
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 18                   الخميساليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

اسر عرفات بفوزىا في انتخابات مجالس الطمبة في ، كتمة الشييد ي محمود عباسرئيس الىنأ   
 .الجامعات الفمسطينية، والتي كان آخرىا فوزىا بانتخابات جامعة بيرزيت

عمى أن فوز حركة الشبيبة الطالبية في انتخابات مجالس الطمبة في جامعات  الرئيسوشدد 
لبرنامج الوطني لمنظمة بيرزيت والخميل والقدس، يؤكد نيوض حركة "فتح"، والتفاف شعبنا حول ا

 التحرير الفمسطينية إلقامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.

وأكد الرئيس أىمية تكريس العممية الديمقراطية، معربا عن فخره بيذا العرس الديمقراطي وفوز 
 الشبيبة الطالبية في االنتخابات.

عمى أعمى األصوات قد حصمت  كتمة الشييد ياسر عرفات الذراع الطالبي لحركة "فتح" وكانت 
حصمت كتمة الوفاء اإلسالمية ، فيما  5604في انتخابات مجمس طمبة جامعة بيرزيت، بواقع 

 .574قراطي الطالبي عمى ، والقطب الديم 7993عمى 

 المصدر: وكالة وفا 

 محمود الرئيس لدى أولوية تشكل األسرى قضية أن ، فتح، حركة رئيس نائب العالول محمود أكد
 .الفمسطينية لمقيادة و عباس

 نحن: " االربعاء مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي" اليوم ممف" برنامج في العالول وأوضح
 كان ،و واألسرى الشيداء قضية بسبب أموالنا عمى وقرصنة االحتالل، مع معركة في اآلن

 ،%" 46 الباقي عمى خصمنا فيما واألسرى، الشيداء لذوي كاممة الرواتب صرف قرارنا،
 .لألسرى ومساندة تضامنا اإلجراء؛ ليذا ومتقبل صابر والموظف

 أن إلى الفتا ،" القدس أجل من نناضل كما األسرى حرية أجل من نناضل: " العالول وتابع
 .األسرى حرية أجل من الثمن يدفع أن مرة من أكثر في جاىزاً  كان عباس الرئيس

 وجرحى شيداء التضحية، ىذه وثمن مقاومة فيناك احتالل، ىناك دام ما أنو العالول وبين
 ".احتالل لدينا دام ما الممف، ىذا إغالق يمكن ال" أنو عمى مشدداً  ،"وأسرى

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B6%D8%A8
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 دائرة وتوسيع والوحدة، الصمود سوى خيار لنا ليس" كبيرة، تحديات نواجو إننا: العالول واضاف 
 .الفمسطيني الكل إنما الرئيس أو القيادة أو الحكومة ليست المسؤول أن مبينا ،"المسؤولية تحمل

 صمود وتعزيز دعم أجل من الجيد كل بذل عمى حريصة ستكون الحكومة" أن العالول وأوضح
 ".المواطنين

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 جامعة في فوزىا أن واألسرى، الشيداء حركة ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت  
 أن أوليا متعددة، رسائل طياتو في ويحمل والقيامة، واألقصى العاصمة لمقدس وفاء ىو بيرزيت
" فتح" حول وممتفون عاليا، وطنيا ووعيا فكرا يحممون الراية، سيحمل الذي المقبل وجيمو شعبنا

 .زائفة بشعارات تضميميم يمكن وال عباس، محمود بالرئيس ممثمة الوطنية وقيادتيا

 صحفي، بيان في القواسمي، أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو وشدد
 الوفاء نيج عمى واالستمرار والعطاء، لمثقة عنوان وشبيبتنا ماجداتنا" أن عمى األربعاء، مساء
 خمف البواسل أسرانا مسيرة وعمى عرفات، ياسر القائد الشييد رأسيم وعمى الشيداء، لمسيرة
 ".االحتالل قضبان

 وبيةالمصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجن

 

الوطني الفمسطيني فتح عمى أولوية قضية تحرير األسرى عمى اجندة العمل  كدت حركة التحريرأ
ف حركة اليومي الوطني،واعتبرت النضال لتحريرىم معيارًا لموفاء واالخالص لمبادىء واىدا

 التحرر الوطنية.

بمناسبة يوم والتعبئة الفكرية   في بيان صدر عن مفوضية االعالم والثقافةفتح وجددت حركة  
الكفاح والنضال حتى تحقيق األىداف الوطنية التي دفع  العيد عمى استمرار، األسير الفمسطيني 

دربيا، وعاىدتيم عمى تصعيد آليات العمل الوطني في الميادين  األسرى حريتيم ثمنا عمى
 الوطنية والمحافل العربية والدولية عمى كافة المستويات الشعبية والرسمية والقانونية .

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/157061
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، كتمة الشييد ياسر عرفات، أمين سر المجنة المركزية لحركة "فتح"  المواء جبريل الرجوبىنأ  
 الذراع الطالبي لحركة "فتح"، بانتصارىا في انتخابات مجمس طمبة جامعة بيرزيت.

ب بالشكر الجزيل لكافة كادرات وكوادر حركة الشبيبة الطالبية عمى الجيد وتقدم المواء الرجو 
العظيم الذي بذل في التحضير واإلعداد ليذا العرس الديمقراطي، الذي تّوج باالنتصار في 

 .انتخابات مجمس اتحاد الطمبة بجامعة بيرزيت

"فتح"، التي رّسخت ىذا وشدد عمى أن نيج الديمقراطية واالنتخابات ىو خيار استراتيجي لحركة 
 4995النيج في األراضي الفمسطينية منذ تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية عام 

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 الفمسطيني الشعب إن" عشراوي، حنان الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قالت
ن واالقتصادي، السياسي لالبتزاز يخضع ولن يركع لن  تجاه اإلجرامية االحتالل دولة ممارسات وا 

 التي الدولية القوانين في المكفولة لحقوقيم المستمر وانتياكيا والنساء، االطفال فييم بمن أسرانا
ىماليم مباشرة األسرى قتل حد إلى وصمت  عائدات من رواتبيم مخصصات وخصميا ،طبياً  وا 

 ".الدولية والمحافل المحاكم في وسياسية قانونية ومساءلة محاسبة دون تمر لن الضرائب،

 وكالة وفا المصدر: 

 التنفيذية المجنة عضو النكبة ذكرى إلحياء العميا الوطنية المجنة رئيس ىولي ابو أحمد قال
 غير الفمسطينيين الالجئين قضية إن ، الالجئين شؤون دائرة رئيس الفمسطينية التحرير لمنظمة
 تصفوية حمول ىي الدولية القرارات عن خارجة ليا حمول من يطرح ما وان لممساومة خاضعة
 .الفمسطينية التحرير ومنظمة الفمسطينية القيادة قبل من مرفوضة

 في النكبة ذكرى إلحياء العميا الوطنية لمجنة الموسع االجتماع ترؤسو خالل ابو هولي  وأضاف
 التحديات من جممة العام ىذا تشيد النكبة ذكرى إن: اهلل رام بمدينة الالجئين شؤون دائرة مقر

 ظل في خصوصا الفمسطينيين الالجئين وقضية عموما الفمسطينية القضية تواجو التي الكبيرة
 .والالجئين القدس قضيتي تصفية إلى الرامية القرن صفقة تمرير عمى االميركي االصرار

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 

http://plord.ps/post/9811?fbclid=IwAR0Ci3kalSPccUDXu1Nnj3WALeldYDyPaeeviNToUHZNjXBJs2ZKTPrRA7w
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 الحكومة: ممف ثانيًا  

عا رئيس الوزراء د. محمد اشتية سويسرا إلى جانب دول االتحاد األوروبي والدول التي لم د  
، إلنقاذ حل 4903الى المسارعة باالعتراف بالدولة الفمسطينية عمى حدود عام  تعترف بفمسطين،

الدولتين من التالشي، عوضا عن االنتظار حتى تقوم اسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، 
 .لتصدر بعد ذلك بيانات الشجب واالستنكار والرفض

: "لن نستسمم بفعل خالل استقبالو السفير السويسري لدى فمسطين جوليان ثوني وأضاف اشتية
الحرب المالية التي تقودىا الواليات المتحدة من جانب واسرائيل من الجانب االخر، من اجل 

الدول العربية ودول البريكس، أن تبدأ  القبول بصفقة القرن، وعمى الدول العظمى الى جانب
العمل لتشكيل مجموعة عمل دولية مشتركة لرعاية العممية السممية في مواجية صفقة القرن التي 

 ."لن يوافق عمييا أحد

وتابع رئيس الوزراء: "عمى اسرائيل، كدولة احتالل، أن تتكفل برواتب األسرى وفق المواثيق 
اقبنا عمى دفعيا باالقتطاع من أموال المقاصة التي ىي أموال والمعاىدات الدولية، ال أن تع

فمسطينية، وعمى المجتمع الدولي ككل الضغط عمى اسرائيل لالفراج عن ىذه األموال لعدم 
 ."شرعية االقتطاعات

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 دىسيا أن بعد( عاما 54) سميمان محمد فاطمة المعممة استشياد عمنت مصادر طبية عن ا
 .لحم بيت شرق جنوب تقوع ببمدة الدير خربة في اليوم، صباح مستوطن

 المصدر: وكالة معا
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 بدعم فاز بعدما المقبمة الحكومة لرئاسة نتنياىو بنيامين ن، ريفمي ريئوفين اإلسرائيمي الرئيس رشح 
 .الجاري أبريل من التاسع في جرت التي االنتخابات أعقاب في الكنيست أعضاء غالبية

 المنصب في خامسة بفترة سنوات، عشر منذ الوزراء رئيس منصب يتولى الذي نتنياىو، وفاز
 في الوزراء لرئيس اتيامات توجيو عزمو ماندلبميت أفيخاي اإلسرائيمي العام المدعي إعالن رغم
  .مخالفات أي ارتكاب نتنياىو وينفي. فساد قضايا ثالث

     رويترزوكالة المصدر:  

 مختمفةمن مناطق مواطنين  46اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي، فجر اليوم الخميس،  
 من بدير وعبد زبون ومالك زبون لؤي ، الحسنات زياد: ىم  المعتقمينو  الضفة الغربيةمحافظات ب

 قرب حارس من كميب وشحادة الخميل، شمال صوريف غنيمات خالد عدي لحم، بيت شمال
 الشاعر الدين نور ومعن حجة، ومصطفى قمقيمية، شرق عزون -رضوان مفيد وكاظم سمفيت،

  .طولكرم من عمارنة ومعزوز نابمس، من

     معاوكالة المصدر:  

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عمى المتحدة الواليات فرضتيا التي العقوبات مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس وصف 
 ".أخالقية وغير قانونية غير" بأنيا الفنزويمي المركزي المصرف

 العقوبات من سمسمة مجددا اتخذوا" األربعاء مساءالفنزويمي  التمفزيون بثيا كممة في مادورو وقال
 ".لفنزويال المركزي البنك مثل ميمة مؤسسة ضد إطالقا، األخالقية وغير القانونية غير األحادية،

    وكالة فرانس برسالمصدر:   
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  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 أفريقية دولة 49 وفود بحضور إندونيسيا في باندونغ مؤتمر انعقاد – 4944  -45-5  
 .االنحياز عدم حركة لنشأة األولى النواة وكان ، وآسيوية

 

 قانابمدة  في المتحدة لألمميتبع  مقرتقصف  سرائيمياالحتالل اإلوات ق – 4990  -81-4 
 من ىرًبا المقر إلى الجأو  قد كانو المبنانيين المدنيين من 464 مقتل إلى يؤدي لبنانجنوب 
 .لبنان بلمدن جنو  اإلسرائيمي القصف

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

