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 يأواًل : الممف السياس

 العمل بيذا واعتزازه فخره عن، لحم بيت في الجدار فندق  هتفقدمحمود عباس خالل  الرئيس عبر
 .أجمع لمعالم حضاري بشكل الفمسطيني شعبنا معاناة يظير الذي الكبير، الفني

دق والموحات جال سيادتو في اقسام الفندق، واستمع إلى شرح من مدير الفندق ، حول طبيعة الفنو 
 .الفنية المستوحاة من واقع حياة شعبنا ومعاناتو جراء جدار الفصل العنصري

 القدس في األرثوذكس األرمن لبطريرك التياني ،عباس محمود رئيسال قدمومن ناحية أخرى 
 .المجيد الميالد عيد حمول لمناسبة مانوغيان، نورىان واألردن المقدسة والديار

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 مدينتي في أخرى فنادق ألربعة األساس حجر ووضع فندقا ،اشتية محمد. د الوزراء رئيسافتتح  
 عنقودا لحم بيت محافظة وباعتبار بالعناقيد، التنمية خطة ضمن ساحور، وبيت لحم بيت

 .سياحيا

 والوطني الروحي ببعدىا االقتصادية عافيتيا تستعيد أن لحم لبيت نريد"الوزراء، رئيس وقال
 ".جميعا عميو نحرص الذي الفمسطيني وغالفيا

 شركة إنشاء عن االقتصادي" دافوس" مؤتمر في يومين بعد ، سنعمناشتية قالومن ناحية أخرى 
 .فمسطين في البديمة الكيربائية لمطاقة مشاريع لدعم دوالر مميون 011بـ

      مجمس الوزراءلمصدر: ا

 

 تبرعو عمى عباس محمود لمرئيس الكبير وتقديرىا شكرىا عن الكيمة مي الصحة وزيرة أعربت 
 كافة، الوطن محافظات في صحية ومراكز لمستشفيات الطبية األجيزة من بعدد والكبير السخي

 الخدمة توطين في سيادتو ورؤية الصحي، لمقطاع الكبير دعمو وعمى وسوريا، لبنان يوف
 .مكان كل في شعبنا ألبناء المقدمة الصحية بالخدمات واالرتقاء الصحية،
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 محمود الرئيس سيادة من السخي التبرع ىذا إن فمسطين، تمفزيون مع حديث في الكيمة، وقالت
 وسينقل الصحية، الخدمة توطين في وسيساىم الصحة، وزارة عمى الكبيرة األعباء سيخفف عباس
 .جودة أكثر خدمات نوعية إلى لممواطنين المقدمة الخدمات نوعية

 فمسطين تمفزيونالمصدر:  

 األسرى تعذيب إن القواسمي، أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو قال  
 لدولة القبيح الحقيقي والوجو اإلسرائيمية والوحشية اإلرىاب حجم يظير االحتالل، سجون في

 .الديمقراطية تدعي

 أنواع أبشع استخدام في الوحشي االسموب ىذا أن ،صحفي تصريح في القواسمي وأوضح
 أنواع من نوع إال ىو ما االحتالل، سجون في التحقيق أقبية في يجري وما األسرى مع التعذيب
 .الفمسطيني شعبنا بحق إسرائيل تمارسو الذي اإلرىاب

 إسرائيل وتحميل الجرائم ىذه وفضح الفوري التدخل الدولية االنسان حقوق مؤسسات وطالب
  .عنيا القانونية المسؤولية

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

"  األونروا"  عمى اإلسرائيمي التحريض صد عمى األوروبي االتحاد حكومات" فتح" حركة حضت
 . القدس العاصمة في خاصة المحتمة، الفمسطينية األراضي في وعمميا

 في خاصة الفمسطيني، التعميم عمى التضييق مجال في الخطيرة إسرائيل سياسة من" فتح" وحذرت
 مدارس ونشر ،9102 خريف القدس في والتعميم التربية مكتب إغالق ذلك ومن القدس مدينة

 والرواية والثقافة اليوية متطمبات يعارض كمو وىذا خاصة، أو اإلسرائيمية لمبمدية تابعة إسرائيمية
 .عام بوجو والتاريخ القدس في الفمسطيني لشعبنا الوطنية

 الحياة في مرفوضا تدخال يشكل إذ التعميم في حقنا عمى التعدي ىذا خطورة من" فتح" حذرت كما
 الوطني اليوية طمس غرضو الفمسطينية

 في األوروبية المساىمة إن: نزال جمال الثوري المجمس عضو ،"فتح" حركة باسم المتحدث وقال
 محيطة لدول استقرار مرتكز تمثل كما الفمسطينية، الحياة في مركزي حياة شريان األونروا موازنة
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 وباقي والقدس غزة في األونروا دور عن لنا أىمية يقل ال بما وسوريا، واألردن لبنان أىميا بنا
 .الغربية الضفة أنحاء

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

  ماكرون إيمانويل الفرنسي، الرئيس أن ، اليرفي سممان فرنسا في فمسطين دولة سفير كشف  
 .عباس محمود الرئيس من لدعوة تمبية الجاري، يناير 92 في فمسطين، إلىسيصل 

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 فتح لحركة والمركزية لممنظمة التنفيذية المجنتين عضو برئاسة ، التحرير منظمة من وفد التقى 
 المقداد فيصل السوري الخارجية وزير نائب األحمد، عزام

 والفمسطينية السورية القيادتين بين الدائم والتنسيق السورية الفمسطينية العالقات عمق الوفد وأكد
 .الشعبين تيم التي القضايا كافة في

 اإلسرائيمي واالحتالل األميركية اإلدارة وأن يتجزأ، ال العربي القومي األمن أن المنظمة وفد وأكد
 الخطر مواجية في التاريخية مواقفيا بسبب واستقرارىا وحدتيا وضرب سوريا من النيل يريدون

 .االسرائيمي

 قبل من السافر االنحياز ىذا بعد الفمسطينية القضية تطورات آخر عمى المقداد الوفد، وأطمع
 القضية لتصفية المتطرف اإلسرائيمي اليمين مع وتحالفو ترمب بزعامة االمريكية اإلدارة

 .عاصمتيا والقدس مستقمة فمسطينية دولة قيام دون والحيمولة الفمسطينية،

 .عموماً  العربية والقضايا وسوريا فمسطين في األوضاع المقاء، خالل الوفد وناقش

 وفاالمصدر: وكالة 

 

 

 



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-19                   األحداليوم  : 

 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 

االسير  واخرىم   ان ممف تعذيب االسرىقدري ابو بكر :المواء رئيس ىيئة شؤون االسرى قال  
  المحكمة الجنائية الدولية .حناتشة ، سيتم رفع ممفاتيم الى وليد 

الى  استمرار االحتالل في تعذيب االسرى مشيراً من  ابو بكر "عبر صوت فمسطين" وحذر
 . الصمت الدولي عمى جرائم االحتالل ساىم في استمرار االنتياكات بحق االسرى

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

فتيش خالل عمميات دىم وت مواطناً  09ليوم االحد فجر ا ،االسرائيمي  اعتقمت قوات االحتالل
 س .دفي المحافظات الشمالية والقق مختمفة لمناط

وفي المحافظات الجنوبية اطمقت قوات االحتالل صباح اليوم نيران اسمحتيا تجاه المواطنين شرق 
 ظات غزة .يونس ودير البمح جنوب ووسط محاف محافظتي خان

 قافة مفوضة االعالم والث: المصدر

مساء السبت  (عاما 23) رميالت عياد عيد ميدي المواطن استشياد عن  الصحة وزارة أعمنت 
ر جسم مشبوه من "انفجا اءجر ،  غزة قطاع جنوب رفح شرق خطيرة بجراح آخر مواطن واصابة ،

 .مخمفات االحتالل

 لصحة اوزارة : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 ماتيو" إيطاليا في الرابطة حزب زعيم مع مقابمة في العبرية" ىيوم يسرائيل" صحيفة ذكرت
 عاصمة بالقدس سيعترف، المقبمة االنتخابات خالل لموزراء رئيساً  أصبح حال في  وان ،"سالفيني

 .إلييا سفارة ايطاليا نقلوسي إلسرائيل،

 توعية إلى داعيا خطيرة، جريمة بمثابة كراىيتيا وأن قوي، حميف إسرائيل إن ،سالفيني وقال
 .قولو حد عمى ميمة، دولة كونيا إسرائيل بأىمية والجامعات المدارس في الطالب

  ترجمة وكالة معا: المصدر

 

 وتنتيك قانونية غير الرئيس، محاكمة إجراءات أن ترامب، دونالد األمريكي الرئيس محامو أكد 
 .االنتخابات بنتائج لمتدخل ومحاولة الدستور

 في الديمقراطيون قدميا التي المحاكمة قضية طرح إن" المحامين فريق من مقرب مصدر وقال
 ". بحرية رئيسو اختيار في األمريكي الشعب حقوق عمى خطيرا ىجوما يعتبر النواب، مجمس

 في والتدخل 9103 عام انتخابات نتائج إللغاء قانونية وغير مخفية غير محاولة ىذه: "وأضاف
 ".أشير بضعة بعد سوى ستعقد التي ،9191 انتخابات

  سبوتنكوكالة المصدر: 

 

 ىزت العنف من ليمة في والمحتجين المبنانية األمن قوات بين  مواجيات في  العشرات اصيب 
 .السبت يوم بيروت العاصمة وسط

 آخرون 36 ُنقل بينما إصابات من العالج تمقوا مئة من أكثر إن المبناني األحمر الصميب وقال
 .الجانبين من لممستشفى األقل عمى
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 بيروت، بوسط اليدوء استعادة واألمن الجيش قادة من عون ميشال المبناني الرئيس وطمب
عادة والخاصة العامة واألمالك السمميين المتظاىرين أمن عمى والمحافظة  وسط إلى اليدوء وا 

 .“بيروت

 رويترزوكالة :المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

  

 غزه في الحديدية السكة محطة عمى صييونية طائرات ثالث أغارت  - 0291  -0- 02 
 الطيران سالح يمتمكون الييود كان فقد ، مدنيا عشر ثالثة وجرحت فقتمت قنابل بتسع وقذفتيا

 . فمسطين في البريطاني االنتداب ظل في عمنا ويستعممونو

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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