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   أواًل : الممف السياسي 

صائب عريقات، أن من يريد الدفاع عن د.أكد أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  
مصالح الشعب الفمسطيني عميو أن يدعم موقف اإلجماع الفمسطيني ممثال بموقف سيادة الرئيس 

ة محمود عباس، والمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، والفصائل والحركات الفمسطيني
ىذا اإلجماع الفمسطيني باالنتصار  كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، و"نثمن عالياً 

 .لحقوقنا الوطنية المشروعة"
وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف اإلجماع الدولي في مجمس األمن، الذي عارض 

، وقضايا القدس، 7691مواقف اإلدارة األميركية تجاه محاوالت إسقاط حل الدولتين عمى حدود 
 .والالجئين، واالستيطان، والحدود

، لمشعب الفمسطيني وشدد عريقات عمى أن منظمة التحرير الفمسطينية، الممثل الشرعي والوحيد
ال نريد أن نزايد عمى أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن لم تفوض أحدا لمحديث باسميا، و 

وعمى ضوء قرارات اإلدارة األميركية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت اإلدارة 
 .األمريكية عقده في المنامة بأي شكل من األشكال"

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضة: المصدر
 

 فكما لعيد،ا عمى سنبقى أننا وأسرانا شيدائنا أسر نعاىد: "اشتية محمد الوزراء رئيس قال   
 مخمصين نبقى أن اليمين أقسمنا أيضا لفمسطين، مخمصين نبقى أن اليمين وأقسمنا اهلل عاىدنا

 ".وعائالتيم واألسرى الشيداء لدم
 أقامو الذي الشيداء، ألسر الجماعي الرمضاني اإلفطار في مشاركتو خالل اشتية وأضاف
 الواليات من حرب عمينا تَشن اليوم نحن: " األربعاء مساء الشيداء، ألسر الوطني التجمع
 واليوية األرض عمى الحرب إلى إضافة جديد، نوع من حرب إسرائيل، وحميفتيا المتحدة

 مواقف أجل من تبتزنا أنيا األميركية اإلدارة تعتقد التي الحرب ىذه مالية، حرب ىناك واإلنسان،
 الشيداء لدم األوفياء سنبقى معو، ونحن عباس محمود الرئيس إن نقول جميعا وباسمكم سياسية،
 ".عمينا المعمنة الحرب شكل كان ميما واألسرى

 غزة قطاع في أىمنا مساعدة أجل من نعمل أن الرئيس كمفنا وكما العيد، عمى نحن: "اشتية وقال
 ولنشكل االنقسام لننيي مفتوحا، الباب سنبقي الحكومة في ونحن ىناك، ألىمنا أوفياء وسنبقى
 ".وطنية وحدة حكومة

   وكالة وفاالمصدر: 
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 الصحة لمنظمة التابعة العالمية الصحة جمعية باعتماد ،وزيرة الصحة د.مي الكيمة رحبت  
 .بفمسطين الخاص القرار األربعاء، مساء العالمية
 إلى تقف العالم دول غالبية أن وأكدت. القرار لصالح صوتت التي بالدول الصحة وزيرة وأشادت
 .يالفمسطين الحق جانب

 ىو القرار ضد صوتت التي الدول إن المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير قال بدورهو 
 القانون وقواعد بمبادئ الممتزم الدولي المجموع عن نفسيا وعزل ولمظمم لالحتالل النحيازىا تعبير
 .ومواقفيا سياساتيا مراجعة إلى إياىا داعيا الدولي، واإلجماع األخالق عن وخروج الدولي

 الشعب ومصالح مصالحيا عن بشراسة تدافع ستبقى فمسطين أن بيان، في المالكي وأكد
 أنيا عمى مشدداً  الدولي، القانون قواعد مع المتسقة والثوابت الحقوق عمى القائمة الفمسطيني

 .كافة الدولية والمنظمات المؤسسات في الحقوق ىذه لتقويض محاوالت أي ستواجو
 القدس فييا بما الفمسطينية األرض في الصحية األحوال) عنوان تحت القرار اعتماد وقد جرى 

 .جنيف في المنعقدة 17الـ بدورتيا المنظمة اجتماع في( المحتل السوري الجوالن وفي الشرقية
 دولة 69 غابت فيما آخرين، 77 وامتنع 77 وعارضو دولة، 69 القرار مشروع لصالح وصوت

 .التصويت حق تمتمك دولة 781 أصل من التصويت عن
   صحيفة القدس: المصدر

 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 خالل عمميات دىم عمى االقل مواطناً  72 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 سمحة، سامح :وُعرف من المعتقمين، مختمفة بالمحافظات الشمالية بمناطق لممنازل يشفتتو 

 غصوب وفايز ، عادي أبو أسيد، قمقيمية، من من سميم نضال ومحمود ، سمحة سامح وأسيد
 اهلل عبد، الصفدي أنور،  شحادة أسيد،  اهلل رام من سعد وأشرف سعد، غصوب ومحمد سعد،
  .نابمس من عبيد بشير

جنود االحتالل مساء  وفي سياق االعتداءات االسرائيمية عمى المصمين بالمسجد االقصى قام
  .المعتكفين بالمسجد األقصى بالقوة ، واعتدوا عمييم بالضرببطرد امس 

 صحيفة القدس المصدر: 
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 سواحل قبالة بيا المسموح السمك صيد منطقة قمصت أنياسمطات االحتالل االسرائيمي  أعمنت   
 .القطاع من حارقة بالونات إطالق بحجة أميال عشرة إلى( كمم 78) بحريا ميال 76 من غزة

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "األونروا"، سامي مشعشع، إن 
ا زالت مصير الوكالة ال تحدده ىذه الجية أو تمك، بل الدول االعضاء في األمم المتحدة، التي م
 باقية عمى دعميا القوي الستمرار عمميا االنساني والخدماتي لماليين الالجئين الفمسطينيين.

لوكالة "وفا" اليوم الخميس، أن وصف "األونروا" بـ"المؤسسة الفاشمة"،  وأكد مشعشع في تصريح
الدولي،  وأنيا في "الرمق األخير"، كما جاء في مداخالت البعض أمس اثناء جمسة مجمس األمن

 التي عقدت حول عمل "األونروا"، ما ىي اال محاولة بائسة لذر الرماد في العيون.

وقال: إن محاولة تحميل "األونروا" مسؤولية فشل المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل لقضية 
الالجئين، تدين قائمييا، وىي محاولة مكشوفة إلبعاد االنظار عن االستحقاق السياسي المرتبط 

 ية الالجئين الفمسطينيين.بقض

وأكد مشعشع أن المفوض العام لألونروا رفض خالل مداخمتو في الجمسة ذاتيا االتيامات الباطمة 
ومحاولة سحب الشرعية عن األونروا والتشكيك في حياديتيا ومحاوالت تغيير تعريف من ىو 

 من قبل الممثمين األميركي واإلسرائيمي. الالجئ الفمسطيني

  وفاوكالة المصدر: 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 23                   الخميساليوم  : 

 في الدولتين لحل بديل ال أنو نيبينزيا، فاسيمي المتحدة، األمم لدى الدائم روسيا مندوب أكد   
 ىذا في الدولية القرارات عمى االعتماد ضرورة عمى مشدداً  اإلسرائيمي، الفمسطيني الصراع تسوية
 .الشأن

 الشرق قضية لمناقشة عقدت، الدولي األمن لمجمس جمسة خالل ألقاىا كممة في نيبينزيا، ودعا
 ،"أوسطية الشرق لمتسوية اإلسرائيمي الفمسطيني المسار في الجيود مضاعفة" إلى األوسط،
 المنطقة في الوضع لمعالجة محورية أىمية الفمسطينية لمقضية العادل الحل يحمل: "قائال وأوضح
 الدولية األجواء دائما سيسمم بالعكس، والفمسطينيين إسرائيل بين الصراع استمرار لكن برمتيا،
 .األخرى اإلقميمية األزمات تسوية إلى الرامية الجيود عمى سمباً  وسيؤثر العامة

 طريقاً " وتعتبرىا الصراع، لتسوية" الدولتين حل لصيغة بديل أي ترى ال" روسيا أن نيبينزيا وأكد
 المفاىيم" أن إلى الفتا ،"المتبادلة واالتيامات اإلسرائيمية الفمسطينية المواجية إلنياء وحيدا واقعياً 

: بالقول حديثو وتابع". السياسية العممية استئناف صعوبة من وتزيد التضميل إلى تؤدي ال األخرى
 ما كان أيا ليم، دولة إقامة إلى الشرعية طموحاتيم عن الفمسطينيون يتخمى بأن نؤمن ال"

 ".ستفشل لألطراف جاىزة حمول فرض محاوالت. المقابل في بو سيوعدون

 بما الفمسطينيين، الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة الدعم استمرار أىمية نيبينزيا وأكد
 في االستقرار إرساء إلى بالنسبة جدا ميمة المؤسسة ىذه أنشطة أن معتبرا ماليا، ذلك في

 .األوسط الشرق دول بل الفمسطينية األراضي

   روسيا اليومالمصدر: 

أعمنت رئيسة مجمس النواب األميركي نانسي بيموسي أّن الرئيس الرئيس دونالد ترامب رّبما يكون  
ارتكب ما يبّرر إطالق إجراءات القالتو بتجاىمو مذكرات إحضار أصدرىا الكونغرس، مشّبية ذلك 

 .بعممية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون

خالل مؤتمر لمديموقراطيين في واشنطن "ليذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان عمى  بيموسي وقالت
كل من يعمل في المجال العام: ىذا الرئيس ىذه الحال صباح اليوم، ألّن الحقيقة عمى مرأى من 

 ."يعرقل العدالة ومتورط بالتسّتر

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1254017
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1254017
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 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً  

 

 وجو في العقبة خميج إغالق يعمن الناصر عبد جمال مصريال الرئيس - 72-6-7691 
 .7691 حرب نشوب في سبًبا اإلغالق ىذا وكان اإلسرائيمية، المالحة

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

