
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 30                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 الطارئة العربية القمتين في لممشاركة األربعاء، مساء المكرمة مكة عباس محمود رئيسال صلو 
 .الجمعة اً غد اإلسالمي التعاون لمنظمة 41الـو  الخميس، يومال

ن في حديث الذاعة صوت فمسطين أ ون الدبموماسيةمجدي الخالدي مستشار الرئيس لمشؤ  وقال
د مساء اليوم الخميس التي ستعق الطارئة مقتضة خالل القمة العربية مداخمة ئيس سيمقي الر 

ية التي بجانب الدول العربية ضد االعمال االرىاعمى موضوع واحد وىو الوقوف الى ستركز 
 .الفمسطينية  ةالقضيتمر بيا  التيت أىم االحداو ،وقعت مؤخرًا 

في مكة  الجمعة ستعقد غداً وأضاف الخالدي ان الرئيس سيمقي كممة خالل القمة االسالمية التي 
 المكرمة وستكون القضية الفمسطينية محور ىذا القمة .

 عة صوت فمسطينالمصدر: اذا
 
 آل أحمد بن اهلل عبد الشيخ عمان االردنية بالعاصمة لقائو خالل عباس محمود الرئيس أكد 

 الورشة في  تشارك لن الفمسطينية القيادة ان ،عيسى بن حمد البحرين ممك مبعوث خميفة
 .البحرين في المقترحة األمريكية

 وىي االقتصادية، لمورشة المنظمة ليست البحرين مممكة أن الممك مبعوث اوضح جيتو ومن
 بين التاريخية بالعالقات  البحرين ممك اعتزاز عن معرباً  ، لمورشة مضيفة دولة إال ليست

 لمقضية السياسي بالحل والتمسك الشعبين، بين والتعاون العالقة عمق مؤكداً  والبحرين، فمسطين
 الرابع حدود عمى الدولتين وحل العربية، السالم ومبادرة الدولية الشرعية أساس عمى الفمسطينية

 .العالم في عادلة قضية ألىم السياسي الحل عن بديل ال وأن ،4691 حزيران من
 عباس، محمود لمرئيس سممان، بن عيسى بن حمد الممك تحيات البحريني المبعوث نقل قدو 

 وقيادتو الفمسطيني بالشعب وشعبيا البحرين مممكة بين ما تجمع التي التاريخية العالقة الى مشيراً 
 .عباس محمود بالرئيس ممثمة والحكيمة التاريخية
 تجاه القومية ومواقفو حكمتو من واثقا لمممك، شكره عن عباس محمود الرئيس أعرب وبدوره
 .شعبنا صمود ودعم الفمسطينية لمقضية الثابتة ومساندتو الفمسطينية القضية

  وكالة وفا المصدر: 
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 الكنيست حل قرار عقب التحرير لمنظمة لتنفيذيةا المجنةسر  امين عريقات صائب.د قال  
 اآلن أصبحت" القرن صفقة نأ، المقبل ايمول شير في مبكرة انتخابات الى والتوجو اإلسرائيمي

 ".القادم القرن صفقة
 صفقة اآلن أصبحت" " تويتر" عمى الرسمي حسابو عمى تغريده في عريقات صائب. د وقال
 باسم المعروفة اإلسرائيمي-الفمسطيني الصراع لحل األمريكية خطةال الى اشارة في، " القادم القرن

 نتنياىو بنيامين تشكيل بعد ما إلى عنيا الكشف األمريكية اإلدارة أرجأت والتي ،"القرن صفقة"
 .األربعاء أمس يوم حتى عنيا اإلعالن المقرر من كان والتي الحكومة،
   موقع تويتر: المصدر

 الرئيس  بين يتم أن المفترض من قريب لقاء عن العالول محمود فتح حركة رئيس نائب أعمن
 .الراىن والوضع المستجدات آخر بصورة لوضعيم األوروبيين الخارجية وزراء مع عباس محمود
 المؤتمر  عقد بفشل تفيد األولية المؤشرات إن ،فمسطين صوت إلذاعة حديث في العالول وقال

 عمى يمكن ال أنو عمى مشدداً  البحرين، في تنظيمو المتحدة الواليات تنوي الذي االقتصادي
 المتحدة لمواليات السماح يمكن وال عميو ىو كما الراىن الوضع يستمر بأن القبول االطالق
 .مخططاتيما بتمرير واسرائيل االمريكية

 بأي االلتزام  عدم عمى مشددا قادمة، مصيرية خطوات أمام الفمسطينية القضية أن العالول وأكد
عادة اسرائيل مع اتفاق  خيار إال أمامنا ليس أنو إلى مشيراً  العالقة، اشكال بكافة النظر وا 

 .االسرائيمي االمريكي المخطط ىذا أمام والتصدي الصمود
 عة صوت فمسطينالمصدر: اذا

 
 بموقف والمتمسك الثابت موقفو" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير لحركة الثوري المجمس أكد 

 عنيا نتج وما ،(العار صفقة) القرن بصفقة يسمى لما المطمق برفضو الفمسطيني الشعب قيادة
 فرض محاوالت خالل من فمسطين، وطننا احتالل لتكريس ةأميركي إجراءات من اآلن حتى

 .الدولي واالجماع الدولية الشرعية قرارات تخالف األرض عمى جديدة حقائق
 من بطمب عمل ورشة أو لمؤتمر الدعوة من استغرابو عن ، صحفي بيان في" فتح ثوري" وأعرب
 عممية في لالستمرار محاولة في ،"السالم أجل من االزدىار" عنوان تحت األميركية اإلدارة
 المتحدة الواليات مؤامرة عباس محمود الرئيس بقيادة شعبنا صمود أفشل أن بعد السياسي، الخداع

 السياسية، حقوقو وشطب األوسط، الشرق منطقة في شعبنا وجود شطب إلى اليادفة األميركية
 عام حزيران من الرابع حدود عمى ليا  عاصمة الشرقية والقدس المستقمة، بالدولة: المتمثمة

https://fatehinfo.net/post/157593
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ستبدال االستيطان شرعنة وكذلك ،"461" القرار وفق العودة وحق ،4691   االنتعاش بوىم ذلك وا 
 .العنصري االحتالل ىذا مع والتعايش االقتصادي،

 ليس وشعبنا اقتصاديًا، مشروعاً  ليست وفمسطين سياسية، شعبنا قضية أن عمى المجمس شددو 
 منذ الدولية الشرعية قرارات أقرتيا حقوقا يمتمك وطنية حالة بل إغاثة، إلى بحاجة إنسانية حالة
 التراجع الى المؤتمر في مشاركتيا عن أعمنت التي والدول البحرين مممكة داعياً  ، 4611 عام
 الشعب يرفضو ما ورفض العربية، والمبادرة العربي االجماع بموقف والتمسك موقفيم عن

 .الفمسطيني
   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 
 ضد التشيكي النواب مجمس بتصويت الزعنون، سميم الفمسطيني الوطني المجمس رئيس رحب
 .المحتمة القدس مدينة الى أبيب تل من بالده سفارة نقل قرار

 وقرارات الدولي القانون بمبادئ التزاماً  التصويت ىذا ، صحفي تصريح في الزعنون واعتبر
 .المظموم عن ودفاعا والحق لمعدل وانحيازاً  الدولية، الشرعية

عتراف بالدولة الفمسطينية وعاصمتيا مدينة ودعا الزعنون مجمس النواب التشيكي لممبادرة باال
، انتصارا لمبادئ القانون الدولي وقرارات 4691الرابع من حزيران عام   القدس عمى حدود

 .ةالشرعية الدولية التي كفمت حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وقيام دولتو المستقم
 وكالة وفا : المصدر

 
 ممف الحكومة:  ثانياً 

 

 المواقع بعض نشرتيا التي المسربة الوثائق إن غانم أمجد. د الوزراء لمجمس العام األمين قال  
 معامالت بخصوص الوزراء لمجمس العامة واألمانة التقاعد ىيئة بين داخمية مراسالت ىي

 .السابقين لموزراء التقاعدية الرواتب
 وعممت الوزراء رواتب برفع يقضي عامين منذ قراراً  أصدرت كانت السابقة الحكومة أن وأوضح

 من الكتاب عكسو ما وىذا ذلك، لتوثيق الييئة استدعى ما التقاعد ىيئة لدى يؤطر لم ولكنو بو،
 .الوزراء لمجمس العام األمين إلى التقاعد ىيئة رئيس الحمو ماجد السيد
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 تطالب ولم الحالية الحكومة وزراء رواتب لرفع جديد إجراء أي   تتخذ لم الحكومة أن غانم وأكد 
 الوزراء رواتب أن عمًما السابقة، الحكومة قبل من عميو ىو ما عمى الوضع إبقاء تم إذ بذلك،

جراءات النسب من الحكوميين الموظفين جميع عمى ينطبق ما عمييا ينطبق الحاليين ، الخصم وا 
 .الدقيقة غير االخبار وتداول األحكام بإطالق التسرع لعدم غانم اً يدع

 مجمس الوزراء: المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش   مواطناً  44 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
، وعرف من المعتقمين : واقتادتيم الى مراكز االعتقال الشمالية ات محافظالمن لمناطق مختمفة 

 سميمان حسن الشاب، طوباس من العنبوسي ىيثم عبيدة والشاب ، صوافطة مصطفى نادر
 أبو عايد حسين والفتى من قويدر أبو موسى الشاب، نابمس من لبادة محمود ومحمد ، ضراغمة

 .قمقيمية من القادر عبد سيف الشاب،من محافظة الخميل زلطة أبو أدىم الفتى اعتقال ، سنينة
  صحيفة القدسالمصدر: 

 
 مشروع عمى والثالثة الثانية بالقراءتين  الميمة منتصف االسرائيمي لمكنيست العامة الييئة صادقت
 11 المقبل،وأيد أيمول 41 في ستجري عامة انتخابات إلى لمتوجو تمييدا الكنيست، حل قانون
 .كنيست عضو 14 عارضو بينما والثالثة، الثانية بالقراءتين القانون مشروع عضواً 

 وكالة معاً المصدر: 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

، ضد مشروع قرار نقل السفارة التشيكية، من تل أبيب إلى القدس صوت مجمس النواب التشيكي
 .المحتمة

نائبا فقط لصالحو، من أصل  99ولم يحظ المشروع باألغمبية الالزمة لتمريره، بعد تصويت 
 نائبا حضروا الجمسة، وفقا لموقع مجمس النواب التشيكي. 411

 وفاوكالة المصدر: 
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 خالل ترامب دونالد األمريكي الرئيس مستشار كوشنر جاريد ، اهلل عبد االردني العاىل  أبمغ 
 بإقامة إال يتحقق لن األوسط الشرق في “والدائم الشامل السالم” بأن الممكي بالقصر  استقبالو
 ،4691 عام حرب في إسرائيل احتمتيا التي األراضي عمى المستقمة، الفمسطينية الدولة

 .الشرقية القدس وعاصمتيا
 وكالة االنباء االردنيةالمصدر: 

 
 ىي الفمسطينية القضية أن العس اف، العزيز عبد بن إبراىيم ، السعودي الخارجية وزير أكد 

 .األولى السعودية العربية المممكة قضية

 لوزراء التحضيري لالجتماع االفتتاحية الجمسة خالل المممكة كممة في العساف الوزير وشدد
 الفمسطيني الشعب حصول ضرورة عمى،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء بالدول الخارجية

قامة حقوقو كامل عمى  الدولية الشرعية قرارات وفق الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 
 .العربية السالم ومبادرة

خالل  في كممتو نالعثيميأمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور يوسف  أكدومن جيتو 
التطورات غير المسبوقة في تاريخنا لقضية الفمسطينية ستبقى قضيتنا المركزية وان أن  ، الجمسة

يجب في أي  الحديث، عمى أىمية وقعيا عمى األوضاع في المنطقة والعالقات الدولية عموًما، ال
 .عنياحال من األحوال أن تبعد نظرنا 

معانيا في العثمينوتابع  : فيذه القضية التي طال أمدىا بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيمي وا 
االستيتار بقرارات الشرعية الدولية، تستدعي منا مزيًدا من تنسيق الجيود وتضافرىا من أجل 
نياء معاناة  صياغة موقف دولي ضاغط باتجاه تكريس إرادة السالم، ووضع حد لالحتالل، وا 

 .تي ما فتئت تتعمق وتتفاقمالشعب الفمسطيني ال

 يةدالسعو وكالة االنباء المصدر: 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

