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 يأواًل : الممف السياس
  

 الفرصة أوروبا لدى أف عريقات، صائب ، د.التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف أكد
 مسؤولية ليس ذلؾ باعتبار فمسطيف، بدولة االعتراؼ خالؿ مف السالـ صنع في دورىا لتعزيز
 .ودائـ عادؿ سالـ نحو لمتحرؾ ممموسة وةخط بؿ فحسب، أوروبية

 في المؤسسات بناء عممية في األوروبية لممساىمات فمسطيف دولة تقدير عمى عريقات، وشدد
 لمحفاظ والدبموماسي السياسي التدخؿ ىو اآلف المطموب أف اإلعتبار بعيف األخذ مع فمسطيف،

 مف لو لما الفمسطيني الشعب حقوؽ إنفاذ نحو والتحرؾ ودائـ، عادؿ سالـ احتماالت عمى
 المتحدة األمـ لميثاؽ األساسية الركائز وحماية منطقتنا في واالستقرار األمف تحقيؽ في مصمحة
 .الدولي والقانوف

 االعتراؼ األوروبي االتحاد واجب مف" عنواف تحت ، عريقات نشره مقاؿ في ذلؾ جاء
 العاصمة في يوـال عقده المزمع األوروبي اإلتحاد خارجية وزراء إجتماع عشية ويأتي ،"بفمسطيف
 عاميف، يقارب ما بعد رسمياً  فمسطيف قضية األعماؿ جدوؿ وسيتضمف بروكسؿ، البمجيكية
 االعتراؼ إلى الداعية أسيمبورف، جاف لوكسمبورغ، خارجية وزير وّقعيا التي الرسالة وسيناقش

 .فمسطيف بدولة روبياألو 

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 الرئيس طالب األوروبي، االتحاد إف زكي، عباس فتح، لحركة المركزية المجنة عضو قاؿ 
 مع التفاوض قبؿ والرئاسية، التشريعية لالنتخابات الرئاسي المرسوـ بإصدار عباس، محمود
 . بالقدس إجرائيا عمى إسرائيؿ

 قابمة غير رغبات تنفيذ أجؿ مف القدس نضيع لف نحف" ،"الوطف دنيا" لػ تصريح في زكي وأوضح
 ،"المقدسة المدينة في بإجرائيا األوروبي االتحاد مف وضمانة أوروبي، تأكيد طمبناه وما لمتأكيد،
 .بو الوفاء يتـ ال عادة أوروبي أو أمريكي تعيد أي أف إلى مشيراً 

 ومجمس المتحدة، األمـ قرارات لتطبيؽ الدولية؛ الجيات كافة مع المباحثات تجري: "زكي وأضاؼ
 ".األرض عمى الدولي األمف

 دنيا الوطنلمصدر: ا
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 المسجد خطيب العميا اإلسالمية الييئة رئيس االحتالؿ قرار والمغتربيف الخارجية وزارةأدانت  
 لتجديد. قابمة أسبوع لمدة األقصى عف صبري عكرمة الشيخ المبارؾ األقصى

 في يفالمقدسي بحؽ التضييقية االحتالؿ إجراءاتنت وزارة الخارجية في بياف صحفي،أدا كما 
 حركة تعيؽ والتي مكاف كؿ في المنتشرة التفتيش نقاط يشمؿ بما المقدسة، بالمدينة احياء عدة

 .سمواف في حدث كما المواطنيف مركبات وتفتيش تجارية محالت عدة واقتحاـ المواطنيف،

 عنيا المسؤولة والييئات المقدسات شؤوف في سافراً  تدخؿ التعسفي القرار ىذا الوزارة واعتبرت  
 األقصى لممسجد المتواصؿ االحتالؿ استيداؼ مف يتجزأ، ال وجزء اإلسالمية، األوقاؼ فييا بما

 مف المبارؾ األقصى المسجد تفريغ منيا اليدؼ احتاللية وعقوبات اجراءات عبر المبارؾ،
 . تيويدية عميو السيطرة عممية تسيؿ حتى والمصميف والخطباء تورجاال

 وزارة الخارجيةلمصدر: ا

 

د. محمد اشتية   الوزراءرئيس  بالمحافظات الجنوبية  لألطباءالمكتب الحركي المركزي  طالب
االطباء والموظفيف بالقطاع الصحي في المحافظات  بإنصاؼ الكيمة مي. د الصحة وزيرة  و،ػ

 تماما عمينا تطبيقيا و الناظمة لوائحو و المدنية الخدمة قانوف بحسب معيـ  التعامؿ و الجنوبية 
 . الشمالية المحافظات في الموظفيف عمي تطبؽ كما

 رفع المالي التقاعد بإلغاءبة المطالعنو،في بياف صدر  لألطباءوجدد المكتب الحركي 
، ومساواة  االطباء رجع باثر و كاممةمستحقاتيـ  اعاده و ، الموظفيف عف الجائرة الخصومات

 اطباء كما% 022 الي العمؿ طبيعة عالوة زيادهفي غزة بنظرائيـ في محافظات الضفة و 
 .الضفة

 في المركزي الطبي الحركي المكتب في الزمالء موقؼ   لألطباءوثمف المكتب الحركي 
 الداعمة مواقفيـ عمي المكتب سر اميف صبره نعيـ. د راسيـ عمي و الشمالية المحافظات

 .الشرعية لمطالبنا

 بيف التمييز و االستخفاؼ و المماطمة أو بالتسويؼ قبؿي لفشدد المكتب في ختاـ بيانو انو  و 
 . الواحد الوطف ابناء

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-20                   االثنيناليوم  : 

 

 

 والخمسيف الخامسة الذكرى تركيا، إقميـ  -"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أحيت 
 المركزية المجنة عضو بحضور اسطنبوؿ، مدينة في فتح، وحركة الفمسطينية الثورة النطالقة

 .مصطفى فائد فمسطيف دولة وسفير فتوح، روحي فتح لحركة

 عارؼ والمواء الوزير، زىير الثوري المجمس عضو حضره الذي الحفؿ خالؿ كممتو في فتوح وأكد
 الشعب أبناء مف ومئات تركيا، في الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات وممثمي صالح،

 عمى الرىاف: "وقاؿ الشبيبة، جيؿ الشاب، الجيؿ عمى تقع التي الكبيرة المسؤوليات الفمسطيني،
 مربع مف نخرج أف وأتمنى تحديات، وأمامنا طويؿ، والمشوار طويمة المعركة اآلف، الشبيبة

 ".جميعا نضعيا نضالية برامج مربع إلى الشعارات

 تركيا، في الفمسطيني عاتؽ عمى تقع التي الكبيرة المسؤوليات إلى مصطفى السفير أشار بدوره،
 أف  لنا بد ال واألسرى والجرحى الشيداء نستذكر ونحف األكيد النصر نحو طريقنا  في: "وقاؿ
 ".الثورية فتح بمسمكية ونتمسؾ الثوار بأخالؽ نتمتع

 وفاالمصدر: وكالة 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 بعد وذلؾ الجديد، الشركات قانوف إقرار قرب عف العسيمي خالد الفمسطيني، االقتصاد وزير كشؼ
 .األردني الشركات بقانوف العمؿ مف السنيف عشرات

 األولى والمسودة النيائية، مرحمتو في الشركات قانوف أف ،"فمسطيف صوت"  عبر العسيمي وقاؿ
 عف معرباً  األولى، المسودة لمناقشة الوزراء رئيس مع باألمس لقاء ىناؾ وكاف جاىزة، أصبحت
 مجموع عمى عرضيا سيتـ التي األولى المسودة إقرار سيتـ جداً  قريبة فترة خالؿ بأنو اعتقاده

 لمرئيس ورفعيا إلقرارىا، الوزراء مجمس عمى وعرضيا الموضوع بيذا عالقة ليـ الذيف الشركاء،
 .بقانوف قرار إلصدار عباس، محمود

 صوت فمسطينالمصدر: 
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 ،(عاماً  51) غزالة أبو إياد مصعب القاصر المعتقؿ بأف والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة أفادت 
 وذلؾ يومًا،( 02) منذ الجنائي اإلسرائيمي" أوفيؾ" سجف في االنفرادي العزؿ في يقبع القدس، مف
 .بيـ واالختالط اإلسرائيمييف الجنائييف الّسجناء ألقساـ بالدخوؿ الّرافض موقفو إثر

وأشارت ىيئة األسرى إلى أف سمطات االحتالؿ تتعّمد احتجاز عدد مف األطفاؿ الفمسطينييف في 
السجوف الجنائية اإلسرائيمية، بيف المجرميف، الذيف يعتدوف عمييـ ويستولوف عمى أغراضيـ 

 .ةالّشخصي

 المّدة انتياء وبعد المنزلي، االعتقاؿ قيد ونصؼ عاماً  أمضى قد كاف غزالة أبو القاصر أف يذكر
 صوت فمسطينالمصدر: .شيور لثالثة الفعمي بالسجف حكماً  بحّقو االحتالؿ محكمة أصدرت

 المصدر: هيئة شؤون االسرى 

 

خالؿ عمميات  مواطنيف عمى االقؿ 50 االثنيفاعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ، فجر اليـو 
 دىـ وتفتيش لمناطؽ مختمفة في المحافظات الشمالية والقدس .

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

عاما( مف  02عامر منار الحجار ): المواطف استشياد عف مساء االحد  الصحة وزارة أعمنت 
  غزة محافظة

عاـ  مارس 02خالؿ مشاركتو في المسيرات السممية في باصابتو برصاص االحتالؿ  تأثراً م
 .غزة محافظاتشرؽ  0253

  وزارة الصحة : المصدر
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 بطف حي في الرجبي ناصر عائمة بناية إخالء قرار األحد، مساءاالحتالؿ  محكمة أصدرت
 ."االستيطانية كوىنيـ عطيرت جمعية" لصالح سمواف، ببمدة اليوى

 حوش في منازؿ 4 بإخالء قرار األحد، مساء االحتالؿ، بمدية أصدرت سياؽ متصؿفي و 
 .القائـ البناء خطورة بحجة القديمة، بالقدس السمسمة باب حي في" النيرسات"

 الحمص واد حي في منازؿ 4 بيدـ قرارا األحد، االحتالؿ اصدرت امس محكمة أصدرتوكانت 
 .القدس شرؽ جنوب صورباىر ببمدة

 وكالة معا: المصدر
 

 حالة الطقس في فلسطين ليوم االثنين

يولي ادلشتايف عف قراره عقد جمسة لييئة العامة لبدء النقاش االسرائيمي  اعمف رئيس الكنيست 
 ىو استجابة لطمب اغمبية النوابابنياميف نتنياالسرائيمي  بشاف الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء 

 .يـو الثالثاء المقبؿ

 قناة كان االسرائيمية: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 الداعموف حضره الذي القمة اجتماع إف لمصحفييف ميركؿ أنجيال األلمانية المستشارة قالت 
 إلييا التوصؿ تـ ىدنة تحويؿ ضرورة عمى التفاؽ توصؿ ليبيا في المتناحريف لمطرفيف الرئيسيوف

 عممية بدء أماـ الفرصة إلتاحة النار إلطالؽ دائـ وقؼ إلى المنصـر األسبوع خالؿ طرابمس في
 .سياسية

 وتعيدت. اليدنة ستراقب الطرفيف مف عسكرييف خمسة مف مشكمة خاصة لجنة أف وأضافت
 أسمحة إرساؿ ووقؼ لمسالح المتحدة األمـ تفرضو حظر بتعزيز ليبيا في النشطة الخارجية القوى
 .ىناؾ إلى
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 زخـ إلى نيدؼ كنا لكننا اليوـ ليبيا مشكالت كؿ نحؿ لـ أننا نعمـ” األلمانية المستشارة وقالت
 .“جديد

  رويترزوكالة المصدر: 

 

 ما تسمى  عرض يستعجؿ ترامب دونالد األمريكي الرئيس أف، يةإسرائيماعالمية  تقارير ذكرت 
 مف عددا تجير قد لمجدؿ المثيرة الصفقة ىذه كوف اإلسرائيمية، االنتخابات قبؿ" القرف صفقة"

 .لصالحو األمريكييف الييود أصوات

 ترامب أف ،ما تسمى صفقة القرف  عمى مطمعيف مسؤوليف عف" 50 اإلسرائيمية القناة" نقمتو 
 صفقة" بػاسـ المعروفة األمريكية السالـ خطة سيعرض كاف إذا ما القادمة األياـ خالؿ سيقرر
 .اإلسرائيمية االنتخابات قبؿ" القرف

 إلى الماضي، األسبوعقد ألمح   أوبرايف روبرت األبيض البيت في القومي األمف مستشاركاف و 
 صفقة" عرض موعد أف عمىمشددًا ، إسرائيؿ في االنتخابات قبؿ تقديميا يتـ قد ترامب خطة أف

 . إسرائيؿ في السياسية األزمة بحؿ مرتبط غير" القرف

   روسيا اليوم :المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

  

 ، الفمسطينية لمسمطة رئيس اوؿ" عمار ابو" عرفات ياسر الشييد انتخاب - 5441   -5- 02 
 رئيس انتخاب فييا تـ الوطف ارض عمى تجري فمسطينية وتشريعية رئاسية انتخابات اوؿ في

 . فمسطيني تشريعي ومجمس الفمسطينية لمسمطة
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 نير – السورية درعا - طريؽ عف فمسطيف إلى األوؿ اليرموؾ فوج ؿو دخ  - 5443 -5- 02 
 السورييف المتطوعيف مف مؤلفاً  وجالف وكاف ، صفا محمد المقدـ بقيادة – بيساف – األردف

 .دمشؽ مف بالقرب قطنا معسكر في تدريبيـ تمقوا ممف والفمسطينييف

 

 أو ييودية أغمبية عمى تحتوي التي المناطؽ أف تعمف البريطانية اإلدارة - 5443   -5- 02 
 . منطقة كؿ في األغمبية ذات لمطائفة تسميميا تدريجيا سيتـ فمسطينية

 

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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