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 أواًل : الممف السياسي

 بيا ادلى تصريحات عمى رداً  ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب.دقال  
 الرئيسي المدافع بدور تقوم  الحالية األميركية اإلدارة ان ، جرنبالت جيسون االمريكي المبعوث

 المسؤولون واصل حيث اإلنسان، وحقوق الفمسطيني الشعب حقوق سحق في إسرائيل عن
 في الفمسطينيين المتظاىرين قتل عمى موافقتيم إعالن الماضية القميمة األشير خالل األميركيون

عالنات غزة، قطاع  اإلسرائيمية القوانين من جديدة وموجات اإلسرائيمي، االستعماري االستيطان وا 
 المواطنين ضد بل فحسب، اإلسرائيمي االحتالل تحت الفمسطينيين ضد تميز ال التي العنصرية

 الوطنية الحقوق عمى التحريض تمارس ترمب إدارة فإن بذلك، وبقياميا. إسرائيل داخل العرب
 .فمسطين لشعب واإلنسانية

 الحرب جرائم إلى األوسط الشرق في السالم يستند أن يمكن ال بالتأكيد،:  عريقات فوأضا
 الذي لفمسطين اإلسرائيمي العسكري لالحتالل حد بوضع بل الدولي، اإلنساني القانون وانتياكات

 . اليوم عاما 15 لـ أمده طال

 إضافية وانتياكات قانونية غير سياسات إمالء سوى ليست" القرن صفقة" أن عريقات وأوضح 
 عززت ترمب إدارة ، مشيرًا الى ان القدس إلى األمريكية السفارة نقل ذلك في بما الدولي، لمقانون

 الفوضى بتنظيف المكمفة الدولية المنظمات وزعزعت الدولية، المعاىدات وقوضت الفوضى،
 سالم تحقيق من حتى قريبة تكون فمن فمسطين عمى تمك ترمب إدارة اقترحت وميما. اإلسرائيمية

 التي العنصري الفصل وسياسات اإلسرائيمي لالستعمار وترسيخا استمرارا ستكون بل ودائم، عادل
 .والكرامة الحرية وفي وطنو، في الوجود في حقو من فمسطين شعب تحرم زالت ما

 اإلسرائيمي، االستعماري االحتالل في تكمن المشكمة: بأسمائيا المسميات نسمي دعونا:  وقال
 الحديث في لمتصرف القابمة غير شعبنا وحقوق الفمسطيني الوطني الكفاح اختزال المعيب ومن
 .آخر فمسطيني زعيم أي أو عريقات صائب عن

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الدولي المجتمع بقاء إن مجدالني، أحمد الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال  
 إرىاب عن والدفاع ،"االحتالل دولة" اإلسرائيمية المستوطنة لحماية بالفيتو، األميركي لمقرار رىينة
 اليومية المعاناة واستمرار االحتالل أمد ويطيل مصداقيتيا، األممية الييئات يفقد المنظم، الدولة
 .لشعبنا
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 شعبنا عن الظمم ورفع لمحق باالنتصار المتحدة لألمم العامة الجمعية من اممو عن وأعرب
 ويوفر اإلسرائيمي االحتالل يدين قرار مشروع عمى المقبل، األربعاء يوم باجتماعيا بالتصويت
 .لنا الدولية الحماية

 اإلسرائيمية المستوطنة لحماية بالفيتو، األميركي لمقرار رىينة الدولي المجتمع بقاء ان وأضاف،
 أمد ويطيل مصداقيتيا، األممية الييئات يفقد المنظم، الدولة إرىاب عن والدفاع ،"االحتالل دولة"

 .لشعبنا اليومية المعاناة واستمرار االحتالل

 وكالة وفاالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 بتعزيز تقضي عباس محمود الرئيس توجييات إن الشاعر، إبراىيم االجتماعية التنمية وزير قال 
 احتياجا االكثر بالفئات المساس وبعدم وخدماتيا برامجيا وتطوير االجتماعية التنمية وزارة موازنة

 .الوزارة خالل من خدمات تتمقى والتي الفمسطيني، المجتمع في

 البرامج عمى والترشيد التقشف خطة تؤثر ال أن عمى والتزاميا الحكومة حرصالشاعر  وأكد
 ما سيما( 7177-7152) الوطنية السياسات ألجندة تنفيذا وتمكينيم الفقراء لدعم المخصصة

 والسياسات القانون وسيادة االجتماعية العدالة حول تتمحور التي السابعة الوطنية باألولوية يتعمق
 .المرأة وتمكين والميمشة الفقيرة لمفئات االجتماعية الحماية وتوفير الفقر من لمحد الوطنية

 مميون 571 قدره إجمالي بمبمغ أسرة آالف 511 الدفعة ىذه في المستفيدة األسر عدد وبمغ
 .العامة الموازنة من تأتي المبمغ ىذا من% 01 أن حيث شيقل،

 وكالة وفاالمصدر: 

عن موعد صالة عيد الفطر الشيخ محمد حسين المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية،  أعمن 
ىـ، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا حسب التوقيت 5141المبارك ليذا العام 

 الصيفي.

وحث المفتي العام، المواطنين عمى زيارة عائالت الشيداء والجرحى واألسرى وشد أزرىم، إضافة 
المواطنين بضرورة اإلسراع في إخراج صدقة الفطر  إلى التواصل مع ذوييم وأرحاميم، مذكراً 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-6- 11                   االثنيناليوم  : 

وزكاة أمواليم، عممًا أن صدقة الفطر قدرت ىذا العام بثمانية شواقل أو ما يعادليا من العمالت 
األخرى، ويجب إخراجيا قبل أداء صالة العيد، وذلك لنيل أجرىا، وحتى يتيسر لممحتاجين 

خرجيا عن وصف صدقة الفطر إلى مجرد صدقة من االستفادة منيا، وتأخيرىا عن ىذا الموعد ي
 الصدقات.

 وكالة وفاصدر: الم

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

بمحافظات  مختمفة مناطق من مواطناً  55،االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 :الشاب، دنديس  وخضر زاىده، حافظ بشير وعرف من المعتقمين:،  والقدس الغربية الضفة
 أبو محمد أنس :الشاب، من الخميلعمقم  جمال ومعتصم ،(عاما51) ماريا أبو سمير سمر

من القدس دون ان قاصرا فتى   االحتالل شرطة اعتقمت، فيما  بيت لحم من( عاما 77) عاىور
 تعرف ىويتو.

 صحيفة القدس: المصدر

 من ليا المقدم االلتماس بشأن قرار إصدار األحد، مساء ،لدى االحتالل العميا  محكمةال جمتأ 
 عطيرت" جمعية مطالبة بخصوص القدس، جنوب سموان بمدة في" اليوى بطن" حي أىالي
 .لألرض ممكيتيا بزعم منازليم من إخالءىم االستيطانية،" كوىنيم

 ُىّجروا غالبيتيم أن عمما ،(اليوى بطن) الوسطى الحارة من شخص 5711 اإلخالء أوامر وُتيدد
 .5111 عام وأراضييم قراىم من

 84المصدر: موقع عرب

  فساد بشبيات التحقيقات خالل اعتمدت الشرطة أن األحد، مساء العاشرة، اإلسرائيمية القناة قالت
 ،"أحرونوت يديعوت" صحيفة ناشر مع التواصل" )7111 الممف" إطار في نتنياىو، بنيامين
 في المتورطين ليواتف الدقيق التعقب ضمنيا من تقميدية، غير إجراءات عمى ،(موزيس أرنون

 من يومين قبيل ذلك يأتي. الدفاع ىيئة مزاعم أمام منيًعا سًدا يشكل أن شأنو من ما القضية،
 .إضافية تحقيق لجمسة نتنياىو خضوع

 84المصدر: موقع عرب
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 7.1 حجميا يبمغ لألردن مساعدات حزمة بتقديم اإلمارات ودولة والكويت السعودية عيدتت 
 إلى تقشفية إجراءات أدت أن بعد وذلك الثالث لمدول مشترك بيان ذكر حسبما وذلك دوالر مميار
 .البمد ىذا في ضخمة احتجاجات اندالع

 دوالر مميار 7.1 قيمتيا مساعدات عمى سيحصل األردن إن الثالث الخميجية الدول وقالت
 .والسياسية االقتصادية األزمة تخطي عمى لمساعدتو

 الدولي لمبنك وضمانات األردني المركزي البنك في وديعة تتضمن الحزمة إن البيان وقال
 لمشاريع التنمية صناديق من وتمويال األردنية الحكومة لميزانية سنويا ودعما األردن لمصمحة
 .إنمائية

 رويترزالمصدر: وكالة 

 عن التراجع تغريدة في ترامب دونالد اعالن ان  ميركل انغيال االلمانية المستشارة اعتبرت  
 ".ما حد الى محبطا" امرا كان السبع مجموعة لقمة الختامي لمبيان تأييده

 ىذه لالمال مخيب ىذا قاس، ىذا" العامة التمفزيونية" دي آر ايو" قناة مع مقابمة في ميركل وقالت
 .السبع مجموعة" نياية ليست لكنيا المرة،

 .التصريحات في المعتاد تحفظيا من ساخرة ،"لي بالنسبة كثير ذلك وقولُ . محبط ىذا" وأضافت

 مقدارا" دمرت تغريداتو ان قائال االميركي الرئيس عمى رد ماس ىايكو االلماني المالية وزير وكان
 ".الثقة من ىائال

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 الشير يانغ بيونغ لزيارة ترامب دونالد األمريكي الرئيس أون جونغ كيم الشمالية كوريا زعيم دعا 
 .الثالثاء غدا سنغافورة في المترقبة لقمتيما متابعة ثانية مباحثات جولة إلجراء المقبل

 أن مضيفة بالمّطمع، وصفتو مصدر عن نقال الجنوبية الكورية" إلبو أنغ جونغ" صحيفة وأفادت
 يونغ كيم الشمالي الكوري العمال حزب رئيس نائب لترامب سمميا رسالة في جاءت الدعوة ىذه

 .الحالي يونيو 5 في لواشنطن زيارتو خالل تشول
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 واشنطن في الشمالي الكوري المبعوث لقاءات خالل أبديا الجانبين فإن الصحيفة، وحسب
 ".مستوى أعمى عمى االتصاالت متابعة عمى حرصيما"

 يستبعد فال سمس، بشكل التفاوض عممية سارت إذا أنو اليابانية" كيودو" وكالة ذكرت جانبيا، من
 .المقبل سبتمبر في واشنطن في تجري أن يمكن  القمة، من ثالثة جولة عقد

 روسيا اليومالمصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


