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 2019-12-10                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 .التنظيمات جميع عمييا وافقت أن بعد االنتخابات إلى ذاىبون إننا عباس محمود رئيسال قال

 نزاىة" بعنوان الفساد، مكافحة ىيئة تنظمو دولي مؤتمر أول افتتاح خالل كممتو في سيادتو، وأكد
 مشددا ،"القدس غير في القدس أىل ينتخب أن نقبل لن" ناأن  ،"المستدامة التنمية مراحل وحوكمة
 يوجد وال دولة يوجد ال المستقمة فمسطين لدولة عاصمة الشرقية القدس دون أنو عمى سيادتو

 .عاصمة

 أن قررنا ونحن جدا، وخطير لنا، جدا ىام موضوع ىو الفساد محاربة موضوع أن الرئيس وتابع
 .البمد ىذا من نستأصمو أن ونريد كميا، األرض شعوب تصيب آفة باعتباره نحاربو

 وعمى الدولتين، حل في رأييا وعمى ودورىا موافقيا عمى األوروبية الدول إلى الشكر سيادتو ووجو
 صادرات حول مؤخرا صدر الذي األوروبية المحكمة قرار وعمى ،"العصر صفقة" من موقفيا

 .المستوطنات

 وكالة وفا المصدر: 

 

 مجمس من وأعضاء برلمانيين ضم استراليا وفداً لقائو  خالل اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
 الواليات فقدت أن بعد السالم، لعممية األطراف متعددة رعاية لوجود ضرورة ىناكان : "الشيوخ
 والشرعية القوانين وفق مرجعية ىناك يكون ان ويجب السممية، لمعممية نزيو كوسيط دورىا المتحدة
 ".الفمسطينية األراضي عن االسرائيمي االحتالل إلنياء محدد زمني اطار ضمن الدولية،

 المتمثمة االساسية حقوقو نيل اجل من نضالو في مستمر الفمسطيني الشعب: "اشتيةد. وأضاف 
 ".الفمسطينية الدولة عاصمة والقدس الالجئين، وعودة المصير، تقرير وحق المستقمة الدولة بإقامة

 بالدولة وتعترف تسارع أن الدولتين بحل تؤمن التي العالم، دول عمى: "الوزراء رئيس وتابع
 إلقامة فرصة أي عمى القضاء عمى تعمل المتحدة الواليات من بتأييد رائيلإس ألن الفمسطينية،

 في يعيشون الفمسطينيين إلبقاء وضميا، األراضي مصادرة خالل من سيما ال الفمسطينية، الدولة
 ".غزة قطاع عمى الحصار استمرار الى باإلضافة الغربية، بالضفة معزولة جزر
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 وتشغل غوث لوكالة التمويل استئناف اليولندية الحكومة بقرار اشتية د. رّحبناحية اخرى ومن  
 التحقيق خمفية عمى السنوية مساىمتيا عمقت كانت أن بعد ،( األونروا)  الفمسطينيين الالجئين

 .الوكالة بإدارة تتعمق قضايا بشأن ُيجرى الذي

  مجمس الوزراء: المصدر

 

 لمصحفيين الدولي االتحاد ، عساف، أحمد الوزير الرسمي اإلعالم عمى العام المشرف سّمم    
 العاممين والصحفيين الفمسطيني الرسمي اإلعالم مؤسسات ضد االحتالل وجرائم باعتداءات ممفاً 
 .فييا

 بو جيم لمصحفيين الدولي لالتحاد التنفيذية المجنة عضو مع عساف الوزير لقاء خالل ذلك جاء
 الفمسطينيين الصحفيين نقيب بحضور اهلل، رام في والتمفزيون لإلذاعة العامة الييئة مقر في ممحة
 .بكر أبو ناصر

 االعالم في والصحفيون عام بشكل الفمسطينيون الصحفيون لو يتعرض ما عساف واستعرض
 تنقميا التي جرائمو طمس بيدف متعمدا االحتالل يرتكبيا خطيرة انتياكات من خاصة الرسمي
 اإلعالمية أدواتيم

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 لتشغيل الحكومة استعداد  ،د. محمد اشتية خالل االجتماع االسبوعي لمحكومة  أعمن 
 تغطية عمى األتراك األصدقاء مع االتفاق تم أنو إلى مشيراً  غزة، قطاع في التركي المستشفى
 إلقامة الرفض مؤكداً  إدارتو، الصحة وزارة ستتولى والذي لممستشفى التشغيمية المصاريف
 .غزة قطاع إلى التركية السورية الحدود من نقمو تم الذي األمريكي المستشفى

 التي الخميل ومدينة محافظة سيما ال الوطن محافظات كافة في ألىمنا التحية الوزراء رئيس ووجو
 تقديره عن معبراً  المباركة، لالنتفاضة" 23" الـ الذكرى حمول بمناسبة استيطانية، ليجمة تتعرض
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 لمسوق ىدم من المدنية، ليا تتعرض التي االستيطانية اليجمة وجو في ووقفتيم لصمودىم 
 .أنقاضو عمى جديد استيطاني حي بناء لصالح فييا الرئيسي

 إلى المقبل الشير الخاص القطاع من وآخر وزاري وفد بيا سيقوم زيارة عن الوزراء رئيس وأعمن
 األشقاء مع التعاون روح ولتعزيز الفمسطيني، االقتصاد أمام جديدة آفاق لفتح ُعمان سمطنة
 .العربي العمق مع العالقة وتعزيز اسرائيل عن االنفكاك استراتيجية إطار في العرب

 مجمس الوزراء المصدر:

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم وتفتيس  مواطناً  11، الثالثاءفجر اليوم تالل االسرائيمي قوات االح اعتقمت
 القدس محافظ اإلثنين، مساء االحتالل، مخابرات، فيما سممت والقدس الشمالية  بالمحافظات

 عقد من بمنعو يقضي إردان، غمعاد الداخمي األمن وزير عن صادر قرار  غيث عدنان
 .أشير 6 لمدة المحتمة القدس مدينة داخل ونشاطات وندوات اجتماعات

 محيط في العسكرية إجراءاتيا تشديد االحتالل قوات اصمتو ،االعتداءات االسرائيمية  سياقوفي 
 .بالخميل اإلبراىيمي المسجد

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 

 الحكومة رئيس مندلبميت، أفيحاي ، االسرائيمي االحتالل لحكومة القضائي المستشار حذر
 في إسرائيل عمى األردن غور ضم تداعيات من نتنياىو، بنيامين واليتو، المنيية اإلسرائيمية

 ضد جنائية تحقيقات فتح إلى يؤدي قد الضم إعالن أن عمى مشددا الدولية، القضائية المحافل
 .االحتالل جيش في وضباط استيطانية مجالس رؤساء
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 لمحكومة القضائي المستشار مكتب في الماضية الفترة خالل عقدت التي المباحثات وخمصت 
 دون يحول قد( اإلسرائيمي االحتالل قوانين بموجب) قانوني مانع يوجد ال أنو إلى اإلسرائيمية،

 .المحتمة الغربية الضفة في األردن، غور ضم عن دائمة إسرائيمية حكومة إعالن

 التحقيقات مجرى عمى الضم إعالن تداعيات من مندلبميت، مكتب في القانونيين الخبراء وحّذر
 اإلسرائيمية النشاطات" حول بنسودا، فاتو الدولية، الجنائية محكمةلم العامة المدعية تجرييا التي
 .المحتمة الضفة في

  84موقع عرب : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الشرق في فمسطين الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة،  اليولندية الخارجية وزارة أبمغت
 تبرع بتعميق مؤقت بشكل قامت أن بعد وذلك لموكالة، التمويل استئناف بقرارىا( األونروا) األدنى
 خدمات مكتب يجريو الذي لمتحقيق نتيجة وذلك يورو مميون 12 بقيمة تموز 21 في لو مخطط
 .األونروا في باإلدارة تتعمق قضايا بشأن المتحدة األمم في الداخمية الرقابة

 إننا: "بالقول الخطوة ليذه شكره عن السواوي مارك باألونروا المانحين عالقات رئيس عربوأ
 صعبة استثنائية فترة في األونروا مساعدة شأنيا من التي األموال عن باإلفراج ىولندا بقرار نرحب

 لخدماتا تقديم مواصمة عمى الوكالة سيساعد بتسممو سنقوم الذي المبمغ" بأن مضيفا ،"حياتيا من
 والتعميم الصحية الرعاية مجاالت في 3112 عام من تبقى لما والعمميات الحرجة اإلنسانية
  ".الخمسة العمميات مناطق سائر في االجتماعية والخدمات

 موقع االونرواالمصدر: 

إن ، رفض الكشف عن اسمو ،  األمريكي الكونجرس في كبير ديمقراطي معاون قال 
 يومال ترامب دونالد الجميوري الرئيس مساءلة بنود عن سيكشفون النواب مجمس في الديمقراطيين

 .الثالثاء

 رويترزوكالة : المصدر
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 .شخصا 23القوات الجوية التشيمية، تحطم طائرة شحن تابعة ليا، عمى متنيا اعمنت  

وقالت القوات الجوية في بيان عمى تويتر، اليوم الثالثاء: "القوات المسمحة التشيمية تعمن أن 
ىيركوليس، بعد فقدان االتصال معيا سبع ساعات، أن الطائرة  121-طائرة من طراز سي

 تحطمت".

 وكالة سبوتنك: المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 لحركة الثوري المجمس وعضو الجدار مقاومة ىيئة رئيس استشياد - 3112   - 11-13   
 .اهلل برام ترمسعيا بقرية لمظاىرة اإلسرائيمي االحتالل قوات قمع إثر عين؛ أبو زياد:  الوزير فتح

 

 لبنود تنفيًذا نابمس محافظة من اإلسرائيمي االحتالل قوات انسحاب -1221    - 11-13   
 .أوسمو اتفاقية

 

 اسحق مع بالمشاركة لمسالم نوبل جائزة عرفات ياسر الرئيس منح - 1222    - 11-13   
 . النرويجية نوبل لجنة من منحت بيرس، وشمعون رابين

 

 . اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن - 1223    - 11-13   

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

