
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-9- 13                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 قرية في التواجد تكثيف الى شعبنا ابناء فتح لحركة الثوري المجمس عضو االتيره االلو عبد ناشد 
 الفمسطيني الشعب ان أجمع لمعالم رسالة ايصال اجل من واالخالء باليدم الميددة االحمر الخان
 .العرقي التطيير يرفض

 شعبنا ابناء ، الخميس اليوم صباح"  فمسطين صوت"  إلذاعة حديث في األتيرة طالب كما
 االحمر الخان قرية في ألىمنا مساندة كخطوة اإلسرائيمي االحتالل مع التماس نقاط الى بالتوجو
 .واخالئيا ليدميا رفضيم عن وتعبيرا

 لدعم االحمر الخان قرية الى النفير الى شعبنا ابناء كافة القدس اقميم فتح حركة دعتكما
 .الفمسطينية الدولة عمى لمقضاء مخطط اخطر تمرير ولمنع باليدم الميددة القرية ابناء ومساندة

"  فمسطين صوت"  إلذاعة تصريحات في المطور شادي القدس في فتح حركة سر امين وقال
 مدعو الفمسطيني والكل االحمر الخان في تحدث وجود معركة بان ، الخميس اليوم صباح

 .االحمر الخان اىالي صمود دعم في لممشاركة

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر

 والخطوات االجراءات إن،  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد. د قال  
 االميركية باإلجراءات ارتباطا المقبمة المرحمة خالل تصعيديا طابعا وستأخذ ستتواصل الفمسطينية
 .الفمسطينية القضية لتصفية تيدف التي الصييونية

 القيادة امام ان ، الخميس اليوم صباح"  فمسطين صوت"  إلذاعة تصريح في مجدالني وأكد
 االميركي المشروع مواجية في اليامة التحركات من مجموعة القادم والشير الشير ىذا خالل

 مرحمة كل نياية في إنجازات تحقيق يتم ان أممو عن معربا الفمسطينية القضية لتصفية الصييوني
 .عمييا البناء ليتم

 الجنائية بالمحكمة سواء القانوني المسار عمى تحركيا ستواصل القيادة ان مجدالني واضاف
 .السياسي المسار الى باإلضافة الدولية، المؤسسات من اي او االنسان حقوق مجمس او الدولية

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر
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 نقاش عمى وافق االتحاد أن ، األوربي االتحاد لدى فمسطين سفير الفرا الرحيم عبد أعمن  
 االستيطان ورفض الفمسطينية، بالدولة باالعتراف تتعمق الفمسطينية، المقترحات من مجموعة
 .اسرائيل مع االقتصادية الشراكة اتفاقية والغاء بالكامل،

 األوربية الفمسطينية المجنة اجتماعات إن الخميس، اليوم ،"فمسطين صوت" إلذاعة الفرا وقال
 بالدولة االعتراف لبحث أوروبي، فمسطيني سياسي حوار تخمميا القطاعات من عدد في الفرعية

 .بالكامل االستيطان ورفض  الشرقي، القدس وعاصمتيا الفمسطينية

 بالدولة لالعتراف أوروبا بو تقوم أن يجب الذي الدور، عمى ركز الفمسطيني الجانب أن وأضاف
 الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة قضيتي في االتحاد دور أىمية وبحث الفمسطينية،

 . األحمر الخان وىدم بإخالء والتيديد ،"األونروا"

 فمسطين، بدولة االعتراف موضوع في تقرر من ىي باالتحاد األعضاء الدول أن إلى وأشار
 .كاممة اوربية فمسطينية شراكة اتفاقية إبرام عن يجري الحديث أن الى منوىا

 حول االسرائيمية، خاصة االعالم، وسائل تناقمتيا التي االنباء الفرا، السفير نفى ثانية، جية من
 .القدس الى ابيب تل من سفارتيا نقل التشيك دولة قرار

 اذاعة صوت فمسطين :المصدر

 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 

 31/3/8132وم الخميس الموافق يانون " إيرز " أن المعبر يعمل الإدارة معبر بيت ح نوىت 
 " بشكل طبيعي لكافة الفئات " التجار والمرضى والدورات التدريبية والسفر لجسر الكرامة

 المصدر: اعالم المعابر والحدود
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 د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس استنكر  
 في الفمسطينية التحرير منظمة مكتب إغالق األمريكية اإلدارة قرار الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي

 الدولية الجنائية المحكمة لدى بإجراءات البدء" الفمسطيني التيديد عمى رداً " أسمتو فيما واشنطن،
 إسرائيل. ضد الىاي في

 المحكمة وعمى الدولي، القانون عمى صارخاً  اعتداءً  يمثل القرار ىذا أن عمى المجمس وشدد 
 في ويشكل االسرائيمي، االحتالل جرائم من نفسو لحماية شعبنا، إلييا لجأ التي الدولية الجنائية

 والقبول التنازالت النتزاع الفمسطينية القيادة عمى المتواصل واالبتزاز لمضغط استمراراً  الوقت ذات
 المطمق انحيازىا عن خجل بال التعبير األمريكية اإلدارة ومواصمة ،"القرن بصفقة" ُتسمى بما

 حميفتيا مع دائماً  والوقوف واىية، وذرائع بحجج جرائمو عمى والتغطية وسياساتو لالحتالل
 . إسرائيل

كما أدان المجمس إقدام اإلدارة األمريكية عمى قطع المساعدات التي تقدميا لشبكة من 
المستشفيات الفمسطينية في القدس الشرقية المحتمة، وذلك ضمن حمقة جديدة لمحرب الشرسة التي 

 .نتشنيا عمى حقوق شعبنا، وقضيتو الوط

واستنكر المجمس قرار ما ُتسمى "المحكمة العميا اإلسرائيمية" القاضي بإخالء وىدم قرية "الخان 
األحمر" شرق مدينة القدس المحتمة، وأشار إلى أن ىذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في 
 إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات االحتالل اإلسرائيمي القائمة عمى االستيطان والتطيير

 ي.قالعر 

 مجمس الوزراء :المصدر

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

الضفة  من مناطق مختمفة بمحافظات مواطنًا  38 الخميسقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا
 يحيى، البرغوثي محمد إسماعيل،  فرح عدلي،  الدرة محمد :المعتقمين بين، وعرف من الغربية 
 .الخميلمن  الزعاقيق موسى عالء المحرر ، ماريا أبو خضر أحمد اهلل، رام من صالح

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42464
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 سواحل قبالة صيادين 1 الخميس، اليوم صباح االحتالل بحرية تقمتاعوفي محافظات غزة 
 محمد محمد بكر، الرازق عبد محمد ىمو  ،أسدود ميناء نحو مركبيم بمصادرة وقامت غزة مدينة
 .بكر صبحي ومحمد بكر،

  معاوكالة  لمصدر:ا

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الدولية الشؤون جمعية أمناء بمجمس لقائو خالل الثاني اهلل عبد الممك  األردني العاىل أكد 
 الدولة إقامة إلى يفضي الذي الدولتين حل أن عمى مشدداً  الفمسطينية، القضية محورية ،عمى

 ىو الشرقية، القدس وعاصمتيا ،3391 عام حزيران من الرابع خطوط عمى المستقمة الفمسطينية
 .اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع إلنياء الوحيد السبيل

 الحين بين لمظيور يعود الموضوع ىذا أن إلى  االردني الممك أشار لكونفدرالية،وفيما يتعمق با
 .من؟ مع كونفدرالية سابقا، قمت كما: جاللتو وقال. واآلخر

 الثالثة الدورة جتماعاتا في لممشاركة نيويورك إلى قريباً  سيتوجو أنو  اهلل عبد الممك وبين
 ىامش عمى الدول قادة من عددا سيمتقي أنو كما المتحدة، لألمم العامة لمجمعية والسبعين

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة دعم وسبل الفمسطينية القضية لبحث االجتماعات،
 .السوري المجوء أزمة إلى إضافة ،"األونروا" الفمسطينيين

 وكالة االنباء االردنية : المصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


