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   أواًل : الممف السياسي 

 الرئيس يجرييا الدول من لعدد أوروبية جولة عن اليرفي سممان فرنسا لدى فمسطين سفير كشف 
 . باريس من يبدؤىا القادمة الفترة في عباس محمود
 الفرنسي الرئيس وجييا التي الدعوة إن  ، االثنين اليوم" فمسطين صوت" إلذاعة اليرفي وقال

 عمى لمزيارة المناسب الوقت الرئيسان يتدارس أن بانتظار قائمة الرئيس لمسيد ماكرون ايمانويل
 . الدولية الساحة عمى والمتغيرات المنطقة في األوضاع تطورات ضوء
 في المنعقد االقتصادية التنمية اجتماع فمسطين ستشارك في  أن اليرفي أوضح ثانية، جية من

 بين الخبرات وتبادل االقتصادية األوضاع ولتنظيم الرشيد والحكم لمحكومة دولي مؤتمرٌ  تونس
 . افريقيا وشمال األوسط الشرق ودول دولة 63 وىي المغمق النادي ليذا المكونة الدول

    اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 المركزية االنتخابات لجنة رئيس األحد، مساء ،خالل لقائو   عباس محمود رئيسال الرئيس أكد
 تشمل أن عمى رئاسية، انتخابات تتبعيا تشريعية النتخابات لمدعوة التام استعداده، ناصر حنا د.

 .القدس رأسيا وعمى كافة الفمسطينية األراضي
 لجنة جيوزية مدى حول ناصر، لمدكتور أمسالرئيس اول  وجييا لرسالة تبعا المقاء ىذا ويأتي

 الدستورية لممحكمة التفسيري القرار في جاء لما وفقا التشريعية االنتخابات إلجراء االنتخابات
 .العميا
 من االنتخابية العممية يعترض ما لتذليل يمكن ما لعمل المجنة استعداد ناصر. د أبدى بدوره

 .انجاحيا سبيل في معيقات
     وكالة وفا : لمصدرا
 

 أنين، نيمز األلماني الخارجية لمشؤون الدولة وزير خالل لقائو اشتية، محمدد.  الوزراء رئيس جدد
 ترمب إدارة ألن يأتي القرن لصفقة رفضنا: "قائالً  القرن، لصفقة الفمسطيني الرفض عمى التأكيد
 مالية حرباً  وتشن واشنطن، في التحرير منظمة مكتب وأغمقت القدس، إلى السفارة بنقل قامت
 بيا قامت التي واألمور الصفقة، بيذه القبول يتم فكيف لالونروا، المالية المصادر تجفيف شممت
 ".القرن لصفقة المتوقع النص من أسوأ الواقع أرض عمى

 السمطة عمى وسياسية مالية حربا تشن التي ترمب إلدارة كيف: "الوزراء رئيس وأضاف
 ".لمفمسطينيين االقتصادي الوضع لتحسين يأتي بأنو واالدعاء المنامة مؤتمر تنظيم الفمسطينية،
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 وقانوني، سياسي: سببان لو منقوصة المقاصة أموال استالم قبولنا عدمأن  اشتية وأوضح  
 مثول الى سيؤدي الذي األمر اإلرىاب، بتمويل االعتراف ضمنيا يعني االقتطاعات بيذه فالقبول
 ."المحاكم أمام والبنوك السمطة
 واموالنا، أرضنا تسرق فإسرائيل القائم، الوضع في بالقبول نستمر لن: "الوزراء رئيس وتابع

 ".المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة فرصة أي عمى وتقضي
    مجمس الوزراء: لمصدرا
 
 حول الجماىيري وااللتفاف االجماع حالة محيسن جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو اي  حَ 

 ايام ان قائالً  وافشاليا القرن صفقة تسمى لما التصدي في والقيادة عباس محمود الرئيس موقف
 .البحرين وورشة لمصفقة رفضا فمسطين في غضب ايام الشير ىذا من 42/42/43

 اتفقت والفصائل القوى ان ، االثنين اليوم" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في محيسن واضاف
 شعبنا شرائح كافة مشاركة وضمان العامة الثانوية امتحان بسبب 42 يوم االضراب الغاء عمى
 .الجماىيرية الفعاليات في

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 

 بوست جروزاليم" صحيفة مؤتمر خالل جرنبالت جيسون تصريح الخارجية وزارة أدانت
 من أجزاء ضم في إسرائيل حق عن إدعاه ما بشأن فريدمان تصريح تبنىو  حول "االسرائيمية

 إعترافٍ  في لو، ودعمو فريدمان تصريح ومضمون بنص إعجابو معمناً  المحتمة، الغربية الضفة
 الغربية الضفة في المستوطنات عمى اإلسرائيمي القانون لفرض ترامب إدارة بدعم صريح

 .اإلسرائيمي المحتمةلميمين
 المعالم واضحة رسالة تعتبر جرنبالت تصرحيات ان ، صحفي بيان في  الخارجية وزارة وقالت
 ُتسمى ما من السياسي الشق حسمت ترامب إدارة بأن رسمي أمريكي وتأكيد األطراف لجميع
 أن بعد عمييا التفاوض يمكن سياسية قضية تبقِ  ولم بالكامل، اإلحتالل لصالح القرن صفقة
 إسرائيل لصالح الكبرى التفاوضية النيائي الحل قضايا مستقبل وتوجياتو ترامب بقرارات حسمت
 مع تتعامل التي اإلحتالل رواية اإلدارة تبنت بل فحسب، ىذا ليس. واحد جانب ومن وبالقوة
نسانية إغاثية برامج إلى يحتاجون" سكان" كمشكمة وقضيتو شعبنا  . وا 
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 الشرق أزمتيا عمق يعكس شعبنا عمى الحالية األمريكية اإلدارة تغول أنالوزارة  وأوضحت 
 وقادر بحقوقو متمسكاً  وطنو أرض في باقٍ  شعبنا أن مؤكدةً  ، اإلحتالل أزمات وعمق أوسطية

 .اإلستعماري اإلسرائيمي األمريكي المشروع إسقاط عمى
 وزارة الخارجية: المصدر

 
 من الحكومة اقراض امكانية في يبحث الخاص قطاعال أن المصري منيب االعمال رجل أكد 

 حول اليوم ستصدر قرارات ان مبيناً  المالية االزمة لمواجية العام القطاع مع شراكتو خالل
 .ذلك تفاصيل
 االعمال لرجال مطالبتو ، االثنين اليوم" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في المصري وجدد

 ينيي الذي السياسي الحل حساب عمى اقتصادية حمول اية رفض مؤكداً  ، الحكومة مع الوقوف
 .الدولة ويقيم االحتالل
 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 
أحمد أبو ىولي، إن الدول المضيفة لالجئين بمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين  قال 

 أكدت عمى دعم األونروا سياسيا وماليا لتجديد تفويضيا وتمكينيا من تجاوز أزمتيا المالية.
وأكد أبو ىولي رئيس وفد فمسطين إلى االجتماع التنسيقي لمدول العربية المضيفة لالجئين 
الفمسطينيين )األردن، فمسطين، سوريا، لبنان، مصر(، إضافة الى جامعة الدول العربية، الذي 
استضافتو دائرة الشؤون الفمسطينية التابعة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية في 

والية االونروا سياسيًا وماليًا يبقى أمرًا ضروريًا   صمة األردنية عمان، اليوم اإلثنين، أن دعمالعا
وممحًا في ظل المساعي األمريكية االسرائيمية لتصفيتيا باعتبارىا المنظمة الدولية الحاضنة 

 لقضية الالجئين الفمسطينيين في أروقة األمم المتحدة.
ووفد مصر وسوريا ولبنان تجاه القضية الفمسطينية ودعميم لحقوق  وثّمن موقف المممكة األردنية

قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس ووقوفيم الى  شعبنا الفمسطيني في العودة وتقرير المصير وا 
 جانبو في مواجية المؤامرات التي تستيدف قضيتيم.

 وكالة وفا: المصدر
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-17                   االثنيناليوم  : 

 حنا الدكتور المجنة رئيس ان كحيل ىشام المركزية االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير اعمن  
 إجراء حول المشاورات استكمال إطار في القادمة، الفترة خالل غزة قطاع سيزور ناصر

 .الوطن محافظات كل في االنتخابات
 في ماضية المجنة أن ، االثنين اليوم" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في كحيل وشدد

 العقبات لتذليل والضفة غزة في األمر ىذا في المعنيين كل مع والجيود المشاورات كافة استكمال
 .الفمسطينية الديمقراطية الحياة وعودة االنتخابات اجراء بشأن

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 
 في الخميل في ستنطمق الفعاليات من عددا إن جعارة ىاني الخميل في فتح حركة سر أمين قال 

 أبرزىا والعشرين، والسادس والعشرين الخامس في وتستمر الجاري الشير من والعشرين الرابع
 التوجو عن ناىيك يطا، مدينة في وأخرى رشد ابن دوار عمى جماىيرية ووقفة حمحول في مسيرة

 .التماس لمناطق
 في الفعاليات من عدد عن رمضان جياد نابمس في فتح حركة سر أمين أعمن متصل سياق وفي

 في الجاري الشير من 44 و 43و 42 ال في القرن وصفقة البحرين لورشة رفضا المدينة
 لمسيد ودعما الثوابتو  الوطنية بحقوقو شعبنا تمسك عمى تأكيدا الرئيسة، والميادين التماس مناطق
 .عباس محمود الرئيس

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

دىم وتفتيش  خالل عمميات مواطناً  44، االثنيناليوم فجر  قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتقمت
 :المعتقمينُعِرف من واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا ، و لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية 

 فايز،جبرين خمف عمي أمين ،العمور محمود زكي ،مفرح أبو داود خميل، العمور ماجد يزن لفتىا
من بمدة تقوع العمور  محمد عاىد، العمور موسى محمد، العمور محمود موسى ،العمور موسى

 أحمد يوسف ،اخميل كريم أحمد الفتى من نابمس،  جرارعة ياسين ضياء ، مجنوب شرق بيت لح
 .جنين من  بكر أبو طالب بالل ،من بمدة بيت أمر بالخميل عادي حسين محمد أراد، العالمي

أربع غرف سكنية من الطوب  قوات االحتالل اليوم  ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمة 
 ، واعتدت عمى المواطن من بمدة يطا بالخميل الدبابسةلممواطن محمد  وخاليا شمسيةوالصفيح 

 .الدبابسة بالضرب المبرح
 ، وكالة وفا  وكالة معا: المصدر
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( في معتقل "ريمون"، وأجرت 6اقتحمت قوات القمع اإلسرائيمية، فجر اليوم االثنين، قسم رقم ) 
 .بحممة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات األسرى، وقمبتيا رأسا عمى عق

 وكالة وفا  المصدر
 
  التي البحرين ورشة في ستشارك إسرائيل إن كاتس إسرائيل اإلسرائيمي الخارجية وزير قال 

  المقبل األسبوع البحرين في المتحدة الواليات ترعاىا
 لممشاركة بالحكومة مسؤولين وليس تجاريا وفدا سترسل إسرائيل إن لرويترز مطمع مصدر وقال
 .الفمسطينية القيادة قاطعتيا والتي الحالي حزيران 43و 42 يومي  المنعقدة البحرين ورشة في

  رويترزوكالة المصدر: 
 

عمى إقامة منطقة سكنية جديدة تحمل اسم الرئيس من حيث المبدأ  يةسرائيمالحكومة اإلوافقت 
، لكن اإلنشاء سيتأخر عمى األرجح والن السورية المحتمةىضبة الجاألمريكي دونالد ترامب في 

 .بالنظر إلى العقبات السياسية التي يواجييا رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو
  رويترزوكالة المصدر: 

 
 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 المضيفة الدول“ إن خرفان، رفيق ، االردنية بالحكومة الفمسطينية الشؤون دائرة عاممدير  قال
 تجاه موحداً  عربياً  موقفاً  عمان، في أمس التنسيقي اجتماعيا خالل اتخذت، الفمسطينيين لالجئين
 والتصدي عمميا استمرار“ ضرورة تأكيد مع ،”األونروا“ الدولية الغوث وكالة تواجو التي التحديات
 .”تصفيتيا لمساعي
 الدول وجامعة ومصر ولبنان فمسطين من وفوداً “ إن ،”الغد”لـ تصريح في خرفان، وأضاف
 تجاه موحد عربي موقف لبمورة أمس اجتمعت المضيف، البمد األردن، إلى باإلضافة العربية،
 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة االستشارية المجنة ستبحثيا التي القضايا

 عقد“ أىمية عمى مؤكداً  ،”الميت البحر في يومين مدى وعمى اليوم ،”األونروا“ الفمسطينيين
 تعصف وسياسية مالية مسبوقة وغير خطيرة تحديات“ ظل في التنسيقي، العربي االجتماع
 مع أيضاً  وبالتزامن عمميا، إلنياء تدعو إسرائيمية أميركية مساع إزاء كيانيا، وتيدد بالوكالة

 .”المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من إلييا الممنوح التفويض تجديد عمى التصويت
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 استمرار لضمان الالزم الدولي الدعم تقديم بضرورة الثابت األردني الموقف“ عمى  خرفان وأكد 
 تمكينيا مع ،492 الدولي القرار وفق الفمسطينيين، الالجئين قضية حل حين إلى الوكالة عمل
 الجيء ينمالي خمسة من ألكثر االجتماعية، واإلغاثة والصحية التعميمية ،”خدماتيا تقديم من

 .الخمس الوكالة عمميات مناطق في فمسطيني
 صحيفة الغد االردنيةالمصدر: 

 
 كشف أن غرينبالت جيسون االوسط الشرق الى ترامب دونالد االميركي الرئيس مبعوث صرح   

والمعروفة باسم "  والفمسطينيين اسرائيل بين النزاع لتسوية األبيض البيت يعدىا التي السالم خطة
 .االسرائيمية االنتخابات بعد المقبل نوفمبر في يتم قد صفقة القرن" 

 نناقش" االسرائيمية" بوست جيروزاليم" صحيفة نظمتو نيويورك في مؤتمر في غرينبالت وقال
  جديدة،( اسرائيمية) حكومة تشكيل ، حتى يتمالمقبل  نوفمبر من السادس إلى محتمالً  تأجيال حاليا

 .السالم خطة من االقتصادي الشق حول" البحرين ورشة بعد سنقرر لكننا" غرينبالت  وأضاف
 االنتخابات أن سرا ليس" االنترنت عمى وضع الندوة ليذه فيديو تسجيل في غرينبالت وتابع

 ".الصيف خالل الخطة لقدمنا جديدة انتخابات ىناك تكن لم لو. المعطيات غيرت االسرائيمية
 ديفيد اسرائيل في االمريكي سفيرال بيا أدلى كان تصريحات غرينبالت أيد أخرى، جية من

 أدعم" وقال ، المحتمة، الغربية الضفة من" أجزاء" ضم" حق تممك" اسرائيل أن رأى الذي فريدمان
 ".تعميقاتو

  وكالة فرانس برسالمصدر: 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 محمد: الثالثة" البراق ثورة"تعدم أبطال   البريطاني االنتداب سمطات - 44-3-4961  
 .الزير وعطا حجازي، وفؤاد جمجوم،

 

 

 نتهت النشرة اليومية  ا

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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