
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 14                   الثالثاءاليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 اإلقميمية المياه من بالقرب سفن أربع ليا تعرضت التي االعتداءات عباس، محمود رئيسال دانأ 
 يزيد الذي والتخريبي باإلجرامي العمل ىذا واصفاً  عمان، خميج في المتحدة العربية اإلمارات لدولة
 ".وندينو نرفضو الذي األمر" المنطقة، في التوتر حدة من
 المتحدة، العربية اإلمارات دولة مع الثابت الفمسطيني محمود عباس عمى ان موقفنا  الرئيس وأكد

 .خارجي عدوان أي ضد كافة، الشقيقة العربية والدول
 ، أشاد اإلدارة العامة لألخبار بتمفزيون فمسطينالعاممين في من ناحية اخرى وخالل استقبالو و  

 التطور عمى مثنيا العالم، إلى الحقيقة نقل في وجيوده الرسمي باإلعالم الرئيس محمود عباس 
 .فمسطين تمفزيون شاشة شيدتيما التي النوعية والنقمة الكبير
 ما وىو الفمسطيني، لمخبر األول المصدر أصبح الفمسطيني الرسمي اإلعالم أن الرئيس وأكد

 لمحفاظ الجيود من المزيد لبذل والحاجة الماضية الفترة خالل شيده الذي الكبير التطور يعكس
 .األمام إلى دائما التقدم الييئة في العاممين لكافة متمنيا وتطويرىا، المكتسبات ىذه عمى

  وكالة وفا المصدر: 
  

 عمى واالعتداءات األقصى، لممسجد المتكررة االقتحامات اشتية محمد. د الوزراء رئيس استنكر
 من اآلمنة لمعائالت االحتالل جيش تيجير وكذلك الفضيل، الشير أيام في والمعتكفين المصمين
 كانوا الذين الصحفيين واحتجاز المنطقة، في عسكرية تدريبات إجراء بحجة األغوار في بيوتيا
 .الحدث يغطون
 واالتفاقيات الدولي القانون تنتيك إسرائيل إن ، األسبوعية الحكومة جمسة مستيل في اشتية، وقال

 وبمحاولتيا المقدسيين عمى وتضييقاتيا وباعتداءاتيا األغوار في العسكرية إجراءاتيا بكل الموقعة
 .حقيقتيا يفضح صوت أي إسكات
 بضم اإلسرائيمية التيديدات عمى الرد الى الدولتين بحل تؤمن التي العالم دول الوزراء رئيس ودعا

 من الرابع حدود عمى فمسطين بدولة واالعتراف احترازي اجراء بأخذ الغربية، الضفة من مناطق
 .لالجئين العودة وحق القدس وعاصمتيا حزيران
 قانونية غير ألنيا المقاصة، أموال من اإلسرائيمية الخصومات نرفض زلنا ال: "اشتية وتابع
 وندعو وقانونية، سياسية ألسباب ذلك نرفض ونحن االحتالل، سجون في أوالدنا إدانة وىدفيا
 ان نعتقد ألننا أموالنا، من الخصومات لتدقيق فريق إرسال الى الدولي والبنك االوربية الدول
 ".شفافية أي بدون وتتم مدققة غير وجميعيا جائرة الخصومات معظم
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 جمعية أقامتو إفطار في مشاركتو اللخ اشتية محمد. د الوزراء رئيس قالوفي سياق اخر  
 لذلك عمينا، الشيور أصعب من القادمة الثالث األشير تكون قد: "األطفال ضد العنف مساءلة
 الذي الشرعية حضن الى يأتي ان يريد من لكل ممدودة أيدينا مؤكدًا ان متحدين، نبقى أن يجب
 ىذه ورأس المنظمة، شرعية وىو واحد عمود اال لمخيمة يوجد ال ألنو التحرير، منظمة تمثمو

 ."عباس محمود الرئيس الشرعية
 حرب اسرائيل عمينا تشن إذ ،فرضت عمينا حروب، مجموعة نخوض اليوم نحن" وأضاف اشتية

 من أىمنا لتيجير الديمغرافيا حرب ايضاً  عمينا وتشن يومي، بشكل ارضنا عبرمصادرةالجغرافيا
 وىذه االبتزاز، خانة في نكون أن المتحدة، الواليات أرادتيا مالية حرب عمينا وتشن ،القدس مدينة
 الى سفارتيا بنقل واجراءاتيا المالي بحصارىا تيزمنا انيا تعتقد اسرائيل وحميفتيا االمريكية اإلدارة
 المالية المصادر وتجفيف المالية وحربيا واشنطن في التحرير منظمة مكتب واغالق القدس

 ".يتم لن األمر وىذا العار، صفقة لنقبل نستسمم لكي ،"لألونروا"
 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

الت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"، إن شعبنا أكثر إصرارا عمى التمسك بالثوابت، ق
والحقوق الوطنية المشروعة، وفقا لمقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، وفي مقدمتيا حق 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة، وعاصمتيا القدس الشرقيةالعودة، وتقرير المصير،   .وا 

، عشية الذكرى الـ ءثمنت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم الثالثاو
من كل عام، مواقف مايو  اء، الموافق الخامس عشر منلمنكبة، التي تصادف يوم غٍد األربع 17

الرئيس محمود عباس الثابتة والرافضة لـ"صفقة القرن"، التي تستيدف تصفية القضية الفمسطينية، 
مؤكدة أن مصيرىا الفشل أمام صمود شعبنا، واصراره عمى التصدي لكافة المؤامرات والمحاوالت 

 .، وىوية وطنيةالتي تستيدف حقو التاريخي بأرض وطنو فمسطين، وتستيدف وحدتو كشعب

جماىير شعبنا إلى رص الصفوف والوحدة في ىذه المرحمة الخطيرة  حركة فتح ودعت
والمصيرية، مؤكدة أن ىذه المحظة التاريخية والمصيرية تستدعي أن نضع خالفاتنا الداخمية 

نتنياىو التصفووية"، مشيرة بيذا الشأن  -جانبا، وأن نقف موحدين في وجو مؤامرة صفقة "ترمب
عادة توحيد الشعب والوطن.إلى أنيا تمد يدىا "لحماس" إلن  ياء االنقسام البغيض فورا، وا 

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/157484
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 وصفة االسرائيمي، االحتالل لدولة منيا أجزاء أو الضفة بضم التيديد أن ،"فتح" حركة أكدت  
 حدود عمى فمسطينية دولة لقيام السبل كافة بإغالق أمريكي -اسرائيمي رسمي واعالن لمدمار
 .الدولية الشرعية أساس عمى الدولتين حل تنفيذ أو القدس، وعاصمتيا 7391 حزيران من الرابع

 إن في بيان صحفي، يالقواسم أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو وقال
 طاولة عمى من القدس أزاحت التي ،"العار صفقة" تجاه موقفنا نغير يجعمنا لن التيديد ىذا

 دون ثابتو مواقفنا وستبقى لالبتزاز رقابنا عمى مسمطاً  سيفا التيديد ذلك يكون ولن المفاوضات،
 .تردد

نضالنا سيستمر ولن يتوقف حتى تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا، وان كانت  إن  القواسمي  وأكد
العار" ىي القرارات االسرائيمية، والوقائع التي خمقيا االحتالل بقوتو العسكرية   مرجعية "صفقة

قامة المستعمرات  ن المرجعية التي نقبميا ،فإنتيجة سرقة األراضي وىدم البيوت وتشريد الناس وا 
 عالم ىي الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس عاصمة دولة فمسطين.ويقبميا ال

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 رئيس الى عاجمة رسالة في عساف، أحمد الوزير الرسمي االعالم عمى العام المشرف طالب 
 التي الدولي، لمقانون السافرة اإلسرائيمية االنتياكات بفضح العواش، محمد العربية اإلذاعات اتحاد
 ."فيجن اليورو" األوروبية األغنية مسابقة تنظيم سياق في ترتكب

 اتحاد الى عاجمة رسائل بإرسال المبادرة الى العربية، اإلذاعات اتحاد رسالتو، في عساف ودعا
 الدولية الجيات ولكافة حده، عمى أوروبي بمد كل في والتمفزة اإلذاعة ىيئات والى األوروبي، البث

 االنتياكات فيو يستنكر بيان بإصدار االتحاد طالب كما. االنتياكات ىذه لفضح المعنية،
 .الصمة ذات الجيات وكل االعالم وسائل عمى يعمم وأن اإلسرائيمية

 خارطة كاستخدام الدولي، لمقانون مخالفة ترويجية مواد ببث تقوم االحتالل سمطات أن وأوضح
 دولة وجود الغاء يعني الذي األمر لمميرجان؛ كشعار إسرائيل، دولة باعتبارىا التاريخية، فمسطين
لغاء فمسطين،  .دولياً  بيا المعترف المشروعة الوطنية وحقوقو الفمسطيني، الشعب وجود وا 

 وكالة وفا المصدر: 

https://fatehinfo.net/post/157477
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 بمدينة المبارك األقصى المسجد باقتحام اإلسرائيمي االحتالل استمرار الوطني المجمس اعتبر  
خالء المحتمة، القدس  لمشعب الديني الحق عمى اعتداء بالقوة، داخمو من والمعتكفين المصمين وا 

 المبارك. رمضان شير لحرمة سافرا وانتياكا واإلسالمية، العربية واألمتين الفمسطيني

 العبادة ممارسة حق أن ، الزعنون سميم رئيسو عن صدر صحفي تصريح في المجمس وأضاف
 لممسممين حق ىو المبارك األقصى المسجد في اإلسالمية الدينية الشعائر وكافة والصموات
 لممصمين الالزمة الحماية بتوفير مطالبا ذلك، من منعيم اإلسرائيمي لالحتالل يجوز وال وحدىم،
 العبادة. في الطبيعي حقيم لممارسة المسممين

  وكالة وفا المصدر: 

يشارك اليوم ابناء شعبنا في مسيرة مركزية دعت ليا دائرة شؤون الالجئين  تنطمق من وسط  
لمنكبة والتأكيد عمى التمسك بحق  17مدينة غزة باتجاه مقر  االمم المتحدة وذلك احياءًا لمذكرى الـ

 17ى الـالعودة ، وستقام غدًا فعاليتين مركزيتين في رام اهلل ومخيم صور بمبنان الحياء الذكر 
 لمنكبة والتي يصادف غدًا ذكراىا .

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 بخبراء وباالستعانة الصحة، وزارة تكميفجمستو األسبوعية  مجمس الوزراء خالل قرر 
 بوضع تقوم لمصحة، وطنية ىيئة إلنشاء والمالي، والقانوني الصحي المجال في واخصائيين
 والتحويالت الصحي، التأمين يشمل بما الصحي، بالقطاع لمنيوض التنفيذية والخطط الدراسات
 الخدمات أفضل تقديم لضمان الحكومية، الصحية والمرافق المستشفيات وجاىزية الطبية،
 لمجياز والمالي الطبي األداء فعالية ولزيادة لمجميور، معروفة مينية معايير وفق الصحية
 .فمسطين في الصحي

 العالي، والتعميم والتعميم، ،"مقررا" االتصاالت وزراء من مؤلفة وزارية لجنة تشكيل المجمس وقرر
 الشيرين  . تتعدى ال فترة وفي فمسطين، في الميني لمتدريب استراتيجية ووضع لدراسة
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 المعممين أوضاع وتحسين القدس، في التعميمي الجياز لدعم األولوية إعطاء المجمس وقرر 
 ..  المدرسية المباني باستئجار الخاصة المالية المستحقات كافة وتغطية

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل  فتية 5عمى االقل بينيم  اً مواطن 79 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
واقتادتيم الى مراكز بمحافظات الضفة الغربية عمميات دىم وتفتيش لممنازل بمناطق متفرقة 

الفتى عمار محمد جوابرة، والفتى محمد ناصر محفوظ،  : المعتقمينعرف من ، و  التحقيق لدييا
 قنداح، شريف محمد مدي،حسل من الخميلوالفتى أحمد حسونة البدوي، والفتى محمد جمال أبو 

لفتى محمد رامي صالح، ا من رام اهلل ، سالم أنور السابق واألسير شخيدم، أبو ناجي وأمير
يياب ثوابتة من   .بيت لحممن وشكيب طقاطقة، وا 

 المبارك األقصى بالمسجد المعتكفين المصمين الميمة، ، االحتالل شرطة طردتومن ناحية اخرى 
 .التوالي عمى الثالثة لميمة وذلك بالقوة،

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 اعتبارا دوالر مميار 96 بقيمة أميركية سمع عمى إضافية رسوماً  ستفرض أنيا الصين أعمنت  
 من األكبر الجزء عمى رسوم فرض واشنطن إعالن عمى رداً  وذلك المقبل حزيران من األول من

 .المتحدة الواليات إلى الصينية الصادرات

 85و 5 بين ما تتراوح رسوما ستفرض أنيا بكين أعمنت الصينية الحكومة أصدرتو بيان وفي
 .األميركية السمع من عدد عمى بالمئة
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 عمى الجمركّية الرسوم بزيادة ترامب دونالد األميركي الرئيس أمر أن بعد الصيني الموقف وجاء 
 مميار 866 بقيمة صينّية سمع عمى الجمركّية التعرفة واشنطن رفع غداة الصينّية، الواردات بقّية
 .دوالر

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم

 

صابة مواطناً  97  استشياد – 8672 -79-5  االحتالل قوات قمع  جراء ، 8166 من أكثر وا 
 السفارة نقل لقرار الرئيس االرمريكي ترامب ورفضاً  ،غزة محافظات شرق  سممية لمسيرات
  .لمقدس االمريكية

 . المحتمة الرئيس االمريكي دونالد ترامب يقرر نقل سفارة بالده الى القدس – 8672 -79-5

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

