
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 16                   األربعاءاليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

عمى  سالشبيبة الطالبية في جامعة القدمحمود عباس خالل استقبالو وفد من أكد الرئيس   
ونطالب  أىمية استمرار الحياة الديمقراطية، قائال: "إن ىذه الديمقراطية التي نتغنى بيا دوماً 

بتطبيقيا تبدأ من الجامعة، ونحن فخورون بيذا العرس الديمقراطي وفوز الشبيبة الطالبية في 
 االنتخابات".

معة الذراع الطالبي لحركة "فتح"، بالفوز في انتخابات مجمس اتحاد طمبة جا، الشبيبةالرئيس وىنأ 
بة عن تمنياتو لممجمس الجديد بالنجاح في خدمة الطم، معربًا مقعدا 13القدس، بحصوليا عمى 
 أوال، ورفع مكانة الجامعة.

 المصدر: وكالة وفا    

جددت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح عيد الوفاء لنيج الكفاح والنضال الوطني وقسم 
األىداف   االخالص لفمسطين ، والعمل عمى تجسيد مبادىء حركة التحرر الوطنية حتى تحقيق

 االستقالل والحرية والسيادة عمى قاعدة الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية. وانجاز

الستشياد  13الذكرى   بمناسبة عن مفوضية االعالم والثقافةفي بيان صدر حركة وأكدت ال
ايمان مناضمييا في كل المستويات  ،عمىعضو المجنة المركزية لمحركة القائد خميل الوزير

والمراتب التنظيمية عمى أن الصراع مع المشروع الصييوني االستعماري المتجسم باالحتالل 
سيبقى مستمرا، وأن خير وفاء لمشيداء   والوانين العنصرية  االستيطان االستعماريو 

ولمشعب الفمسطيني ىو مضاعفة القدرات والجيود الوطنية المخمصة وتسخيرىا كطاقة   القادة
متجددة التنضب لدفع مسيرة شعبنا نحو الحرية واالستقالل ، والعمل بمسمكية الصمت ونكران 

د لمتضحية ميما كانت االثمان كما جسدىا القائد الشييد ابو جياد في مسيرة الذات واالستعدا
 حياتو الوطنية الكفاحية.

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

https://fatehinfo.net/post/157044
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 إلى فتح حركة وفد زيارة إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين د. صائب عريقات  قال  
 االحتكام عمى والموافقة 7132 اتفاق بتنفيذ حماس حركة إللزام تيدف القاىرة، المصرية العاصمة

 .وتشريعية رئاسية انتخابات وتنظيم االقتراع صناديق إلى

" مصيرية" جمسة سيعقد المركزي المجمس أن فمسطين لتمفزيون عريقات أكد آخر، سياق فيو 
 العالقات تحديد حول المركزي المجمس قرارات لتنفيذ آليات وضع بيدف المقبمة األسابيع خالل

 .اسرائيل عم واالمنية واالقتصادية السياسية

 مضيفاً  الجميع من ومشاركة جيداً  تحضيراً  تتطمب المركزي المجمس جمسة أن عمى عريقات وشدد
 .ودولًياً  اقميمياً  بشأنيا التواصل سيجرى انو

 تتناقض الخطة أن الى عريقات أشار"  القرن صفقة ب" المعروفة لمسالم االمريكية الخطة وبشأن
 تدمير إلى تيدف أنيا مضيفاً  الدولية الشرعية قرارات أقرتيا التي المشروعة الوطنية الحقوق مع

 السالم عممية مرجعيات وكل الدولية والشرعية السالم عممية

      ن فمسطينتمفزيوالمصدر: 

 بدأ طمبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم األربعاء، انتخاب ممثمييم في مجمس اتحاد طمبة الجامعة.

مقعدا في المجمس خمس كتل طالبية، وىي: كتمة الشييد ياسر  13وتتنافس في االنتخابات عمى 
، وكتمة الوفاء اإلسالمية، وكتمة القطب الطالبي التقدمي، وكتمة الوحدة " حركة فتح"  عرفات

 الطالبية، وكتمة اتحاد الطمبة التقدمية.

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

 الحكومة: ممف ثانيًا 

 المتحدة الواليات تشنيا التي والمالية السياسية الحرب إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
سرائيل،  لحق الداعمة الدولية بالقرارات المؤمنة الدول يضم دولي اتحاد بتأسيس تجابو أن يجب وا 
قامة المصير بتقرير الفمسطيني الشعب  حل مع ليا عاصمة والقدس 3692 حدود عمى دولتو وا 
 ".الالجئين قضية
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 نيكوالي األوسط الشرق في السالم لعممية المتحدة األمم بمنسق جمعو لقاء خالل ذلك اءج  
 .اهلل برام مكتبو في مالدينوف،

 الضرائب أموال عائدات اقتطاع لوقف إسرائيل عمى الضغط المتحدة األمم اشتية وطالب
 االقتطاعات ومراقبة بتدقيق الدعم تقديم وكذلك تحتجزىا، التي المبالغ عن واإلفراج الفمسطينية،
 .األموال ىذه من الشرعية غير اإلسرائيمية

 لخدمة جاءت الحكومة أن االوقاف وزراة تسممه خالل اشتيه محمد. د كدأ اخر سياق وفي
 تمثميا التي والشرعية ولألقصى شعبنا ألبناء األوفياء وسنبقى كانوا، أينما إلييم والذىاب الناس،
 .عباس محمود ئيسالر  التحرير منظمة

 يسمى ما لمواجية الوطنية، الوحدة وتحقيق االنقسام إلنياء الجيود كافة بذل عمى اشتية وشدد
سرائيل، أمريكا تشنيا التي المالية والحرب ،"القرن صفقة"  .ومقدساتنا ارضنا وحماية وا 

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ىدمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم األربعاء، منزل الشييد صالح البرغوثي في قرية 
 .كوبر شمال غرب مدينة رام اهلل

    وكالة وفا المصدر:   

مختمفة  أنحاء في اعتقاالت حممة االربعاء، اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات شنت 
 ابو ومالك خميفة أبو ومحمد الرمحي مصطفى: ، وعرف من المعتقمينالغربية الضفة بمحافظات

 االحتاللاعتقمت قوات  قمقيمية، وفي،  الجمزون مخيم من حموة ابو ومحمد صافي وامجد خميفة
 سرىواأل عاما،31 رضوان اسماعيل وليد الطفل بينيم المدينة، شرق عزون بمدة من شبان خمسة

 وفي، ينحس السالم عبد واسعد حسين فاروق وسعيد رضوان مصطفى اهلل وعبد محمد: محررينال
 األسير منزل ىدم تم كما جرادات، وماىر جرادات موسى: من االحتالل كالً قوات اعتقمت  الخميل
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 من الرشايدة بشار االحتالل  قواتت اعتقم، فيما  المدينة غرب إذنا بمدة في جحيشة أبو محمد 
 .لحم بيت في الرشايدة عرب

    صحيفة القدسالمصدر:   

 

 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 العامة المالية صعيد مىع حادة صدمة اآلن يواجو الفمسطيني االقتصاد إن الدولي البنك قال 
 .السرعة وجو عمى األزمة حل إلى داعيا إسرائيل، مع المقاصة أزمة بسبب

 لجنة إلى يقدمو أن المقرر ومن األربعاء، اليوم وزعو الدولي، البنك أعده تقرير في ذلك جاء
 نيسان من 11الـ في بروكسل، في المقبل اجتماعيا في الفمسطيني لمشعب المساعدات تنسيق
 .الجاري

 وقطاع الغربية الضفة في الدولي لمبنك المقيم الممثل المدير، بأعمال القائمة عن التقرير ونقل
 إن" بيردي، آنا أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة والعمميات االستراتيجية شؤون مديرة غزة،

 صعيد عمى حادة صدمة اآلن يواجوو  ،7132 عام في حقيقياً  نمواً  يشيد لم الذي االقتصاد
 عمى حل إيجاد الضروري من المقاصة، إيرادات تحويالت بشأن األزمة بسبب العامة، المالية
 فإيرادات المعيشة، ومستويات االقتصادي لمنشاط التدىور من مزيد دون لمحيمولة السرعة وجو

 األزمة ىذه بآثار السكان شرائح كل وتشعر العامة، الموازنة لدخل رئيسيا مصدرا تشكل المقاصة
 ".االقتصاد يشيدىا التي الضعف حالة ظل في المستمرة

 وكالة وفا المصدر: 

 جمسة خالل موغيريني، فيديريكا األوروبي االتحاد في واألمن الخارجية السياسة مفوضة قالت 
 الواليات العتراف بالنسبة: "الخارجية السياسة قضايا بشأن األوروبي البرلمان أمام استماع
: وواضح بسيط األوروبي االتحاد موقف ان،الجوالن مرتفعات عمى اإلسرائيمية بالسيادة المتحدة
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 عمى أيضاً  ينطبق وىذا احتمتيا، أرض أي عمى إسرائيل بسيادة يعترف ولن ال األوروبي االتحاد 
 في األمن مجمس في يجتمعون األوروبي االتحاد من دول 1 ىناك حاليا. الجوالن مرتفعات
 ".مشترك بيان في الجوالن مرتفعات من موقفنا عن أعربت قد نيويورك،

     روسيا اليومالمصدر:   

 

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 من كل عام يصادف يوم االسير الفمسطيني  -61-4 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

