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   أواًل : الممف السياسي 

 خالليا يمتقى اياـ ثالثة تستمر رسمية زيارة في قطر دولة الى اليوـ عباس محمود الرئيس يصؿ 
 .قطر دولة امير

، إف الرئيس   وقاؿ سفير فمسطيف لدى الدوحة منير غّناـ في حديث إلذاعة "صوت فمسطيف"
ثاني تنسيؽ المواقؼ المشتركة في ظؿ التحديات  مع الشيخ تميـ بف حمد آؿ سيبحث غداً 

 .تواجييا قضيتنا والمشاريع المشبوىة التي
   اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 عنيا أعمنت التي" العمؿ ورشة" إف ،الفمسطينية، الرئاسة باسـ المتحدث نبيؿ ابو ردينية  اؿق 
 ".عقيمة" األوسط الشرؽ في السالـ خطة مف األوؿ الجزء تشكؿ والتي أمريكا

 آفاؽ بال اقتصادية خطة أي" فإ ،االمريكية CNNػفي تصريح لشبكة  ردينة أبو وأضاؼ 
 فمسطينية دولة قياـ دوف اقتراحات أي الفمسطينيوف يقبؿ لف"و،"شيء إلى تفضي لف سياسية

 ".الشرقية القدس عاصمتيا
 محمود الفمسطيني لمرئيس يعود قرار الحضور ليذه الورشة او عدمو وأوضح ابو ردينة اف 

 عاـال مف مارس في واشنطف في مماثؿ اجتماع ُعقد عندما، مشيرًا في القوت ذاتو انو عباس
 .الحضور عدـ الفمسطينيوف اختار غزة، ألىالي االقتصادية األوضاع تحسيف أجؿ مف الماضي

 االمريكية  cnn شبكةالمصدر: 
 

 يتـ لـ إنو االثنيف اليوـ االسبوعية الحكومة جمسة ؿمستي في اشتية محمد د. الوزراء رئيس أكد 
 وييدؼ المقبؿ الشير البحريف في المتحدة الواليات تعقده مؤتمر بشأف الفمسطينييف مع التشاور
 .غزة وقطاع الغربية الضفة في الدولي االستثمار لتشجيع

 
 ناحية مف ال المذكورة الورشة ىذه حوؿ ُيستشر لـ أنو الوزراء مجمس يؤكد:  اشتية وأضاؼ

 السياسي لمحؿ نتيجة ىو االقتصادي الشأف اف الى مشيراً  “التوقيت أو المخرجات أو المدخالت
 .االحتالؿ ظؿ في  حياة شروط تحسيف عف يبحت ال  وقيادتو الفمسطيني الف

 المالية الحرب نتاج ىي اليوـ  الفمسطيني السمطة تعيشيا التي المالية الحرب اف اشتية وأوضح
 ومقايضة البتزاز تخضع لف  الحكومة اف ،مشدداً  سياسية مواقؼ ابتزاز بيدؼ  عمينا تشف التي

 .باألمواؿ الحقوؽ
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 ويجب عمى  الفمسطينية لألمواؿ االسرائيمية االقتطاع لسياسية الوزراء مجمس رفض اشتية وأكد 
 لإلفراج التدخؿ االتفاقيات ورعاة الدولي المجتمع داعياً  ، منقوصة غير كاممة إعادتيا اسرائيؿ

 . والكيرباء بالمياه المتعمقة اقتطاعات أي عمى تدقيؽ دولية الية وانشاء اموالنا كامؿ عف
 االنتاج تشجيع عمى تتمحور والتي يوـ المائة خطة استكماؿ عمى تعمؿ الحكومة اف اشتية وبيف

 والحريات الحقوؽ وصوف الميني التعميـ عمى والتركيز والفقر البطالة محاربة والزراعي الصناعي
 . النظيفة بالطاقة االىتماـ وتعزيز  ريادية مشارع خمؽ  الشفافية وتعزيز

 المصدر: مفوضة االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية 
 

 الخارجية وزير إلى رسالة عريقات صائب.د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف وجو 
 الذي المضمؿ البياف بشأف العميقيف وحزنو أممو خيبة عف فييا أعرب ماس، ىايكو األلماني
 عمى عاماً  07 مرور بمناسبة إسرائيؿ بو يينئ" والذي األلمانية، الخارجية وزارة أصدرتو

 المتحدة األمـ انتقاد مف األلمانية الحكومة قمؽ عف ويعرب المتحدة، األمـ ىيئة إلى إنضماميا
 إلسرائيؿ عادلة غير معاممة بأية ألمانيا قبوؿ وعدـ إسرائيؿ، ضد حازالمن وتعامميا الالئؽ غير
 ".المشروعة مصالحيا ودعـ الدولية المنظمة في
 حد ووضح الدولي القانوف احتراـ تعزيز جانب إلى بالوقوؼ الخارجية وزير عريقات وطالب 

 في إسرائيؿ قبوؿ قرار ،302 رقـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية بقرار وذّكره اإلسرائيمية، لمحصانة
 ميثاؽ بتنفيذ مشروطة كانت إسرائيؿ عضوية أف عمى يشدد القرار أف إلى مشيراً  المتحدة، األمـ
 عودة حؽ" الذي ينص عمى 491 رقـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرار وكذلؾ المتحدة، األمـ

 حكومة ممثؿ بيا أدلى التي والشروح التصريحات مراعاة مع ،"ديارىـ إلى الفمسطينييف الالجئيف
 .سابقاً  المذكورة لمقرارات إسرائيؿ امتثاؿ لضماف المخصصة السياسية المجنة أماـ إسرائيؿ

 تحويؿ عدـ إلى"  البوندستاغ" األلماني البرلماف أعضاء عريقات صائب.د دعا اخر سياق وفي
 إلى السامية بمعاداة(  BDS) والعقوبات االستثمارات وسحب المقاطعة حركة يربط الذي قراره

 نضالية أداة باعتبارىا المقاطعة حركة يجّرـ الذي القرار ليذا الشديدة إدانتو عف معرباً  قانوف،
 انتياكاتيا عمى إسرائيؿ لمحاسبة الالزمة اإلجراءات باتخاذ وطالبو. االحتالؿ لمناىضة سممية
 .الفمسطيني الشعب لحقوؽ الممنيج والحرماف الدولي لمقانوف الموثقة

 مف المستوحاة الحركة أىداؼ األلماني، البرلماف أعضاء إلى مفتوحة رسالة في عريقات شرح و
 ال اليوـ المحتمة فمسطيف في يحدث ما إف: "وقاؿ.  العنصري الفصؿ ضد أفريقيا جنوب نضاؿ
 جميع عمى إسرائيؿ فيو تسيطر التي العنصري الفصؿ نظاـ سوى آخر شيء بأي وصفو يمكف
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 لمييود آخر وواحد الفمسطينييف والمسمميف لممسيحييف واحد: مختمفيف نظاميف وتفرض األراضي، 
 اإلفالت ثقافة إسرائيؿ ومنح دولي تواطؤ دوف النظاـ ىذا إنشاء الممكف مف يكف ولـ. اإلسرائيمييف

 القانونية غير االستعمارية األنشطة لمنع إجراء أي" البوندستاغ" اتخاذ عدـ مستيجتناً ،"العقاب مف
  فمسطيف، في

  أمانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: المصدر
 

 التواصؿ وصفحات اإللكترونية والمواقع اإلعالـ وسائؿ بعض في تداولو يتـ ما فتح حركة نفت 
 باسـ الجنوبية المحافظات في  رمضانية مساعدات الحركة بتوزيع تُفيد أنباء مف االجتماعي

 .الفمسطينية الرئاسة
 وسائؿ الجنوبية، االقاليـ في والثقافة االعالـ مفوضية عف صدر بياف في  الحركة وطالبت
 المغرضة الشائعات ىذه وراء االنجرار وعدـ األخبار نشر في  والموضوعية الدقة تحري اإلعالـ

 .العاـ الرأي في بمبمة إلى تؤدي التي
  .المعمومات استقاء يتـ خالليا مف والتي  الرسمية واطرىا مواقعيا لمحركة أف واكدت

  الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضة: المصدر
 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 يشفتتو  مواطنيف خالؿ عمميات دىـ 8 االثنيفاعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر اليوـ 
د أبو غازي محم :  المعتقميفوُعرؼ مف ،: والقدس بالمحافظات الشماليةمختمفة  بمناطؽ لممنازؿ

جنيف، واألسير السابؽ إبراىيـ عبد الرازؽ عمي مف كفر مالؾ شرؽ راـ اهلل، وقصي جرادات مف 
 .، واألسير السابؽ عبد اليادي أبو عيشة مف الخميؿارزيقات طوباس، وضياء محمد مف 

 صحيفة القدس المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 القرف صفقة اف القدس، لصحيفة ترامب دونالد االميركي الرئيس مستشار كوشنر جاريد أكد  
 ستعقد واسعة بمشاركة اقتصادية ورشة ستنظـ المتحدة الواليات واف آخر، اشعار حتى ستؤجؿ

 .الفمسطينية األراضي في االستثمارات عمى تركز القادـ حزيراف 32 في البحريف في

 عمؿ ورشة المقبؿ حزيراف أواخر ستستضيؼ أنيا األحد، اليوـ البحريف مممكة أعمنت وقد
 .األمريكية المتحدة الواليات مع بالشراكة" االزدىار أجؿ مف السالـ" عنواف تحت اقتصادية

  القدسصحيفة المصدر: 

  

 مزاعـ واف الفمسطيني المنياج محتوى حوؿ دراسة بأي يباشر لـ انو األوروبي االتحاد قاؿ 
 .الطرفيف مع بانتظاـ بمناقشتيا نقوـ وفمسطيف إسرائيؿ في سواء العنؼ عمى التحريض

 في االوروبي االتحاد قبؿ مف تحقيؽ اي ىناؾ ليس" معا" لوكالة ارسمو بياف في االتحاد وقاؿ
 شامؿ تحميؿ تقديـ إلى تيدؼ اكاديمية دراسة الجراء نية ىناؾ...الفمسطينية المدرسية الكتب

 ."الحالية الفمسطينية المدرسية لمكتب وموضوعي

 المدرسية الكتب حوؿ المقترحة المستقمة األكاديمية الدراسة ىذا ستساعد" االتحاد واوضح
 ، الدولية لممعايير وفًقا الفمسطينية المدرسية الكتب مراجعة عمى -نفذت حاؿ في- الفمسطينية

 التعميـ جودة تطوير في يساىـ وبما ومحمية دولية أطراؼ مع مناقشتيا سيتـ و" اليونسكو معايير"
 .الفمسطينييف الطالب لجميع

   معاً وكالة المصدر: 

 المصالح مياجمة عمى أقدمت حاؿ في إيراف بتدمير ترامب دونالد األميركي الرئيس توّعد
 .األميركية

 ال. إليراف الرسمية النياية ذلؾ فسيكوف حرب خوض إيراف أرادت إذا" تويتر عمى ترامب وكتب
 ".مجددا المتحدة الواليات تيددوا

   فرانس برسوكالة المصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 20                   االثنيناليوم  : 

 : حدث في مثل هذا اليوم رابعاً  

 

 بحؽ"  قارة عيوف" مجزرة" بوبر عامي" يدعى حاقد اسرائيمي جندي ارتكب -4997 -37-2
 ."األسود األحد" اليوـ ىذا وسمي اخريف، واصيب عماؿ 0 منيـ استشيد ، الفمسطينييف العماؿ

 

 الكونت وتعييف فمسطيف في النار إطالؽ وقؼ يقرر الدولي األمف مجمس - 4918 -37-2
 .وسيًطا برنادوت فولؾ

 انتهت النشرة اليومية 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
 

https://fatehinfo.net/post/154553

