
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-11                   األربعاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 والتاريخية المميزة بالمواقف والقيادة، الفمسطيني الشعب باسم عباس، محمود رئيسال رحب
 وعمى الفمسطيني، لمشعب المشروعة لمحقوق الداعمة الخميجي التعاون مجمس لدول والدائمة

 الخميجية القمة عن صدر الذي الحازم والموقف فمسطين، دولة عاصمة الشرقية القدس رأسيا
 .الدولية والشرعية الدولي لمقانون مخالفاً  واعتباره االستيطان، شرعية عدم بخصوص

 عيده وولي سعود، آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم موقف سيادتو، وحيا
 وعمى الفمسطينية القضية تجاه والدائم الثابت المممكة موقف أكد الذي سممان، بن محمد األمير
 .الشرعي غير االستيطان سياسة ورفض الشرقية، القدس رأسيا

 خاصة أىمية ليا الدقيقة الظروف ىذه في القمة ليذه المممكة استضافة أن إلى الرئيس، وأشار
 .الفمسطينية الحقوق تثبيت في

 وأمير الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ تالكوي ألمير وشكره تقديره عن سيادتو، عبر كما
 قابوس عمان وسمطان عيسى، بن حمد الممك البحرين وممك ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ قطر

 دول وزعماء ،وممكت آل راشد بن محمد الشيخ المتحدة العربية اإلمارات وزراء ورئيس سعيد، بن
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني الشعب تجاه والثابتة الداعمة مواقفيم عمى الخميجي التعاون مجمس

 وكالة وفا المصدر: 

 

ان دولة فمسطين تقدمت  امين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  عريقات د. صائبقال 
 بصفتيا السمطة القائمة باالحتالل  إلسرائيلاجراء االنتخابات الفمسطينية في القدس السماح  بطمب

 . 6001وعام  6991وفق االتفاقيات الموقعة  كما جرت االنتخابات في عام 

حين اعمن عن اجراء  عباس محمود ان الرئيسطين" عبر "صوت فمسوأكد د. عريقات 
المتحدة  كان واضحا بانو عازم عمى اجراء  لألمماالنتخابات في خطابو امام الجمعية العامة 

االنتخابات وفي كافة محافظات الوطن ،بما فييا القدس المحتمة واقتراع سكانيا في داخميا وليس 
 في مكان اخر .
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 2019-12-11                   األربعاءاليوم  : 

 بإجراءوأوضح عريقات ان دولة مصر الشقيقة تقوم بجيود في ىذا االطار من اجل السماح  
 االنتخابات بكافة محافظات الوطن معربًا عن اممو في ان يتم دعم الجيود المصرية .

  الوطنية الديمقراطية المؤسسة لقائو وفد من  خالل ن ناحية اخرى قال عريقات اننا أكدناوم
 الرئاسية االنتخابات ان،وفمسطين االردن فى المؤسسة ورؤساء ، ويمكنس كاثرين برئاسة

 .(غزة وقطاع الغربية والضفة الشرقية القدس)كافة محافظات دولة فمسطين في ستجرى والتشريعية

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

 وتشغيل غوث لمنظمة كاممة حصتيا دفع استئناف اليولندية الحكومة بقرار فتح حركة بتح  ر      
 .األونروا الفمسطينيين الالجئين

 جعل الى نزال، جمال اوروبا في الحركة باسم المتحدث عن صدر صحفي بيان في فتح ودعت
 المنظمة ىذه ضد اإلسرائيمي التحريض مطاف نياية اليولندية المممكة حكومة من القرار ىذا

 .العودة حق لضرب االحتالل سعي سوى لو أساس ال والذي الدولية،

 فمسطين في واالقتصادي االجتماعي التوازن يصيب قد باألونروا المساس أن من البيان وحذر
 سيمة منصة توفير لعدم العالم في والدبموماسية اإلعالمية ساطاألو  داعيا بمقتل، سواىا قبل

 .المغرض االسرائيمي لمتحريض

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-12-11                   األربعاءاليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

  

 بأدوية غزة قطاع في مستودعاتيا زودت الجاري العام بداية ومنذ أنيا  الصحة وزارة أكدت
 ، الماضي الشير مطمع أدوية شحنة آخرىا كان شيكل، 1816851966 بقيمة طبية ومستمزمات

 .شيكل 8916651599 الماضي العام الطبية والمستمزمات األدوية قيمة بمغت فيما

 ىناك أىمنا لحاجات استجابة يأتي غزة قطاع في مستودعاتيا إلى ماترسمو أن الوزارة وأوضحت
 التي األدوية شحنات عن عدا المطموبة، وباألصناف المستودعات تمك إدارة من طمب عمى وبناء

 .الطوارئ أوقات خالل غزة قطاع إلى عاجل بشكل إرساليا يتم

 وزارة ترسميا التي األدوية قيمة حول" حماس" حركة نشرتيا التي األرقام صحة الوزارة ونفت
 رفضتو الذي األمريكي المستشفى بإنشاء قبوليا لتبرير محاولة ذلك معتبرة غزة قطاع إلى الصحة

 .عنو بالتراجع الحركة وطالبت الوطني العمل فصائل جميع

 مقابل غزة قطاع في المواطنين من رسوم أية جباية عن لمتوقف حماس حركة الوزارة ودعت
 أىمنا إعفاء لقرار تطبيقاً  وذلك الحكومية والمستشفيات المراكز في ليم المقدمة الصحية الخدمات

 .ليم الصحة وزارة تقدميا التي الخدمات رسوم من الجنوبية المحافظات في

 ورئيس عباس محمود الرئيس سيادة من وبتوجييات غزة قطاع في أىمنا إن: الوزارة وتابعت
 تُنجز الطبية وتحويالتيم مجانًا، مأمنون فيم ، خاصة بمعاممة يحظون اشتية محمد. د الوزراء
 .اهلل برام الخدمة شراء وحدة من يوميا إصدارىا يجري تحويمة 600 عن يزيد بما يومي بشكل

 وزارة الصحة  المصدر:

 

، إخطار سمطات االحتالل اإلسرائيمي، مدرسة السيميا األساسية استنكرت وزارة التربية والتعميم
المختمطة التابعة لمديرية تربية جنوب الخميل والواقعة في منطقة السموع، بوقف العمل فييا؛ 

 بادعاء أن مكانيا ييدد اآلثار.
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 2019-12-11                   األربعاءاليوم  : 

ىذا اإلخطار يأتي ضمن حممة شرسة تشنيا سمطات االحتالل وقالت الوزارة، في بيان ليا، إن  
عمى المدرسة وعمى عشرات المدارس األخرى، تحت حجج وذرائع واىية، ما ييدد حق الطمبة في 

 التعميم؛ وىو حق كفمتو كافة القوانين والمواثيق واألعراف الدولية

 التربية والتعميموزارة  المصدر:

 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم  القلمواطنين عمى ا 8، االربعاءفجر اليوم تالل االسرائيمي قوات االح اعتقمت
 مركبة عمى ، اليوم االسرائيمي، االحتالل قوات استولتكما، والقدسالشمالية  وتفتيس بالمحافظات

 .لحم بيت جنوب رباح مراح قرية من لمواطن خاصة

 الصيادين مراكب صوب ، اليوم فجر النار،أطمقت زوارق االحتالل وفي المحافظات الجنوبية 
 .غزة قطاع جنوب يونس بخان

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 

 ينص قانون مشروع عمى الثالث بالقراءات اليوم االسرائيمي  الكنيست تصادق ان المتوقعمن  
 . القادم مارس من الثاني في عامة انتخابات واجراء حميا عمى

 كتمة" تمثيل في تراجًعا أظير الثالثاء، ، مساء نشر اإلسرائيمي، العام لمرأي استطالعوكان 
" أزرق ابيض" قائمة وسعت فيما الصييوني،" الوسط – اليسار"بـ يعرف ما معسكر مقابل" اليمين
 واليتو، المنتيية الحكومة رئيس برئاسة الميكود مع الصدارة، في الفارق غانتس، بيني برئاسة
 .نتنياىو بنيامين
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 88) الحالي تمثيميا عمى تحافظ قد" اليمين كتمة" فإن اإلسرائيمية، 61 القناة استطالع وبحسب 
 أنو  أكد الذي ساعر، دعونغ الكنيست، عضو برئاسة االنتخابات الميكود خاض ما إذا ،(مقعًدا
 .الحزب رئاسة عمى نتنياىو منافسة يعتزم

 المتمثل نتنياىو معسكر: اآلتي النحو عمى القناة استطالع بموجب المعسكرات تقسيم وجاءت
 - المشتركة القائمة مقعدا، 19 - غانتس معسكر مقعًدا، 86 - قوتيا عمى تحافظ" اليمين كتمة"بـ

 .مقاعد 5 - وليبرمان مقعًدا، 61

 11 عمى الميكود يحصل بينما مقعدا، 19 عمى" أزرق ابيض " حصلي االستطالع، لنتائج ووفًقا
 61 عمى وتحصل تمثيميا عمى المشتركة القائمة تحافظ فيما اليوم، تجري انتخابات في مقعًدا،
 .مقعًدا

  84موقع عرب : المصدر 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 دورتو في العربية الخميج لدول التعاون لمجمس األعمى المجمس عن الصادر الختامي، البيان أكد
 الغربية، الضفة في المستوطنات لضم اإلسرائيمية الحكومة توجو رفضو الثالثاء، مساء األربعين،

 رقم األمن مجمس قرار فييا بما الصمة، ذات المتحدة األمم وقرارات لميثاق صريحة مخالفة في
 جنيف واتفاقية ،6001 لعام الدولية العدل لمحكمة االستشاري والرأي ،6061 لعام 6111
 .   الصمة ذات الدولي القانون مبادئ من وغيرىا ،6919 لعام الرابعة

 قضية باعتبارىا الفمسطينية القضية من الثابتة المجمس دول مواقف عمى األعمى المجمس وشدد
 األراضي ميعج عمى الفمسطيني لمشعب الدائمة لمسيادة ودعميا األولى، والمسممين العرب

 وعودة الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وتأسيس ،6919 يونيو منذ المحتمة
 مركزية مؤكدا الدولية، الشرعية وقرارات الدولية والمرجعيات العربية السالم مبادرة وفق الالجئين
 الحقوق جميع يمبي بما الصراع، لحل الدولي المجتمع جيود تفعيل وضرورة الفمسطينية، القضية

 .األسس تمك وفق الشقيق الفمسطيني لمشعب المشروعة

 وفاوكالة : المصدر
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 األقصى المسجد بحق المتواصمة اإلسرائيمية االنتياكات استمرار ،االردنية الخارجية وزارة دانتأ 
 المتطرفين من مجموعة يرافقو السابقين الكنيست أعضاء أحد قيام آخرىا كان والتي ،المبارك

 اقتحام ثم المبارك، األقصى المسجد أبواب أحد المغاربة، باب مدخل عمى الدينية الطقوس بأداء
 .اإلسرائيمية الشرطة بحماية الشريف الحرم

 استفزازاً  تمثل التي االنتياكات ىذه رفض الفايز، اهلل ضيف السفير الوزارة باسم  الناطق وأكد
 القائمة القوة بصفتيا إسرائيل اللتزامات وانتياكا العالم أنحاء جميع في المسممين لمشاعر

 .الدولي لمقانون وفقاً  باالحتالل

 التاريخي القائم الوضع وباحترام بوقفيا وطالب االنتياكات، ىذه استمرار مغبة من الفايز وحذر
 مكان ىو دونماً  611 البالغة مساحتو بكامل المبارك األقصى المسجد أن عمى مشدداً  والقانوني،

 .فقط لممسممين عبادة

 وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 بإساءة ترامب دونالد لمرئيس رسميين اتيامين األمريكي النواب مجمس في الديمقراطيون وجو 
 .المساءلة يواجو التاريخ في أمريكي رئيس رابع ليصبح الكونجرس عمل وعرقمة السمطة استخدام

 المساءلة ببنود يعرف ما أو االتيامات عمى ىيئتو بكامل النواب مجمس يصوت أن المتوقع ومن
 مساءلة الديمقراطيون عميو يييمن الذي المجمس يؤيد أن المؤكد شبو ومن. المقبل األسبوع
 الجميوريون، عميو يييمن الذي الشيوخ مجمس في لمحاكمة الساحة يميد مما الجميوري الرئيس

 .الثاني كانون يناير في تبدأ أن المرجح من والتي

 من ليما أساس ال” بأنيما وصفيما المذين االتيامين عمى سيرد ترامب إن األبيض البيت وقال
 .الشيوخ مجمس في المحاكمة مرحمة أثناء “الصحة

 رويترزوكالة : المصدر
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قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حمف شمال األطمسي إن انتحاريا فجر نفسو خارج قاعدة  
 .يوم األربعاءالباجرام األمريكية الرئيسية في أفغانستان 

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودىا حمف شمال األطمسي في أفغانستان في بيان إن اليجوم لم 
 .يسفر عن سقوط قتمى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحميين تضررت بشدة

 رويترزوكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 . فمسطين لتحرير الشعبية الجبية انطالقة - 6919   - 66-66   

 

 حول(  691)  رقم القرار تصدر المتحدة لألمم العامة الجمعية   - 6915   - 66-66   
 لجنة) نفسو الوقت في العامة الجمعية أنشأت وقد، والتعويض بالعودة الفمسطينيين الالجئين حق

 . ديارىم إلى الالجئين عودة بتسييل وأمرتيا( الدولية التوفيق

 

 قرار يرفض الذي 616 رقم العربية الدول جامعة مجمس قرار صدور - 6911   - 66-66   
 . فمسطين تقسيم

 

 في الشعوب حق عمى ينص المتحدة لألمم العامة الجمعية من قرار صدور - 6989 -66-66
 .مصيرىا تقرير

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

