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 أواًل : الممف السياسي

 الجيود المصرية لتحقيؽ المصالحة الفمسطينيةثمف د.صائب عريقات اميف سر المجنة التنفيذية  
 .  7102 اكتوبروفقًا التفاؽ  وتمكيف الحكومة

والقاضي  7102وقاؿ عريقات اف مصر تبذؿ جيود مضنية لتطبيؽ المصالحة وفقًا التفاؽ 
 بعودة الحكومة الفمسطينية بممارسة مياميا بشكؿ تدريجي في محافظات غزة.

يضـ عضو المجتنيف التنفيذية الى القاىرة  األحد سيتوجو اليوـمف حركة فتح  يشار الى أف وفد
، وعضو المجنة المركزية لحركة فتح حسيف االحمدعزاـ  لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح 

وذلؾ لبحث جيود المصالحة  الشيخ ، ورئيس جياز المخابرات العامة المواء :ماجد فرج
 .الفمسطينية

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 مف األسرى جميع سراح بإطالؽ متمسكة الفمسطينية القيادة إف السبت اليوـ فتح حركة قالت 
 .ذلؾ تحقيؽ دوف يتـ لف الشامؿ السالـ وأف االحتالؿ، سجوف

 تبادؿ عممية ألكبر 53 الػ الذكرى بمناسبة الحركة باسـ المتحدث سيؼ أبو عاطؼ وأضاؼ
 العاـ في األسرى مف ٠٠11 سراح إطالؽ خالليا وتـ فتح حركة قادتيا والتي االحتالؿ مع أسرى

 .”رقابنا في ديف سراحيـ إطالؽ عمى العمؿ وأف البواسؿ ألسرانا األوفى ستظؿ فتح أف“ 0٨٩5

 معارؾ في وتضحياتيا األسيرة الحركة نضاالت مثمنة بذلؾ، الفمسطينية القيادة التزاـ عمى وأكدت
 .والكرامة الخاوية األمعاء

 .الوطني الكفاح طريؽ الفمسطيني لمشعب تضيء نبراسا ستظؿ التضحيات ىذه أف وشددت

 المركزية المجنة عضوي رأسيـ وعمى الذكرى ىذه في البواسؿ لألسرى التحية فتح حركة ووجيت
 .يونس كريـ والقائد البرغوثي مرواف القائد لمحركة

 شعبنا لجموع وافتخار عز لحظة ستظؿ الصراع تاريخ في األكبر التبادؿ عممية إف“ وقالت
 .”األسرى كافة سراح إلطالؽ النضاؿ لمواصمة ودافعا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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أحيت حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح( أقاليـ أوروبا، وسفارة دولة فمسطيف لدى االتحاد  
الستشياد القائد الرمز ياسر عرفات،  0٠الػالسبت، الذكرى  مساءاألوروبي وبمجيكا ولوكسمبرغ، 

عاما عمى إعالف االستقالؿ، واليـو العالمي لمتضامف مع شعبنا، بميرجاف  51وذكرى مرور 
مركزي أقيـ في العاصمة البمجيكية بروكسؿ بعنواف "ميرجاف الوفاء الجماىيري"، تحت رعاية 

 محمود عباس.رئيس ال

المجنة المركزية لحركة "فتح" سمير رفاعي، ممثال عف الرئيس  وحضر فعاليات الميرجاف عضو
أعضاء و  لمحضور ولمفمسطينييف الموجوديف في أوروبا الرئيسمحمود عباس، الذي نقؿ تحيات 

عدد و ،المجمس الثوري لحركة "فتح" زىير الوزير، ومحمد المحاـ، وأمناء سر األقاليـ لحركة "فتح"، 
مشاركة شعبية فمسطينية وشخصيات أوروبية مف مختمؼ ، و  مف سفراء الدوؿ العربية واألجنبية

 .دوؿ االتحاد األوروبي

إف  وقاؿ سفير دولة فمسطيف لدى االتحاد األوروبي وبمجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيـ الفرا،
سطينية لممضي قدما في ميرجاف اليوـ في بروكسؿ يمعب دورا ميما في تفعيؿ المساعي الفم

 االعتراؼ بدولة فمسطيف.

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 اإلسالمية والعالقات الدينية لمشؤوف الرئيس مستشار فمسطيف، قضاة قاضي اليباش محمود قاؿ 
 الفمسطينية القضية دعـ في السعودية العربية لممممكة الثابتة المواقؼ تقدر الفمسطينية القيادة إف

 .المصير وتقرير واالستقالؿ والكرامة والعدالة الحرية في الفمسطيني الشعب وحؽ

 السديري عبدالعزيز بف توفيؽ السعودي اإلسالمية الشؤوف وزير نائب لقائو خالؿ اليباش وأضاؼ
 مدينة في الكاريبي البحر ودوؿ الالتينية أميركا لمسممي 50الػ المؤتمر أعماؿ ىامش عمى

 ثوابت عف دفاعا واحد خندؽ في تقفاف السعودية العربية والمممكة فمسطيف إف البرازيمية ساوباولو
 القيادة وقوؼ مؤكداً  والمسيحية، اإلسالمية بمقدساتيا القدس مدينة مقدمتيا وفي اإلسالمية، األمة

 .واستقرارىا أمنيا تستيدؼ التي المؤامرات وجو في السعودية جانب إلى الفمسطينية

 األولى والمسمميف العرب لقضية ودعميا السعودية العربية المممكة موقؼ السديري أكد جانبو، مف
 عباس، محمود الرئيس بقيادة الفمسطيني لمشعب ومساندتيا فمسطيف قضية تجاه الثابتة ومواقفيا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-11- 25                   األحداليوم  : 

 أو مباشر بشكؿ سواء األصعدة مختمؼ عمى واقتصاديا سياسيا ومؤازرتيا الدولية المحافؿ في
  .الدولية المنظمات عبر

 وكالة وفا: المصدر 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 العناية وقسـ رفيديا بمستشفى الطوارئ مبنى  افتتاح خالؿ اهلل الحمد رامي. د الوزراء رئيس قاؿ 
 الجيود سنحشد الصعاب، أعتى ظؿ في: نابمس نةبمدي الحكومي، الوطني المستشفى في الحثيثة

 تقديـ عمى قادرة المرضى، الستقباؿ مفتوحة قائمة مستشفياتنا لتظؿ وسننجح، والموارد والطاقات
 عنوانا جميعيا، الوطنية مؤسساتنا ولتبقى التخصصات، مختمؼ في الجودة ذات الطبية الخدمات
 وجو في منيعة فاعمة شعبنا، الحتياجات مستجيبة والنمو، والتطور البناء وإلرادة لمصمود

 ".االحتاللية والقيود الممارسات

 النطاؽ، وواسع ممنيج إسرائيمي تصعيد وسط اإلنجازات، ىذه كؿ تأتي: "اهلل الحمد وأوضح
 األمريكية، اإلدارة مف بتشجيع فإسرائيؿ ومكوناتو، مؤسساتو بكافة الوطني مشروعنا يستيدؼ
 مخططات وفي والمنشآت، البيوت ىدـ في وتمعف االستيطاني، وتوسعيا غزة، حصار تواصؿ
 دولة إقامة ومنع الدولتيف حؿ لتدمير شعبنا، وتيجير واقتالع الفمسطينية األرض وحدة تمزيؽ

 ".عاصمتيا الشرقية والقدس ومقدراتيا مواردىا عمى سيادة ذات مستقمة فمسطينية

 األوؿ المربع تشكؿ التي الحكومي العمؿ منظومة عزيزبت يتـ إنما ىذا، كؿ مجابية اف: "وأضاؼ
 تدىوره ومنعنا الصحة، قطاع وتحصيف تطوير عمى عممنا وليذا الشعبي، الصمود لتحقيؽ
 دفع في الحكومة واستمرت إليو، الطبية والمستمزمات األدوية قوافؿ وسيرنا غزة، قطاع في وانيياره
 مف دولة وال الوطف مف ميـ جزء غزة اف مؤكداً  فيو، ألىمنا الخارجية العالجية التحويالت فواتير
 محمود الرئيس لمبادرة االستجابة حماس حركة مطالبتنا ونجدد غزة، في دولة وال غزة دوف

 االنقساـ صفحة وتطوى بالنجاح، مصر في الموجودة الوفود جيود تتكمؿ اف امميف عباس،
 ".الوطنية الوحدة وتحقؽ

 وكالة وفا: المصدر 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 الضفةات عددًا مف المواطنيف مف محافظ  األحد اليوـ فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 فتية خمسة،  خالؿ اقتحاـ منزلو بسمواف بالقدس غيث عدناف القدس محافظمف بينيـ والقدس 

 طقاطقة عيسى خالد عامر ،(عاًما 0٠) ثوابتة يحيى محمد: وىـ لحـ، بيت جنوب فجار بيت مف
 غساف أييـ الفتى طقاطقة، إبراىيـ محمود الفتى ،(عاًما 05) طقاطقة ماىر ىشاـ ،(عاًما 05)

 .نابمس غرب جيت بمدة مف منصور وداوود منصور إبراىيـ ،(عاًما 02) ثوابتة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 بموجبو إسرائيؿ ستقوـ األوروبية الدوؿ مف عدد مع اتفاؽ عمى" اسرائيؿ"  االحتالؿ دولة وقعت 
 اليوناف، الى كيمومتر، 7111 لمسافة الماء تحت مف تمتد أنابيب عبر الطبيعي الغاز بتزويدىـ
يطاليا، قبرص،  لمغاز أنابيب خط   أطوؿ وسيكوف البحر، سطح تحت كيمومترا 5.3 بعمؽ  وا 
 . أوروبا شرؽ لدوؿ الطبيعي الغاز بتزويد أيضا بالمستقبؿ سيسمح العالـ في الطبيعي

 النفوذ مف نشكو كنا عقود، مدى عمى" شطاينس يوفاؿ االحتالؿ دولة في اقةالط وزير وقاؿ
 فسيساىـ األوروبي االتحاد دوؿ الى إسرائيؿ مف الغاز تصدير ومع أنو إال أوروبا، في العربي
 ".الطاقة مجاؿ في العربي النفوذ مف بالحد ذلؾ

 االسرائيمي i24موقع : المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 التنفيذية المجنة عضو بحؽ االسرائيمي االحتالؿ سمطات قرار بشدة العربية الدوؿ جامعة دانت 
 غيث، عدناف القدس ومحافظ الحسيني، عدناف القدس شؤوف وزير الفمسطينية التحرير لمنظمة
 الشخصيات مف عدد مع التواصؿ وحظر ،السفر في الحؽ مف وحرمانيما حركتيما، بمنع

 . الفمسطينية

 المحتمة العربية واألراضي فمسطيف قطاع رئيس العربية الدوؿ لجامعة المساعد العاـ األميف ودعا
 إسرائيؿ لتحميؿ التحرؾ ضرورة إلى الدولي المجتمع أمس، تصريح في عمي أبو سعيد السفير

 ما» أف عمي أبو وأكد. واإلنساني الدولي لمقانوف انتياكاً  يعتبر الذي المجحؼ القرار ىذا مسؤولية
 االستعمار، وشرعنة العنصري، الفصؿ نظاـ تطبيؽ مف اإلسرائيمي االحتالؿ دولة بو تقوـ
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قامة عسكرية، ثكنة إلى القدس وتحويؿ  إلى إضافة اليومية، واالعتقاالت العسكرية الحواجز وا 
 اإلرىاب درجات أعمى ىو والنساء، لألطفاؿ االحتالؿ قضباف خمؼ والجسدي النفسي التعذيب

 .«العالـ في

 صحيفة الحياة المندنية: المصدر

  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 لتحرير الشعبية الجبية مف ناجح بف ميمود والتونسي عكر خالد السوري - 73-00-0٨٩2
 داخؿ الشراعية بطائراتيما ويحطاف الشراعية الطائرات عممية ينفذاف العامة، القيادة - فمسطيف
 .مف االحتالؿ جندي 53 مف أكثر وجرح قتؿ والحصيمة إسرائيمي، لقوات االحتالؿ معسكر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


