
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-16                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 إلييا دعت التي االقتصادية الورشة في فمسطين مشاركة مجددًا،عدم عباس محمود الرئيس أكد 
 من 52و 52 يومي المنامة في( السالم مقابل االزدىار) عنوان تحت األمريكية المتحدة الواليات
 .لمبيع ليست وفمسطين القدس أن معتبراً  الجاري، الشير
 الجامعات في الفتحاوية الشبيبة وكوادر قيادات من وفداً  الرئاسة مقر في لقائو لدى الرئيس وجدد

 باسم المعروفة اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع لحل الساعية األمريكية الخطة رفضو الفمسطينية،
 ".القرن صفقة"

د الرئيس "حرص القيادة الفمسطينية عمى التمسك بالثوابت الوطنية معتمدين بذلك عمى اهلل وأك
 ."وحقنا في إقامة دولتنا المستقمة والتفاف الشعب الفمسطيني حول قيادتو

مواصمة دعم أسر  ، مؤكدًا عمى  رفض القيادة استقبال أموال المقاصة منقوصة جدد الرئيس  و
 .الشيداء واألسرى

 5102عمى وحدة شعبنا وأرضنا والتزامنا في االتفاقيات، خاصة اتفاق القاىرة عام الرئيس   وشدد
 .فيما يتعمق بالمصالحة والذىاب الى انتخابات عامة

   وكالة وفا : لمصدرا
ن المرحمة الحالية ستشيد حراكًا شعبيًا غاضبًا أقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول 

موحد في وجو كل المحاوالت البائسة  التي تستيدف قضيتو  ن شعبنابأإليصال رسالة واضحة 
 الوطنية .

ان شعبنا رافٌض لمورشة  ،وشدد العالول  في حديث إلذاعة صوت فمسطين  صباح اليوم األحد
التي دعت الييا الواليات المتحدة  في البحرين وانو ممتٌف حول قيادتو الشرعية ممثمة بمنظمة 

 ح ألي احد بالتحدث باسمو اال من خالل القيادة الشرعية .لن يسمو التحرير، 
 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 
 احتجاجا يونيو، 52 يوم الفمسطينية األراضي كافة في شامل إضراب إلى ،"فتح" حركة دعت  

 .البحرين في" االزدىار أجل من السالم" العمل ورشة انعقاد عمى
 المحافظات الشمالية في الحركة أقاليم سر ألمناء اجتماع عقب أصدرتو بيان في ،"فتح" وقالت

 الفمسطيني شعبنا وأعداء الصييوني االحتالل ومعيا األمريكية اإلدارة تواصل: "مساء السبت
 االحتالل وشرعنة الفمسطينية القضية وتصفية إنياء طريق عمى واالستيداف العداء حالة

 ".  الفمسطينية األرض عمى الصييوني
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" القرن صفقة" من لكل الرافض الفمسطيني التحرير منظمة مع موقفيا وحدة عمى" فتح" وشددت 
 .البحرين في العمل وورشة
 الثالثاء يوم وذلك الحياة مناحي جميع يشمل الذي والشامل العام اإلضراب إلى" الحركة ودعت
 القضية جوىر تستيدف التي المنامة لورشة واستنكارا رفضا 5102 يونيو 52لـ الموافق

 ".الفمسطينية
 في المستوطنين وعصابات االحتالل ضد الشعبية المقاومة تصعيد ضرورة عمى" الحركة وأكدت
 الثاني اليوم وىو ،"ذاتو الشير من 52لـ الموافق األربعاء يوم االلتفافية والشوارع التماس نقاط كافة
 .البحرين مؤتمر من

التشويو واالستيداف المبرمجة واغتيال السمعة وحذرت الحركة، وبشدة، من التعاطي مع حمالت 
التي تطال قيادات الشعب الفمسطيني ورموزه الرسمية واالىمية والحركية واالمنية، فيما اكدت 
الحركة ضرورة إفشال ىذه الحركات المسعورة والتي تقف خمفيا ماكنات اعالمية مشبوىة ومعادية 

 لمشعب الفمسطيني.
ت حركية ووطنية رادعة وحازمة ستُتخذ بحق كل المتورطين في حركة ، أن إجراءاالأكدت و 

 .التطبيع مع االحتالل
 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 
 لقائو خالل  األحمد عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو أكد 

 الرافض والشعبي الرسمي الفمسطيني الموقف  عمى بري، نبيو المبناني النواب مجمس رئيس
 تمسك عمى مشدداً  الجاري، الشير نياية المنامة في عقدىا المزمع العمل وورشة القرن لصفقة
 والعودة الحرية في الوطني مشروعنا وانجاز الوطنية بالثوابت عباس محمود الرئيس بقيادة شعبنا

 .واالستقالل
 بري الرئيس. معو دائم تواصل عمى نبقى أن واعتدنا بري، الرئيس بمقاء سعدنا: "األحمد وقال
 الفمسطينية، القضية المركزية األولى قضيتيا أجل من نضاليا في والعربية المبنانية األعمدة أحد

 األمة واجيتو ما أخطر ىي بل خطيرة مرحمة في ونحن. عموما العربية القضايا عن والدفاع
 .القرن بصفقة يسمى ما وىي السنين عشرات منذ العربية
 لمستو والذي المبناني، والشعب المبنانية لمقيادة الثابت الموقف بري الرئيس أكد: " األحمد وتابع
 الرئيس رسالة تسميمي لدى الموقف بيذا شعرت وقد معو بالمقاء اليوم اختتميا التي زيارتي في

 جرت التي المقاءات وكل الوزراء رئيس مع ولقائي عون، ميشال المبناني لمرئيس عباس محمود
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 المبنانية السياسية الفاعميات قريبا وسألتقي واألمنية، والعسكرية السياسية والقيادات الرسميين مع 
 ".كافة لمطوائف الروحيين والرؤساء وكافة
 القرن، صفقة في جانب أخطر تتناول بل اقتصادية قضية ليست البحرين ورشة: "األحمد وقال

 قضية تصفية خالل من الفمسطينية القضية لتصفية الدوالرات مميارات العرب يبتزوا أن ويريدون
 الفمسطينيين توطين أجل من واألردن ولبنان فمسطين رشوة باستطاعتيم أنو يعتقدون الالجئين،
 ".يكون لن وىذا الالجئين، قضية واغالق
 وكالة وفا: المصدر

 
 كل فييا ستشارك فعاليات ىناك إن ،محيسن جمال ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو قال 

 سيكون فيما بيوم، المنامة مؤتمر قبل الجاري الشير 52 يوم الفمسطيني والشعب الوطنية القوى
 .شامل إضراب يونيو 52 يوم في

 الفمسطيني الشعب رسالة إليصال تأتي الفعاليات ىذه أن في تصريح صحفي محيسن وأوضح
 وطعن وخيانة عار االجتماع ىذا أن مفادىا: "موضحا ،"المنامة في والمجتمعين والعالم لالحتالل

 ".العمرية لمعيدة وخيانة شعبنا ظير في
 تحالف إلى داعيا ،"االحتالل إلنياء عربي جيد ىناك ليكون األوان آن" أنو عمى محيسن وشدد
 .فمسطين لتحرير عربي

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
 وتعتبرىا الخميل، في القديمة لمبمدة المتواصمة التيويد عمميات والمغتربين الخارجية وزارة أدانت
 الدولية والشرعية الموقعة االتفاقيات وعمى القديمة، البمدة عمى االسرائيمي التغول في امعانا

 المراقبين طرد عمى االحتالل قوات اقدمت ان منذ يتصاعد بدأ الذي التغول ىذا وقراراتيا،
 المنطقة. من الدوليين

 ىجمة من الخميل في القديمة البمدة لو تتعرض ما ان وأكدت الوزارة في بيان صحفي،  
 العرقي والتطيير التيويد عمميات لوقف عاجالً  دولياً  تدخالً  يستدعي شرسة تيويدية استيطانية
 .فييا الحاصمة

 المستوطنين إعتداءات توثيق سرعة المختمفة واالنسانية الحقوقية المنظمات الوزارة وطالبت 
 وفي المختصة الدولية المحاكم الى لرفعيا تمييدا االنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم بصفتيا
 .ومستوطنيو االحتالل قادة لمحاسبة مسؤولياتيا لتحمل الدولية الجنائية مقدمتيا
 وزارة الخارجية: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً  

دىم  خالل عممياتمواطنين بينيم  8، األحداليوم فجر  قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتقمت
واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا ، والقدس  وتفتيش لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية 

 المسجد حارس ، نجيب عباده  اليوى، أبو خالد أحمد ، سعيد ظاىر محمود والمعتقمين ىم :
 محافظةلفتى كريم التميمي من ا ،الرزاق عبد لؤي، القدس محافظة من الترىوني خميل األقصى

 .بيت لحم محافظةمن رام اهلل، والفتيين محمد عمي طقاطقة ومحمود نبيل ثوابتة، 
 إطالق بعيد شديد اختناق بحاالت أطفال بينيم مواطنين خمسة اصيب وفي المحافظات الجنوبية

 .منازليم عمى الغاز لقنابل االحتالل
 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 
 الظروف عمى احتجاجا الطعام، عن مفتوح بإضراب األحد، اليوم ،"عسقالن" سجن أسرى شرع 

 .بحقيم السجن إدارة ممارسات جراء يعيشونيا التي الصعبة المعيشية
 من يأتي االضراب إن ،"وفا"لـ بكر أبو قدري المواء والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس وقال
 االقتحامات ووقف ،"الفورة" وقت وزيادة لألسرى، المعيشية الظروف بتحسين المطالبة أجل

عادة الميمية، نياء المبعد، المعتقل ممثل وا   ذوو يواجييا التي والصعبة القاىرة المظاىر كافة وا 
 .الزيارة أثناء األسرى

 وكالة وفا المصدر: 
 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 المضيفة الدول كافة تحضره  عربي تنسيقي اجتماع األحد اليوم عمان االردنية العاصمة في يعقد
 . ومصر العربية والجامعة الفمسطينيين لالجئين

 موحد موقف بمورة االجتماع خالل سيتم ان الميموس فضل االردن في الالجئين دائرة مدير وقال
 لألونروا االستشارية المجنة اجتماع خالل لطرحو االونروا مع لالجئين المضيفة الدول  كافة من

 .الميت ربحبال األثنين غدا يعقد والذي
 يسبق المضيفة والدول لألونروا العام المفوض بين سيعقد اخر اجتماعا الى الميموس واشار
 في ظل ازمة مالية لالونروا. المجنة اجتماع خالل سيطرحو ما لبحث االستشارية المجنة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 ، واأللومنيوم الصمب من اليندية الواردات عمى  رسوم المتحدة الواليات فرض عمى اليند ردت   
 .األحد اليوم من اعتبارا أمريكية،، سمعة 58 عمى جديدة  جمركية رسوم بفرض
  الرسوم زيادة اعمنت اليندية المالية بوزارة اإليرادات إدارة أن  ان ىندية رسمية مصادر وقالت

 السوق في تكمفة أعمى المواد ىذه يجعل مما أمريكيا، منتجا 58 إلى يصل ما عمى الجمركية
 .اليندية

 ة شينخوا الصينيةوكالالمصدر: 
 

 النفط ناقالت عمى االعتداءات أن عمى السعودي، العيد ولي سممان، بن محمد األمير شدد   
 المجتمع من مطالبنا أىمية تؤكد» المممكة في أبيا ومطار نفطية منشآت واستيداف الخميج في

 .اإليراني النظام سموك من «حازم موقف التخاذ الدولي
. «المنطقة في حرباً  تريد ال» المممكة أن إلى ،«األوسط الشرق» مع حوار في العيد ولي وأشار
. «الحيوية ومصالحنا وسيادتنا لشعبنا تيديد أي مع التعامل في نتردد لن أننا» عمى شدد أنو غير
 الطرف ىي إيران» أن إلى مشيراً  ،«آخر مكان أي في وليست طيران في المشكمة» أن وأكد
 أو مباشر بشكل اآلثمة واالعتداءات اإلرىابية باليجمات ويقوم المنطقة، في دائماً  يصّعد الذي
 .«التابعة الميميشيات عبر

  صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 حسام قرى من الفمسطينيين المواطنين تطرد" اإلسرائيمي" االحتالل قوات - 02-2-0222  
 .مكانيم ييود مستجمبين لتوطين وتسعى الجميل، في صفد مدينة قرب الواقعة والجاعونة وقطية

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

