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 يأواًل : الممف السياس

 التطورات لبحث ، اهلل رام في الرئاسة مقر فياجتماعًا  السبت يومال مساء الفمسطينية القيادةتعقد 
 .شعبنا بحق األخيرة اإلسرائيمية واالعتداءات السياسية

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 الممك الشريفين الحرمين خادم مع ىاتفياً  اتصاالً  الجمعة، مساء عباس، محمود رئيسال أجرى 
 .العزيز عبد بن سممان

 المممكة لمواقف وقيادتو الفمسطيني الشعب وتقدير شكر عن االتصال، خالل ،الرئيس وأعرب
 الوسائل وبكافة كافة، الدولية المحافل في الوطنية لقضيتنا الداعمة المستمرة السعودية العربية

 .واالقتصادية السياسية

 لشعبنا والدائم الثابت دعميا مواصمة عمى المممكة حرص الشريفين الحرمين خادم أكد بدوره،
 .المحافل كافة في واقتصاديا، سياسيا المتاحة، اإلمكانيات بكافة العادلة وقضيتو

 وكالة وفاالمصدر: 

 جريمة( عاما 71) العباسي قاسم لمفتى االسرائيمي االحتالل قتل جريمة أن فتح حركة أكدت 
رىاب حرب  .اإلجرام لعقمية وانعكاس بارد، بدم وقتل منظم، وا 

 الفمسطينية الدماء إن القواسمي، أسامو باسميا المتحدث فتح، لحركة الثوري المجمس عضو وقال
 التحريض نتيجة بارد بدم ُقتل لعائمتو، الوحيد المعيل قاسم الشييد والفتى وغالية، عزيزة دماء ىي

 .االحتالل ووزراء الكنيست، وأعضاء العبري واإلعالم المستوطنون بو يقوم الذي اليومي

 وفتح الدولية، لممحاكم رسمية شكوى تقديم بضرورة العباسي الشييد عائمة مطمب القواسمي وأكد
 بالعزاء فتح حركة وتقدمت، الدولية المواثيق لكافة وانتياك حرب جريمة باعتبارىا دولياً  تحقيقاً 

 .الشييد لذوي والمساواة

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر:  
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 إيرلندا ، الخارجية والشؤون الدولية لمعالقات عباس محمود الرئيس مستشار شعث نبيل. د دعا 
 إلى مشيرا الفمسطينية، بالدولة االعتراف الى الداعية والنواب الشيوخ مجمسي قرارات تطبيق إلى

 .األوروبي االتحاد داخل لفمسطين الداعمة ومواقفيا السياسي دورىا

 برفقة فمسطين تزور التي ماكاودنالد، لو ماري فين الشين حزب زعيمة شعث لقاء خالل ذلك جاء
 .الراىنة األوضاع عمى واالطالع شعبنا مع لمتضامن الحزب، قادة من عدد

 منتجات مقاطعة قرار آخرىا كان والتي الفمسطيني لمحق المؤيدة اإليرلندي البرلمان بقرارات وأشاد
 .البرلمان داخل تمريرىا في الحزب دور عاليا مثمنا االسرائيمية، المستوطنات

 واالستقالل الحرية في وحقو الفمسطيني الشعب مع تضامنيم الوفد أعضاء أكد جانبيم، من
 .المستقمة دولتو واقامة

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 األمريكية لمسياسات الفمسطينية القيادة رفض والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض. د أكد 
 بمواقفيا أكدت طالما التسوية لعممية المتحدة الواليات والحتكار ، الفمسطيني الشعب حقوق ضد

 عمى مشدداً  ، ومقدساتو الفمسطيني الشيب عمى العدوانية وألعماليا إلسرائيل السافر انحيازىا
 عمى تسوية إلى يفضي بما ، الدولية والقرارات المرجعيات اسأس عمى دولية آلية إيجاد ضرورة
 7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى مستقمة فمسطينية دولة وقيام ، الدولتين حل أساس

 . الشرقية القدس وعاصمتيا

 عمى  موسكو العاصمة في الروسي نظيره مع عقده صحفي مؤتمر خالل مجدداً  المالكي أكدو 
 مع لقاء بعقد بوتين فالديمير الرئيس أطمقيا التي الروسية بالمبادرة عباس محمود الرئيس قبول
 ، اإلسرائيمي الجانب رفضو الذي األمر ، روسيا في نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس

 الفمسطينيين مع باتفاقاتيا لاللتزام اسرائيل عمى بالضغط الدولي والمجتمع روسيا وطالب
 وتبذل الفمسطينية القيادة لدى أولوية اإلنقسام انياء أن أن الى مشيرا الدولية، لمقرارات واالنصياع

 . ذلك لتحقيق الجيود كل

 لدولة الداعم المبدئي الروسي الموقف عمى الفروف سيرغي الروسية الخارجية وزير أكد بدوره
 ، المشروعة الشعب تطمعات لتجسيد ، المجاالت كافة وفي ، الفمسطيني الشعب وحقوق فمسطين

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/18069?fbclid=IwAR1JXjRkAZKr0LxD0CpkvJXyqQ_zlh7hLo1PXfULwJIbB6ayH38MWUNb-J0


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 21                  السبتاليوم  : 

 كما. الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى دولة قيام مقدمتيا وفي
 الوطنية المصالحة لتحقيق روسيا دعم عمى شدد

 وزارة الخارجية المصدر: 

 لدولة العرب الصحفيين من محدود عدد زيارة استمرار" ،الفمسطينيين الصحفيين نقابة أدانت 
 أنيا إلى  مشيرةً  ،"االحتالل دولة مع المجاني اإلعالمي التطبيع اطار في ، االسرائيمي االحتالل

 .لممطبعين السوداء القائمة إعالن تدرس

 مسمسل فيو يستمر الذي الوقت في تأتي الزيارات ىذه نإ ،صدر عنيا  بيان في النقابة وقالت
 من المالحقة عمميات ألبشع يتعرضون الذين الفمسطينيين الصحفيين بحق واالنتياكات الجرائم

 02 منيم ، اخرين 052 من اكثر واصابة صحفيين استشياد إلى أدت والتي االحتالل، قبل
 .فقط الحالي العام خالل الحي بالرصاص

 نقابة الصحفيينالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 79 الجحجوح محمد الطفل:  وىم شيداء 3 استشياد عن الجمعة مساء  الصحة وزارة أعمنت  
 ياسين عطية ماىر ، عام 00 الصبره حي من ةشريع ابو ابراىيم العزيز عبد  غزة، شرق عام
 جراء مسعفين 0و صحفي بينيم من بالرصاص مواطن 02 اصابة و ،  النصيرات من عام 02

 ثمانية أصيب، فيما غزة قطاع شرق  العودة مسيرات عمى االسرائيمي االحتالل قوات اعتداءات
 جنوب وبيتا، عوريف بمدتي في اإلسرائيمي االحتالل قوات مع مواجيات خالل الجمعة، مواطنين
 .نابمس

 وزارة الصحةالمصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 
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 موعد وينتيي أشير، 9 لـ روسيا ضد االقتصادية العقوبات رسميا األوروبي االتحاد مدد 
 .بيان في األوروبي االتحاد مجمس أفاد حسبما ،0276 يناير 37 في األخيرة العقوبات

 التي االقتصادية العقوبات المجمس مدد : "بيان صدر عنو  في األوروبي االتحاد مجمس وقال
 ".0276 يوليو من 37 الـ حتى سيالرو  االقتصاد من محددة بقطاعات تتعمق

 حول" ) مينسك اتفاقيات تنفيذ في تقدم أي حصول بعدم"  بـ مرتبط المجمس قرار أن البيان وأكد
 االتحاد دول قادة قبل من اتخذ العقوبات تمديد قرار أن إلى مشيرا ،(األوكرانية األزمة تسوية

 .الجاري ديسمبر 73 في عقدت التي األوروبي االتحاد قمة في الحكومات ورؤساء

 روسيا اليومالمصدر: 

 

 الديموقراطي الحزب واصل إذا" مطوال" الحكومة إغالق من ترامب دونالد األميركي الرئيس حّذر 
 .المكسيك مع جدار بناء وخصوصا الحدود ألمن التمويل زيادة رفض

 ".الحدود ألمن الديموقراطيون يصوت لم إذا اليوم( الحكومة) اغمقوا" تويتر عمى ترامب وكتب

 الشيوخ مجمس في أصواتيم نحتاج الذين الديموقراطيين" أنّ  غاضبة تغريدات سمسمة في وتابع
 ".لو ممحة بحاجة إننا عمميم رغم حتى والجدار الحدود أمن ضد األرجح عمى سيصوتون

 وكالة فرانس برس المصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

