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   أواًل : الممف السياسي 

 الذكرى لمناسبة فيال، جورج مالطا جميورية رئيس من تينئة، برقية عباس، محمود رئيسال تمقى
 .االستقالل إلعالن 53الـ

 دعم مؤكدا طويمة، مدة منذ والشعبين البمدين تربط التي الصداقة بعالقات المالطي الرئيس وأشاد
  .الفمسطينية لمقضية الثابت مالطا

 مممكة لدى السابق السعودية العربية المممكة سفير ،عباس محمود رئيسال منحومن ناحية اخرى 
 تقديراً  ،"االستحقاق نجمة" فمسطين دولة وسام الشيخ، آل الممك عبد بن اهلل عبد البحرين

 ونصرة والسعودي، الفمسطيني الشقيقين الشعبين بين األخوة عالقات تعزيز في ودوره السياماتو
 .الفمسطينية القضية

 وكالة وفا المصدر: 

 

 منتدى في لممشاركة  بمصر الشيخ شرم الى الجمعة غداً  ظير عباس محمود الرئيس يصل
 المنتديات اىم من يعتبر والذي السيسي ة الرئيس المصري عبد الفتاحتمبية لدعو  العالم شباب

 . العالم في الشبابية

 سيمتقي عباس محمود الرئيس ان ، فمسطين صوت عبر الموح ذياب بالقاىرة فمسطين سفير وقال
 . السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس مع بالمنتدى مشاركتو خالل

 ظل في  كبيرة اىمية عمى ينطوي السيسي الفتاح عبد اخيو مع الرئيس لقاء ان ، السفير وأضاف
 التي التحديات لمواجية الشراكة وتعزيز المصريين االشقاء مع العالقات في مسبوقة غير نيضة
 لمزيارة  تتويج ىو المقاء نا الى مشيراً  ، الرئيسين بين والتنسيق التشاور وتعميق  البمدين تواجو

 المجاالت من العديد في البمدين بين الثنائي التعاون ،ولترسيخ اشتية الوزراء رئيس بيا قام التي
 . المشتركة المنافع وتبادل

 صوت فمسطينالمصدر: 
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 الجنوبية األقاليم في والثقافة اإلعالم ومفوض فتح لحركة الثوري المجمس عضو نصر إياد نفى 
عمى احد الصفحات المشبوىة  المتداولة التصريحات وأن ، لسانو عمى تصريحات أي صدور
 . وال تمثميا  لمحركة تسيء مشبوىة منابر عن صادرة

ولم ، الصفحات المشبوىة عاٍر عن الصحة  ىذه  وأكد نصر ان الكالم المنسوب لو عمى احد
 يتم االدالء بو سوءا لوسائل االعالم او خالل اجتماعات تنظيمية .

 النطالقة حركة فتح . 77ر ان الجيود االن منصبة لمتحضير الحياء الذكرى الـ وأوضح نص

 الرسمي الموقع من الصحيحة والمعمومات التصريحات إستقاء الى  اإلعالم وسائل ودعا نصر  
 .ليا الرسمية االتصال وسائل عبر والثقافة اإلعالم مفوضية من أو،  الجنوبية األقاليم في لمحركة

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 يقترن أن يجب فمسطين في اإلنساني الدولي الجيد إن: "'اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال    
 ". الدولي القانون ضمن سياسي واطار االحتالل، إلنياء جبية بخمق

 لمعام المحتمة الفمسطينية لألرض اإلنسانية االستجابة خطة إطالق في كممتو خالل ذلك جاء
 جيمي المحتمة الفمسطينية لألرض اإلنساني المنسق بحضور اهلل، رام في االربعاء اليوم ،4242

 .فمسطين في العاممة الدولية المؤسسات ممثمي من وعدد ماكغولدريك،

 في جيودنا يعيق الذي االحتالل، سببيا فمسطين في اإلنسانية االحتياجات إن: "اشتية وأضاف
 ويفرض المائية المصادر والواردات والصادرات بالمعابر ويتحكم مقّدراتنا، عمى ويسيطر التنمية،

 ،"ج" المسماة لمناطقا الى الوصول من ويحرمنا القدس، حول والجدار غزة، قطاع عمى الحصار
 ".العالمي السوق الى الوصول ويعيق

 تكاليف لتغطية شيريا دوالر مميون 332 بمبمغ غزة قطاع نحو ممتزمة الحكومة: "اشتية وتابع
 الموارد توفر حال في أكثر مبالغ لرصد ومستعدون وغيرىا، والكيرباء والرواتب الصحية الخدمات

 ".المالية
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 األساسية الخدمات لتقديم دوالر مميون :56 تأمين 4242 لمعام اإلنسانية االستجابة خطة وتناشد 
 في فمسطيني مميون 3.7لـ الصحي الصرف والمياه والمأوى الصحية والرعاية والحماية الغذاء من

 .الشرقية القدس فييا بما الغربية، والضفة غزة قطاع

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 حرمان إلسرائيل يحق ال إنو عريقات، صائب د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال
 .العامة الفمسطينية االنتخابات في المشاركة من القدس في يقطنون فمسطيني ألف 622

 االتحاد دول ، فمسطين  لدى األوروبية الدول ممثمي مع ،اجتماعو خالل عريقاتد. وطالب
 في الفمسطينية االنتخابات إجراء عرقمة لمنع إسرائيل عمى بالضغط الدولي والمجتمع األوروبي

 .الشرقية القدس

 أوسمو اتفاقية من الثاني لمممحق وتطبيقا ضروريا أمرا يعد» ذلك أن عمىعريقات د.  وشدد
 عامي في حصل وكما الشرقية القدس في االنتخابات إجراء بشأن 7;;3 عام االنتقالية لممرحمة
 «.4228 وعام 8;;3

 مؤسسات إغالق مثل القدس شرق في مؤخرا إسرائيل فرضتيا إجراءات بسمسمة عريقات وندد
 ممارسة من غيث عدنان الفمسطينية السمطة قبل من المعين المدينة محافظ ومنع وشعبية رسمية

 .مرات لعدة واحتجازه اعتقالو عن فضال عامة أنشطة أي

 في مؤكدا ،«الدولتين بحل يؤمن ال» بأنو نتانياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس عريقات واتيم
 لحل السممية الطرق وبمبدأ الدولية والشرعية الدولي بالقانون تتمسك الفمسطينية القيادة أن المقابل

 .النزاع

 واحدة دولة يريد فيو إذا متساوية بحقوق دولة وال مستقمة دولة لنا يريد ال نتانياىو كان إذا» وقال
 .«أمنية العتبارات تبريرىا إسرائيل تحاول التي العنصرية ىي وىذه بنظامين،

 صحيفة عمان العمانيةالمصدر: 
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ث المندوب المراقب لدولة فمسطين في األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثالث رسائل بع 
متطابقة لكل من رئيس مجمس األمن لشير كانون األول )الواليات المتحدة(، واألمين العام لألمم 
المتحدة ورئيس الجمعية العامة، ليطمعيم عمى آخر تطورات األوضاع وأبرز أحداث العام، 

 إسرائيل في انتياك حقوق شعبنا الفمسطيني.واستمرار 

المزيد من العائالت الفمسطينية فقدت أراضييا ومنازليا بسبب االحتالل الذي  وقال منصور إن 
ال ىوادة فيو والضم بحكم األمر الواقع، خاصة في القدس الشرقية المحتمة وحوليا؛ وتم اعتقال 

مزيد من األبرياء، بمن فييم األطفال والنساء عمى المزيد من المدنيين وسجنيم وتعذيبيم، وقتل ال
 أيدي قوات االحتالل والمستوطنين المتطرفين.

عن تنفيذ  ;423وأضاف أنو فيما يستعد مجمس األمن لمنظر في تقريره الفصمي األخير لعام 
( وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة الساحق لقرارىا بشأن "التسوية 4238) 4556القرار 
 .ة لقضية فمسطين"السممي

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 نيًا : ممف الحكومةثا

  

 األمور بعض عمى التركي البرلمان مصادقة تنتظر الوزراة ان ، كيمة مي. د الصحة وزيرةقالت 
 . غزة في التركي المستشفى افتتاح ليتسنى  العالقة

:  االربعاء مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي"  اليوم ممف" برنامج في كيمة الوزيرة وأوضحت
 المستشفى ىذا افتتاح نستطيع حتى ،"تيكا" التركية الوكالة مع نعمل ونحن الوزارة، استالمي منذ"

 ". سريرا 3:2 وفيو األجيزة بأحداث المجيز العظيم

 في العالقة األخرى األمور وبعض التشغيمية الموازنة أجل من تركيا مع اآلن نعمل: " وأضافت
 بشأنو، والتركية الفمسطينية الحكومتين بين الموقع البروتوكول أن  موضحةً  ،"التركي البرلمان

https://www.youtube.com/watch?v=jfovslAovRk
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 ألول األتراك من التشغيمية الموازنة وكذلك المستشفى ومدير اإلداريين من جزًءا يكون أن يتضمن 
 .سنوات ثالث

 المستشفى عمى لإلشراف غزة إلى القدوم من األتراك اإلداريين يتمكن كي" أنو  كيمة وذكرت
 ".ذلك ننتظر ونحن التركي، البرلمان مصادقة إلى بحاجة ىم التشغيمية، والموازنة

 ىناك أن معتبرة لو، رفضيا ، الصحة وزيرة جددت غزة، في األمريكي بالمستشفى يتعمق ماوفي
 .عميو كبيرة استفيام مةعال

 أحرى كان" أنو موضحة ،" القرن صفقة من جزء" األمريكي المستشفى كيمة، الوزيرة ّدتوع  
 في الصحي لمقطاع أساسية ركيزة تعتبر التي لألونروا مساعداتيا تستكمل أن المتحدة بالواليات

 ".القطاع

 القطاع تزود الوزارة ان ، الكيمة مي. د اوضحت ، غزة لقطاع ترسل التي باالدوية يتعمق وفيما
 العام عمييا شيكل مميون 79 إنفاق تم أنو موضحة الطبية، والمستمزمات األدوية من يحتاجو بما

 .الحالية السنة بداية منذ شيكل مميون 67و الماضي،

 تسأل أن الناس حق من،و لممستودعات األدوية وصول بعد يحصل ماذا نعمم ال نحن: " وتابعت
 لييئات كشفيا وباإلمكان بفواتير مثبتة عنيا تحدثت التي األرقام أن إلى منوىة ،" حماس

 بذلك متخصصة

 المناكفات" إن قائمة ،"الصحي القطاع عمى السياسة تدخل ال" بأن أمميا عن كيمة الوزيرة وعّبرت
 إلى لمتوصل االنتخابات عمى القائم المشروع أو الوطن مصمحة في وليست مريضا تشفي ال

 ".االنقسام إنياء

 الذي عباس الرئيس قرار وفق مجانا، غزة في المواطنين يعالج" أن ضرورة عمى  الوزير وشددت
 ". حق غير بوجو المواطنين من تؤخذ األموال" أن إلى مشيرة ،"4229 عام صدر

 يومية تحويمة 322 من أكثر تقدم الصحة وزارة أن ، كيمة كشفت الطبية، التحويالت وبخصوص
 .غزة قطاع في ألىمنا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-12                   الخميساليوم  : 

 ىم وبالتالي ىناك، ألىمنا مقنعة غير أنيا يبدو غزة، في الموجودة الخدمات أسف، بكل: وقالت 
 من يعاني بالقطاع الصحي القطاع أن مؤكدة مصر، أو الضفة في لمعالج السفر يفضمون

 ".كبيرة مشاكل"

  تمفزيون فمسطين المصدر:

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم وتفتيس مواطنين  9، الخميسفجر اليوم تالل االسرائيمي قوات االح اعتقمت
فيما اصيب رجل اسعاف برصاصة مطاطية في قدمو وشبان ، والقدسالشمالية  بالمحافظات
 مصباح عين حي في ، اليوم فجر اندلعت،االحتالل  مع قوات تناق خالل مواجياتاخرين باالخ

 .والبيرة اهلل رام بمحافظة سردا ومفترق

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 

 بحل القاضيين القانونين عمى الخميس  اليوم فجر االسرائيمي  لمكنيست العامة الييئة صادقت 
 االنتخابات لتصبح وذلك المقبل، مارس شير من الثاني في الجديدة االنتخابات راءواج الكنيست

 . عام من اقل في الثالثة

 من العاشرة الساعة حتى مندلبميت افيحاي لمحكومة القانوني المستشار يبمغ ان المقرر ومن ىذا
 المناصب من باستقالتو نتنياىو بنيامين مطالبة بشأن قراره العميا العدل محكمة  اليوم صباح

 .يتوالىا التي األربعة الوزارية

 شير من 48 ال في الميكود حزب لرئاسة التمييدية االنتخابات ان  ستجرى اخرى ناحية ومن
 .الميكود زعامة عمى نتنياىو  ساعر جعدون وسينافس ، الحالي ديسمبر

 فضائية مكان االسرائيمية: المصدر 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 إضافي تبرع تقديم ، األوروبي االتحاد في نيكالسين توماس األوروبي االتحاد ممثل نائب أعمن
 ضمن" أونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم لوكالة يورو مميون 43 بقيمة
 .عممياتيا مواصمة من الوكالة تمكين لمواصمة سعيو

 عادل حل إلى التوصل يتم أن إلى الدولية الوكالة عمل استمرار ضرورة عمى نيكالسين  وشدد
 .فمسطين الجئي لقضية النيائي لموضع وواقعي عميو ومتفق ومنصف

 المانحين يزالون ال بأنيم فخورون فيو األعضاء والدول األوروبي االتحاد إن" نيكالسين وقال
 ".لموكالة موثوقية واألكثر فمسطين، لالجئي الدولية لممساعدة األكبر

 موقع االونروا: المصدر

 

 يقوده الذي المجمس، إن األمريكي الشيوخ مجمس في األغمبية زعيم مكونيل ميتش السناتور قال 
 .المقبل الشير أيضا، جميوري وىو ترامب، دونالد الرئيس مساءلة يبدأ قد الجميوريون،

 التي المساءلة بنود الديمقراطيون، عميو يييمن الذي النواب، مجمس أقر إذا ، مكونيل وأضاف
 “يناير في األعمال جدول عمى بند أول” ستكون فإنيا الثالثاء يوم عنيا النقاب كشف جرى

 .الشيوخ بمجمس

 رويترزوكالة : المصدر

 

، في انتخابات عامة مبكرة حاسمة لمسألة راع في المممكة المتحدة أبوابيامكاتب االقتاليوم تحت ف
 .يخروج البمد من االتحاد األوروب

 حزب أن البريطانية تميجراف صحيفة لحساب كومرس سافانتا مؤسسة أجرتو استطالع افادو 
 .مئوية نقاط خمس إلى المعارض العمال حزب عمى تقدمو تراجع شيد الحاكم المحافظين
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 عمى ظل جونسون بوريس الوزراء رئيس بقيادة المحافظين لحزب التأييد فإن لالستطالع، ووفقا 
 في 58 إلى ليصل مئوية نقاط ثالث بواقع العمال لحزب التأييد ارتفع بينما المئة في 63 نسبة

 لحزب أداء وأفضل األول تشرين أكتوبر منتصف منذ المؤسسة تسجمو فارق أقل وىو المئة،
 .الثاني كانون يناير منذ العمال

 وكالة رويترز: المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 . طوقان وىفد الفمسطينية الشاعرة وفاة - 4224    - 34-34   

 

 انتياكات بإدانة 2;/56 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار  - ;9;3    - 34-34   
 . المحتمة األراضي في اإلنسان لحقوق المستمرة إسرائيل

 

 معنية خاصة وحدة إنشاء لالمم المتحدة تقرر العامة الجمعية - ;9;3    - 34-34   
  . 56/87 رقم الجمعية قرارا بموجب الفمسطينيين حقوق شعبة اسميا أصبح ، الفمسطينيين بحقوق

 

 .فمسطين تقسيم لقرار الرافض 364 القرار تصدر العربية الدول جامعة - 68;3 –34-34    

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

