
  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-16                   الخميساليوم  : 

 

 

 يأواًل : الممف السياس

 سيمتقي بوتين فالديمير الروسي الرئيس ان نوفل الحفيظ عبد روسيا في فمسطين سفير قال 
 . الجاري الشير من والعشرين الثالث في  اهلل رام في عباس محمود الرئيس

روسيا لمقضية  دعم اطار في تأتي الزيارة ىذه ان "،فمسطين صوت" عبر نوفل وأضاف
 . البمدين بين المشترك التعاون وبحثالفمسطينية 

     صوت فمسطينلمصدر: ا

 

 برئاسة الدولي، لمبنك التنفيذيين المدراء مجمس من وفد مع اشتية محمد. د الوزراء رئيس بحث 
 برامج موائمة إمكانيات حسن، ميرزا البنك في التنفيذيين المديرين مجمس وعميد التنفيذي المدير
 .الشباب وتشغيل الزراعة دعم في سيما ال التنموية الحكومة خطط مع فمسطين في البنك

 والمياه التعميم مثل فمسطين في القطاعات مختمف في حيوية برامج لديو البنك إن" اشتية،.د وقال
 فرص وخمق االنتاجية القدرة لرفع القطاعات ىذه ضمن الزراعة تكون أن ونريد والطاقة، والصحة

 ".اإلسرائيمية االستيطانية اإلجراءات مقابل األرض وحماية عمل

 مشيرا الجامعات، جيخري سيما ال الشباب تشغيل برامج في المساىمة إلى البنك اشتية. د ودعا
 قدراتيم صياغة إلعادة البرمجة، عمى الخريجين مئات لتدريب الحكومة اعتمدتو جديد برنامج إلى

 .العمل سوق احتياجات مع لتتناسب

إلى دعم المساعي الفمسطينية لمتحرر من عممة الشيكل التي تعزز التبعية  د.اشتية كذلك دعا 
القتصاد االحتالل، وتعزيز برامج البنك في قطاع غزة وفي القدس لتعزيز صمود الناس في ظل 
اإلجراءات اإلسرائيمية من حصار غزة وعزل القدس، داعيا إلى التعاطي مع الوضع االقتصادي 

 .يالتنموي في فمسطين ضمن اإلطار السياسو 

 الضرائب أموال من اإلسرائيمية الخصومات تدقيق في بالمساعدة البنك مطالبة اشتية. د جدد كما
 .الفمسطينية

      مجمس الوزراءلمصدر: ا
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 انعقاد الى ،األحمد عزام،  فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو طالب 
لمواجية  ة وواضحة ينيائالتخاذ قرارات  ، باسرع وقت ممكنلمنظمة التحرير  المركزي المجمس

   .والتوسع االستيطاني من عمميات الضم االسرائيمية اإلجراءات

والمركزي    الوطني ينالمجمس قرارات لتنفيذ األوان آن أنو ، صوت فمسطين""عبر  االحمد وقال
 . الخاصة بالعالقة مع دولة االحتالل

عادة سياسيةعممية  إجراءات اتخاذرة و ضر عمى االحمد  وشدد  العالقة أشكال كل في النظر، وا 
 .عميو وقعوا بماويمتزموا  يرضخوا أن إلى ،مع دولة االحتالل

 صوت فمسطينالمصدر:  

  

 رئاسة ،عباس محمود رئيسال عن ممثالً  المالكي، رياض. د والمغتربين الخارجية وزير سمم 
 موسى الرئيس نائب وزرائيا، برئيس ممثمة غيانا، جميورية إلى والصين 77ال مجموعة

 .نيويورك في المتحدة األمم بمقر رسمية مراسم في ناجاموت،

 العامة الجمعية ورئيس غوتيريس، انطونيو المتحدة لالمم العام األمين التسميم مراسم وحضر
 .محمد تيجاني المتحدة لالمم

 في األعضاء لمدول شكره عن معربا لممجموعة، كرئيس فمسطين دولة كممة الخارجية وزير وألقى
 من العمل وفرق فمسطين قادتيا التي والجيود رئاستنا، دعم في لعبتو الذي الدور عمى المجموعة

 رئاسة في ميمتيا في غيانا لجميورية النجاح متمنيا ،77ال مجموعة وأىداف البشرية أجل
 .المجموعة

 وزارة الخارجية لمصدر: ا

 

 ألمانيا عمرو، أبو زياد الوزراء رئيس نائب التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو طالب
 عاصمة بالقدس، االنتخابات إجراء أمام العقبات إلزالة إسرائيل عمى بالضغط الدولي والمجتمع

 دولة عاصمة القدس دون االنتخابات ىذه إجراء يمكن ال أنو عمى مشدداً   فمسطين، دولة
 .فمسطين

 جدية  عمى ، األلمانية الخارجية وزارة في األوسط الشرق قسم رئيس لقائو خالل عمرو أبو وأكد
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 يعطل الذي أن موضحا غزة، وقطاع الغربية والضفة القدس في االنتخابات ىذه بإجراء القيادة
 .اإلسرائيمية الحكومة ىو اآلن حتى االنتخابات ىذه إجراء

 وكالة وفاالمصدر: 

 

  االعتذار، الدكتور شوقي صبحة في المحافظات الجنوبية  لألطباءدعا المكتب الحركي المركزي 
 عن تصريحاتو التي صدرت عنو امس حول عدم عالقة نقابتو بأطباء المحافظات الجنوبية .

 ان لو مسؤ  كنقابي بو االجدر من كان ،في بيان صدر عنو  لألطباءالحركي  المكتب  وقال
 اعاده عمي العمل و االطباء جموع توحيد و الصفوف لممممو يسعي و وحدوي بنفس يتحدث
  . سواء قدر عمي الجميع حقوق

 وال الحدود تفرقنا ال واحد جسمىم   الفمسطينيون االطباء وأكد المكتب في بيان صدر عنو ، 
 نحافظ و كيمةالح قيادتنا و مازن ابو الرئيس بسياده ممثمو الشرعية بقرارات ممتزمون المسافات

 الوطنية . مؤسساتنا عمي

 و الحقوق اعاده و الوطن كافة أطباء  بين الكاممة بالمساواة لألطباءوطالب المكتب الحركي 
 . الوطن ربوع شتي في الزمالء كباقي الكريم العيش في حقنا و البواسل لزمالئنا المستحقات

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 بعض واتخاذ غزة، محافظات قضايا كافة مناقشة تم أنو سيف، ابو عاطف. د الثقافة وزير أكد 
 .المالى والتقاعد الرواتب بخصوص انفراجات الى مشيراً  ، القرارات

 التصويب طور فى المالى التقاعد ممف إن ، المحمية ”زمن إذاعة“ عبر لقاء خالل أبوسيف وقال
 .قريباً  الممف ىدا انياء  وسيتم المسؤولة الحصر لجنة قبل من االدارية واالجراءات
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 سمم عمى وضعتو والحكومة جديد، قديم 5002 تفريغات ممف أن ، سيف ابو الوزير واوضح 
 موظفي أن إلى مشيراً  القضية، لحل سيناريوىات عدة وىناك لقرار يحتاج ولكن االولويات
 .اجتماعية حاالت ليس ولكن االجتماعية، الشؤون بند عمى مسجمون ،5002 تفريغات

  ”زمن إذاعة“المصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

خالل عمميات  مواطنين عمى االقل 7  الخميسفجر اليوم  ،اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
أصيب شاب بعيار معدني  لمحافظات الشمالية والقدس ، فيمافة بامدىم وتفتيش لمناطق مخت

 .، مدينة جنين ومخيمياخالل مواجيات مع قوات اإلحتالل اإلسرائيمي التي اقتحمت، فجر اليوم 

 نًا بعد مراجعتو لمخابراتيامساء االربعاء مواطقوات االحتالل  اعتقمتوفي المحافظات الجنوبية 
غرب  سمسمة غارات عمى طائرات االحتالل المية  نفدت، في حين  في حاجز بيت حانون

 محافظة غزة والحقت اضرار مادية بممتمكات المواطنين.

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

بعد تأخير يومين  ،االسير عالء ابو جزر من رفح افرجت سمطات االحتالل مساء االربعاء عن 
 .عاما في سجون االحتالل 81البالغة  عن انتياء محكوميتو 

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 العربية القائمة والمساواة، لمسالم الديمقراطية الجبية - األربعة بمركباتيا المشتركة القائمة قدمت
 ،52الـ لمكنيست مرشحييا قائمة - لمتغيير العربية والحركة الديمقراطي، الوطني التجمع الموحدة،

 .األربعاء  مساء من العاشرة الساعة عند الترشح باب إغالق قبيل المركزية، االنتخابات لجنة إلى
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 حققتيا التي النتائج عمى المحافظة إلى تتجو المشتركة القائمة أن إلى الرأي استطالعات وتشير
 .مقعًدا 82 عمى تحصل بحيث الماضي، سبتمبر في أجريت التي 55الـ الكنيست انتخابات في

 81المصدر: موقع عرب 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 وتوسعة طبيعية، محميات 7 إقامة اإلسرائيمية السمطات إعالن االردنية، الخارجية وزارة أدانت 
 .المحتمة الغربية الضفة في ج مناطق في قائمة طبيعية محمية 85

 لمقانون خرقاً  تمثل المدانة الخطوة ىذه أن الفايز، اهلل ضيف السفير الخارجية، باسم الناطق وأكد
 في الفمسطينية األراضي ومصادر االستيطان، تعزيز خالل من االنساني الدولي والقانون الدولي
 .المحتمة الغربية الضفة

 اإلسرائيمية االستيطان سياسة لوقف مسؤولياتو الدولي المجتمع تحمل ضرورة عمى الفايز وشدد
لزام الشامل السالم وتحقيق الصراع، حل جيود تقوض التي  الشرعية قرارات بتنفيذ إسرائيل وا 

 .5228 رقم األمن مجمس قرار رأسيا وعمى الدولية

  االردنيةاالنباء المصدر: وكالة 

 

 في لممشاركة واستعداده الفمسطينية االنتخابات إلجراء الكامل دعمو العربي البرلمان أكد 
 إسرائيل عمى مضغطل الدولي، البرلماني واالتحاد األوروبيين، والبرلمان االتحاد ودعا مراقبتيا،
 .القدس في االنتخابات إلجراء

 رفضو  عن ، الرابع االنعقاد لدور الثانية الجمسة أعمال اختتام عقب العربي البرلمان وأعمن
 فريدمان ديفيد إسرائيل لدى األميركي والسفير بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير لتصريحات

 األردن عمى وتطاولو األغوار ضم ودعم الغربية، الضفة في االستعماري االستيطان دعم بشأن
 الدولتين حل مبدأ تقويض أساس عمى تقوم مبادرات أو رؤى أي رافضاً  الفتن، وخمق وسيادتو
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سقاط ،8697 حدود عمى  الضفة عن غزة قطاع وفصل واالستيطان، والالجئين، القدس، ممفات وا 
 . المحتمة والقدس الغربية

 وفاوكالة :المصدر
 

 مجمس إلى ترامب دونالد الرئيس ضد رسميين اتيامين إحالة عمى األمريكي النواب مجمس وافق
 .أمريكي لرئيس التاريخ في مساءلة ثالث لبدء المقبل األسبوع الطريق يميد مما الشيوخ،

 يسيطر الذي الشيوخ، مجمس لمنح ،862 اعتراض مقابل صوتا، 551 بأغمبية األعضاء وصوت
 عمى بالضغط السمطة استخدام إساءة بتيمتي محاكمتو ميمة الجميوريون، ترامب رفاق عميو

 إلى االستماع بمنع الكونجرس عمل وعرقمة بايدن جو السياسي خصمو مع لمتحقيق أوكرانيا
 .إلييا يسعون ديمقراطيون مشرعون كان وثائق عمى والحصول شيادات

  رويترزوكالة :مصدرال

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 وذلك الناصرة مدينة من القريبة( كنا كفر)  الييودية العصابات ىاجمت - 8681   -89-8 
 بقوة صدوىم القرية مناضمي أن إال ، يوما عشر ثالثة قبل الصبيح عشيرة أمام ليزيمتيم انتقاما

 . ىجوميم وأحبطوا

 

 صالح شارع في سميراميس بفندق مجزرة ترتكب الصييونية العصابات - 8681  -89-8 
 .آخرين 28 وأصابوا وأطفال ونساء رجال من عربًيا 28 فقتموا قنبمة فجروا عندما حيفا في الدين

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

