
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 الفتاح عبد ركن أول الفريق السوداني السيادة مجمس رئيس ، عباس محمود رئيسال ىز  ع     
 لسقوط وأدى الخرطوم في الصناعية المنطقة في وقع الذي الحريق حادث بضحايا البرىان،
 .كبيرة ومادية بشرية خسائر

 الشقيق السوداني لمشعب خاللكم ومن فخامتكم من نتقدم: "التعزية برقية في سيادتو وقال
 رحمتو، بواسع الضحايا يتغمد أن تعالى، اهلل داعين القمبية، تعازينا بخالص الثكمى، ولمعائالت
 العاجل، بالشفاء المصابين عمى ويمن والسموان، الصبر ذوييم يميم وان جناتو، فسيح ويسكنيم

 ".وسالم خير بكل وشعبو السودان يحفظ وان

 الحريق، بضحايا حمدوك، اهلل عبد الدكتور السوداني الوزراء مجمس رئيس الرئيس، عزى كما
 .جناتو فسيح ويسكنيم رحمتو بواسع يتغمدىم ان وجل، عز اهلل سائال

 وكالة وفا : المصدر

 

 لإلنتخابات" مازن أبو" الرئيس دعوة أن فتح، لحركة المركزية المجنة عضو" حمس أحمد" األخ أكد
 . الفمسطينية األوضاع تسوية ليم يروق ال الذين كل أربكت العامة

 كمما المصالحة من اقتربنا كمما أنو ،فمسطين صوت إذاعة عمى له مقابمة خالل" حمس" وقال
 الموضوع أن فتح حركة في قمنا ولطالما اإلنقسام، حالة عمى تبقي التي المشاريع ظيرت

نما إنسانياً  موضوعاً  ليس الفمسطيني  أن أما إنسانية، جوانب ولو وطني سياسي موضوع ىو وا 
 ىناك األمريكية، القوات تديره مستشفى خالل من إنسانية قضية وكأنو برمتو الموضوع يصبح

 مع بالتزامن أيضاً  تديره، التي والجية ومكانو المستشفى ىذا توقيت حول كبيرة استفيام عالمات
 ومن ومطار ميناء لنا كان ما بعد عائمة كجزيرة اخرى مشاريع تظير بدأت المستشفى ىذا وجود
 . ومطار ميناء لنا يكون أن حقنا

 الوطني اإلستحقاق من ىروب ىي اإلسرائيمية األمنية السيطرة تحت مشاريعاً  أن" حمس" وأضاف
 . لممصالحة الرئيسي المدخل ىي االنتخابات أن ونعتبر بالمصالحة المتمثل

https://fatehinfo.net/post/160021
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 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 القضية واختزال الفمسطيني شعبنا حقوق عن القفز إلى تيدف المشاريع ىذه كل أن" حمس" وأكد 
 . إنسانية جوانب في الفمسطينية

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 لمتطبيق القابل الحل أن عريقات، صائب. ،د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أكد   
 .المتحدة األمم في بيا المعترف فمسطين دولة أراضي عن اإلسرائيمي االحتالل إنياء ىو والممكن

 سياسة أن عمى ،كاليفورنيا والية من األميركيين المشرعين من وفدا لقائو خالل عريقات.د وشدد
 الوطنية، وقيادتو الفمسطيني الشعب مع نفعا تجدي لن األميركية والقرارات اإلسرائيمية اإلمالءات
 .الدولي والقانون التاريخي لمحق المستندة الوطنية باإلرادة المتسمحة

 الخارجية وزير تصريحات آخرىا كان التي المتتالية ترمب قرارات أن األميركي، لموفد وأوضح
 القرارات من كسابقاتيا الدولي بالقانون استيتار بمثابة ىي االستيطان، شرعنة بمحاولتو بومبيو
 السرقة يشرعن وكمن الدوليين، واإلجماع الحقيقة لتغيير ومحاولة والالجئين، القدس حول

 والمجتمع الفمسطينية القيادة ترفضو الذي األمر السالح، بقوة اآلخرين حقوق وأخذ والقرصنة
 دولة وأن الضغوطات، عظمت ميما االستسالم عمى مطمقا يجبرنا لن"و وتفصيال، جممة الدولي
 ".ذلك في شك ال حتما آتية فمسطين

 الدولي، لمقانون المستند بالسالم يؤمن إسرائيمي طرف ىناك يكون أن في يكمن الحل إن وقال
 .الزمن طال ميما سيسقط الذي العنصري االبارتيايد نظام وتنفيذ اإلمالءات وليس

 وكالة وفا: المصدر

 

 التي لمدول شكره عن منصور رياض المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب أعرب  
 تحترم أن بازدواجية المتحدة األمم قراري مع تتعامل التي الدول مطالبا القرارات، لصالح صوتت
 الجميع من يطمب الذي المتحدة األمم ميثاق وفق منيا مطموبا ذلك ألن كامل بشكل القرارات
 .المتحدة األمم بقرارات عنيا المعبر الدولي المجتمع إرادة احترام



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 الدعم تؤكد المتعمقة القرارات من أخرى مجموعة عمى الكبيرة التصويتات ىذه أن منصور وأكد 
 األمم وقرارات الدولي القانون قاعدة عمى الفمسطينية المسألة حل لصالح والقوي الثابت الدولي
 .الصمة ذات المتحدة

 .بفمسطين تتعمق قرارات أربعة ساحقة، وبأغمبية  اعتمدت المتحدة لألمم العامة الجمعية وكانت

 المعنون القرار أقرت العامة الجمعية أن المتحدة األمم لدى فمسطين دولة مندوبية وأوضحت
 ( .71) وامتناع( 1)و مع، دولة( 741) بتصويت ،"السممية بالوسائل فمسطين قضية تسوية"بـ

 إدارة بو تضطمع الذي الخاص اإلعالمي البرنامج" المعنون القرار العامة الجمعية أقرت كما
 وامتناع( 8)و مع، دولة( 744) بتصويت ،"فمسطين قضية بشأن العامة باألمانة اإلعالم شؤون

(74. ) 

 غير لحقوقو الفمسطيني الشعب بممارسة المعنية المجنة" المعنون القرار العامة الجمعية وأقرت
 .دولة( 17) وامتناع ، ضد دولة( 71)و مع، دولة(  29) بتصويت ،"لمتصرف القابمة

 حقوق شعبة" المعنون القرار: ىو المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرتو الذي الرابع القرار أما
 .دولة( 44) امتناع و ، ضد( 91)و مع، دولة( 81) بتصويت ،"العامة باألمانة الفمسطينيين

 وكالة وفا المصدر: 

 

 فتح حركة إن:  الجنوبية بالمحافظات( فتح) لحركة القيادية الييئة عضو عبيد، جمال قال 
 .االقتراع صناديق نتائج حسم عمى وقادرة قيادتيا خمف موحدة وىي العامة، لالنتخابات مستعدة

 المركزي الحركي والمكتب اإلعاقة، لذوي الفمسطيني العام االتحاد نظمو لقاء خالل عبيد وأكد
 االنقسام، حقبة تنيي عامة، انتخابات إجراء في الفمسطينية القيادة توجيات دعم عمى ، لمجرحى،
 األمريكية، اإلجراءات لمواجية الصفوف توحيد بضرورة مطالباً  حقيقية، وطنية لوحدة وتؤسس
عالن المستوطنات، بضم  اإلجراءات من وغيرىا األردن، غور وضم لالحتالل، عاصمة القدس وا 
 .األممية والقرارات القوانين كافة مع تتعارض التي



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 التي واألموال لمبيع، ليست بقوة الحاضرة وفتح الشرعية، عباءة عن تخرج لن غزة: "عبيد وأضاف 
 لن عبثية محاوالت وىي وستفشل ىدفيا، تحقق لن انفصال إلى االنقسام تطوير بيدف تدفع
 .الفشل فتح عمى تآمر من كل مصير أن أثبتت التاريخية، المعطيات كافة أن عمى مؤكداً  ،"تمر

 وواصل عمار، أبو الراحل الرمز الرئيس أسسو الذي الفمسطيني، العام االتحاد أن عبيد، وأوضح
 .اإلعاقة ذوي عمى القيادة حرص عمى يؤكد ودعمو، رعايتو عباس محمود الرئيس

   والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 

 تقف التي" فتح"  حركة ان النتشة بالل المواء لمقدس الشعبي يالوطن لممؤتمر العام األمين قال
 بنيانيا ضرب محاوالت لكل والتصدي الصفوف لمممة إعادة منيا مطموب ، خطير منعطف عمى

 تصفية الى اليادفة األميركية – اإلسرائيمية لممؤامرة التصدي عمى قادرة تكون حتى المرصوص
 بدأت التي القرن صفقة تمرير مع الجيات بعض تساوقت ان بعد برمتيا الفمسطينية القضية
 . الخصوص وجو عمى غزة قطاع في معالميا تتضح

 محمود الرئيس زعيميا الن المرحمة ىذه في المطموب ىو" فتح" رأس ان ، النتشة المواء وأضاف
"  قال" عمار أبو"  الشييد الخالد الزعيم مع جنب الى جنبا لمحركة المؤسس" مازن أبو"  عباس

قميمية محمية جيات فيو تواطأت الذي الوقت في الفمسطينية القضية تنيي التي القرن لصفقة" ال  وا 
 الغربية الضفة عن تماما وفصمو القطاع في إسالمية امارة لتكريس الصفقة ىذه معدي مع

 السياسي بالمعنى دولة بوجود انطباعا يعطي بما ومطار ميناء وفتح سيناء باتجاه حدوده وتوسيع
 ". ممسوخة دويمة" ىي الحقيقة وفي

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

 لدييا المحتجزة العجول مئات عن ،أفرجت اإلسرائيمي االحتاللسمطات  أن ، الزراعة وزارة أكدت 
 .شير نحو منذ

 إدخال جرى إنو ، لبن أبو طارق الزراعة وزارة في االقتصادي لمقطاع المساعد الوكيل وقال
 قرابة منذ االحتالل احتجزىا آالف 4 أصل من الغربية، الضفة سوق إلى العجول من رأس 455
 . غزة و الضفة إلى إدخاليا ومنع شير،

 إلى وألفين الضفة، إلى العجول من رأس آالف 1 نقل يتم أن المفترض من أنو لبن، أبو وأضاف
 بحيث السوق، في العجل لحم سعر عمى سينعكس الذي األمر المقبمة، األيام خالل غزة قطاع

 اإلسرائيمي التاجر يأخذه الذي الربح ىامش ألن لممستيمك، أقل سعر وبالتالي التكاليف تنخفض
 .الفمسطيني التاجر لصالح سيعود

 مباشر بشكل وفرنسا وأستراليا، والبرتغال، ىنغاريا، من العجول استيراد تم أنو إلى لبن أبو ولفت
 االقتصادي لالنفكاك كخطوة األمر ىذا فييا يتم التي األولى المرة ىي وىذه إسرائيمي، وسيط دون
 االحتالل دولة عن

 وكالة وفا المصدر:

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات عمى االقل  مواطناً  79 ، الخيمس اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .الخميل لقدس وا غالبيتيم من محافظة فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسدىم وت

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
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 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 قراراً  أصدرت لالحتالل، العميا بالمحكمة تسمىى ما أن ،والمحررين األسرى شؤون ىيئة أفادت 
( 17) لميوم الطعام عن المضرب اليندي مصعب األسير بحق   اإلداري االعتقال أمر بتجميد
 .اإلداري اعتقالو عمى احتجاجاً  التوالي عمى

 خطير، بشكل اليندي لألسير الصحي الوضع تدىور إثر جاء التجميد قرار أن الييئة، وقالت
 .اإلسرائيمي" كابالن" مشفى في محتجز أنو عمماً 

 هيئة شؤون االسرىالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 المنطقة أن عمى نيويورك، في المتحدة األمم لدى الدائم مصر مندوب إدريس، محمد السفير أكد
 يونيو حرب منذ العربية لألراضي اإلسرائيمي االحتالل استمرار تداعيات من تعاني مازالت العربية
 باألمن تنعم لن األوسط الشرق منطقة وأن السوري، الجوالن أو فمسطين في سواء 7211 عام

  العربية، األراضي تحرير دون والسالم واالستقرار

 حول المتحدة لألمم العامة الجمعية جمسة في مصر كممة خالل إدريس محمد السفير وشدد 
 تحقيق عن الحديث يمكن ال أنو عمى، الفمسطينية والقضية األوسط الشرق في الوضع مناقشة
 عبر الفمسطينية لمقضية ودائم وشامل عادل حل دون األوسط الشرق منطقة في واالستقرار األمن
 طبقاً  الشرقية، القدس وعاصمتيا 7211 عام يونيو من الرابع حدود عمى فمسطينية دولة إقامة

 القائم الوضع أن إلى مشيراً  المتحدة، األمم وميثاق الدولي القانون ومبادئ الدولية الشرعية لقرارات
 .الضحايا من والمزيد الصراع وتفاقم التوتر استمرار مؤداه بل لالستدامة قابالً  خياراً  ليس

 وزارة الخارجية المصرية: المصدر
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 2019-12-5                   الخميساليوم  : 

 رقم القرار مشروع عمى سيصوت األميركي النواب مجمس أن ،" القدس" صحيفة  عممت  
(H.Res.326 )الغربية الضفة في أراض   ضم برفض يقضي المقبمة، ساعة 48 الـ خالل 

 .الدولتين حل عمى ويصر إسرائيل قبل من المحتمة

 اإلسرائيمي لمنزاع الدولتين حل بأن النواب مجمس شعور عن القرار ىذا يعبر: "القرار نص ويقول
 وتحقيق آمنة وديمقراطية ييودية كدولة إسرائيل بقاء يضمن أن يمكن الذي وحده ىو الفمسطيني
 إلى لمتوصل أميركي اقتراح أي بأن الشعور عن يعبر كما. فمسطينية لدولة المشروعة الطموحات

 شأنيا من التي الخطوات ويثبط الدولتين بحل صراحة يقر أن يجب ودائم ومستقر عادل حل
 ".اليد متناول عن بعيدا سممي حل وضع

 لضم معارضتو في رسمياً ( النواب مجمس) األميركي الكونغرس يضع أن القرار ىذا شأن ومن
 .الدولتين بحل بالتمسك ويطالب المحتمة، الغربية لمضفة إسرائيل

 مؤكًدا النواب، مجمس يصدره قرار أول القرار ىذا سيكون القرار، لصالح التصويت حال وفي
 مع يتناقض الذي األمر اإلسرائيمي، االستيطاني لمتوسع طويمة فترة منذ المتحدة الواليات معارضة
 مايك خارجيتيا وزير لسان عمى صراحة أعمنت التي ترامب دونالد األميركي الرئيس إدارة موقف
 القانون مع تتعارض ال اإلسرائيمية المستوطنات أن الماضي الثاني تشرين 78 يوم بومبيو
 الفمسطينية األراضي في اإلسرائيمي االستيطان الستفحال أخضر ضوء بأنو ُفسر ما الدولي،
 .المحتمة

 القدس صحيفة: المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 ضرورة إلى يدعو قرار جانب إلى تصوت المتحدة لألمم العامة الجمعية–  7282  - 4-79  
 الشعب وتمكين 7211 عام المحتمة األراضي من المشروط وغير الفوري إسرائيل انسحاب

 (. ف.  ت. م)  بقيادة الوطنية حقوقو ممارسة من الفمسطيني
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أسيرا فمسطينيا من الضفة الغربية  79سمطات االحتالل اإلسرائيمي تبعد – 9551   - 4-79  
 إلى قطاع غزه .

 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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