقشفية اإلجراءات من سمسمة اتخاذ الوزراء مجمس قرر 
 . أرضيم في والمواطنين المقدسيين

 إن ، الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث وقال
 رسالة ىي شعبنا بيا يمر التي المالية األزمة ضوء في مبدئيا الحكومة اتخذتيا التي تاإلجراءا
 .المواطن مع المسؤولية لتتقاسم بنفسيا وستبدأ النفقات ترشيد في جادة الحكومة بأن لممواطن

 المتغيرات ىذه أثر لرؤية األمد طويمة وأخرى طارئة خطة تقديم الوزراء عمى أن ممحم وأعمن 
 وتعزيز االستيطاني التغول مواجية في المواطنين صمود لتعزيز يمكن ما وتقديم االرض عمى

 .والبقاء الصمود

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 الضفة محافظات من مواطناً  21 الثالثاء، اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 .الغربية

 القدس، محافظة من مواطنين خمسة اعتقل االحتالل أن أصدره، بيان في األسير، نادي وبّين
 وعدنان عصب أبو مأمون وميند ، ريالة أبو أحمد الرحمن وعبد ، محيسن مأمون محمد: وىم

 . ناصر ىشام وجميل ريالة أبو مروان

 العكر، أحمد ويوسف صبيح، أبو راتب محمد: وىما الخميل، محافظة من مواطنين اعتقل كما
 ممدوح وىالل التميمي، محمد راغب: وىم والبيرة اهلل رام محافظة من مواطنين ثالثة إلى إضافة
 من دحدول عيد اهلل فتح ومحمد نابمس، من صباح عادل اعتقل فيما قطش، سالم وسميمان عطا،
 .سمفيت

    نادي االسيرالمصدر:   

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الفمسطينية، القضية من روسيا موقف العربية الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد ثمن
 .الجوالن عمى إسرائيل بسيادة االعتراف بشأن األمريكي القرار ومن

 بموسكو العربي الروسي التعاون لمنتدى الرابعة الدورة افتتاح خالل كممتو في  لغيطا أبو وقال 
 واشنطن يعزل الجوالن عمى اإلسرائيمية بالسيادة المتحدة الواليات اعتراف إن" الثالثاء اليوم

 موسكو من تطمب العربية البمدان أن إلى مشيرا لمخطر، األوسط الشرق في السالم ويعرض
 اليجمة وجو في الدولي األمن مجمس في خاصة والعربية، الفمسطينية المواقف دعم مواصمة
 .األمريكية

 لسابعاليوم اصحيفة المصدر: 
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 الثالثاء، اليوم فيمد، مارك الوزير البريطاني األوسط الشرق شؤون وزير بأعمال القائم رحب   
 .الجديدة الفمسطينية بالحكومة

 الجديدة الفمسطينية الحكومة بتشكيمة أرحب: "القدس في العامة لمقنصمية بيان حسب فيمد وقال
 وبالتعاون الفمسطيني الشعب بدعم ممتزمة تبقى المتحدة المممكة اشتية، محمد الوزراء رئيس بقيادة
 ".والبريطانية الفمسطينية الحكومتين، بين

 خالل من الدولتين بحل ممتزمة ستبقى المتحدة المممكة أن عمى البريطاني، القنصل وشدد
 .مشتركة عاصمة والقدس المفاوضات،

    وكالة وفا المصدر:   

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

ر غتال نائب قائد الثورة الفمسطينية خميل الوزيي جهاز الموساد االسرائيمي – 61-4-6811 
 " ابو جهاد" في تونس .

 

 

 تهت النشرة اليومية نا

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 
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