
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 4                   الثالثاءاليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي

 في أقيم عمل غداء خالل ماتاريال، سيرجيو االيطالي الرئيس ، عباس محمود رئيسال لتقىا 
 .روما العاصمة في الجميوري القصر

 معو وبحث المنطقة، في السياسية التطورات آخر صورة في االيطالي نظيره الرئيس ووضع
 .البمدين بين الثنائية العالقات

 رئيس روما، العاصمة في االيطالية الوزراء رئاسة مقر في ،عباس محمود رئيسال التقىكما 
 .كونتي جوزيبي اإليطالي الوزراء

يجابية، ىامة مباحثات اإليطالي، الوزراء رئيس مع الرئيس وأجرى  آخر خالليا وتناوال وا 
 .منطقتنا في السياسية التطورات

   وكالة وفا: المصدر

 وقيادتيا فتح حركة أن عمى ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء أكد 
 مسؤولية أسرىم ورعاية ورعايتيم وتحريرىم األسرى قضية تعتبر عّباس، محمود الرئيس برئاسة
 .التفريط أو لمنقاش قابل غير مقدس وواجبٌ  وطنية

 رأس دائماً  كانت كما ستبقى العظيمة األسيرة الحركة أن ، صحفي بيان في الرجوب وأضاف
 وبُأَسِرِىم بيم نعتز كواكب ومحررينا البواسل أسرانا وسيظَّل الفمسطيني، الوطني النضال في حربة
 .العادلة وقضيتيا وشعبيا فمسطين أجل من العظيمة تضحياتيم ونثمن

 ستبقى" مازن أبو" الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة أن عمى المركزية المجنة سر أمين وشدد
 حكومة عمى الضغط أجل من والدولية اإلقميمية المحافل كافة في الممكنة الجيود كل تبذل

 والقيادة الحركة التزام مؤكداً  االحتالل، سجون من واألسرى األسيرات كافة عن لإلفراج االحتالل
 .حريتيم لتحقيق وصوالً  أسرىم وصمود صمودىم تعزيز أجل من يمزم ما كل بعمل

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا

 

 األحد يوم اهلل رام في الجديدة تشكيمتو بعد األولى دورتو" فتح" لحركة االستشاري المجمس يعقد 
 .عباس محمود الرئيس بحضور القادم،
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 ونائبو المجمس سر أمين النتخاب ستتكرس الجمسة إن مسمار، خالد المجمس عضو وقال
 العمل جمسة تبدأ بعدىا الرئيس، من ىامة كممة إلى المجمس أعضاء سيستمع ثم ومن والمقرر،
 .األولى

 المجمس عمى سيطرح األعمال جدول مشروع إن" فتح" لحركة االستشاري المجمس عضووأوضح 
 بعد القدس في المتأزم الوضع يتضمن أن المتوقع ومن انتخابيا، بعد المجمس رئاسة قبل من
 أىميا بيوت عمى واالستيالء تيويد، من القدس تعانيو وما االحتالل، لدولة ضّميا ترمب قرار

 ليا يتعرض التي القتل وجرائم المقدسة، المدينة قيادات تطال التي واالعتقاالت واىية، بحجج
 الداخمي الوضع مناقشة جانب الى األحمر، الخان قرية في الوضع إلى باإلضافة األطفال، حتى

 .بتفاصيمو

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 لمدفاع األعمى لممجمس اجتماعا ، اهلل، الحمد رامي الداخمية وزير الوزراء رئيس رأست    
 .الشتاء لفصل المختصة الجيات وتحضيرات استعدادات لبحث المدني،

 ضرورة عمى اهلل، رام مدينة في الداخمية وزارة بمقر عقد الذي االجتماع خالل اهلل الحمد وشدد
 المدني، لمدفاع األعمى لممجمس الشريكة والمؤسسات الجيات كافة بين والتنسيق التعاون

 ضرورة عمى مؤكدا الشتاء، فصل خالل حوادث أو أضرار وقوع من لمحد بينيا، الدائم والتواصل
 .أخطار أية تفادي في لممساىمة المجتمعية التوعية حمالت

 وكالة وفا: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

جيش االحتالل اإلسرائيمي يعمن عن بدء عممية "الدرع الشمالي" عمى الحدود مع لبنان لمبحث  
عن أنفاق "حزب اهلل" والقضاء عمييا ، ويوضح ان العممية ستقتصر داخل االراضي الفمسطينية 

 .المحتمة وليس داخل االراضي المبنانية

 روسيا اليوم: المصدر
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 مخيم من عاما( 22) حبالي المطيف عبد حسام محمد الشاب الثالثاء، اليوم فجر استشيد  
 .طولكرم لمدينة الغربي الحي في وقعت التي المواجيات خالل االحتالل قوات برصاص طولكرم،

 المدينة في أحياء عدة اقتحمت والمحمولة الراجمة االحتالل دوريات من كبيرة قوات وكانت
 لمدموع، المسيل الغاز وقنابل النارية لمعيرة كثيف إطالق وسط منيا الغربي الحي في وتمركزت
 .وتخريبا دمارا فييا وعاثت المواطنين منازل من عدد وداىمت

  وكالة وفا: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عمر الدكتور الوزراء رئيس برئاسة االسبوعية جمستو خاللاألردني   الوزراء مجمس تخذا 
 توصية عمى بناء وذلك المممكة، في المقيمين غزة قطاع أبناء مطالب بشأن قرارات الرزاز،
 .سابقاً  الوزراء رئيس شكميا التي المجنة

 المؤقت األردني السفر لجواز الحامل غّزة قطاع أبناء من األسرة لربّ  السماح المجمس وقّرر
 البطاقة بموجب المممكة في والمقيم المواطنة، حقّ  فاقدي من ،(سنوات خمس أو سنتين)

 أرض قطعة عمى مقام مستقل منزل أو عمارة، في شّقة بتمّمك" شمل لمّ " يحمل ال والذي البيضاء،
 مساحتيا تزيد ال لمسكن بناء لغايات فارغة أرض قطعة أو واحد، دونم عمى مساحتيا تزيد ال

 .واحد دونم عمى

  االنباء االردنية وكالة  :لمصدرا

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 في وذلك «ماكفرلين روبرت» األمريكي القومي األمن مستشار استقالة - 1891 -4-21 
 إلى طريقيم في فمسطينيين تقل كانت مصرية ركاب لطائرة األمريكية المقاتالت خطف أعقاب
 .تونس

 تهت النشرة اليومية نا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


