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 2019-12-14                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 والخاص المتحدة، لألمم  العامة الجمعية عن الصادر بالقرار عباس، محمود رئيسال رحب
 بمثابة القرار ىذا معتبرا ،"أونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة عمل ميمة بتمديد
 أو لممساومة ليست الدولية الشرعية قرارات أن عمى الدولي المجتمع قبل من واضحة رسالة

 .االبتزاز

 إلى أجمع العالم وقوف عمى دليل الساحقة، األغمبية عمى األممي القرار حصول إن سيادتو وقال
 الالجئين ولحقوق الدولي، لمقانون انتصاراً  ويمثل العادلة، وقضيتو التاريخية وحقوقو شعبنا جانب

 .المتحدة األمم قرارات وفق نيائياً  حال قضيتيم حل لحين الفمسطينيين

 القرار، لصالح صوتت التي الدول الفمسطينية، والقيادة الفمسطيني الشعب باسم الرئيس، وشكر
 قرارات وفق عادال حالً  الفمسطينية القضية حل أجل من العمل إلى الدولي المجتمع داعيا

 . المنطقة في واالستقرار واألمن السالم تحقيق إلى لموصول الدولية الشرعية

 عنيا أعمن التي والداعمة الثابتة المغربية بالمواقف عباس، محمود رئيسال رحبوفي سياق اخر 
 االسالمي التعاون منظمة إنشاء عمى قرن نصف بمضي االحتفال خالل السادس محمد الممك
 واقامة االحتالل إنياء مقدمتيا وفي المشروعة الفمسطينية الحقوق دعم فييا أكد والتي الرباط، في

 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة

 وكالة وفا المصدر: 

 

 شباب منتدى في لممشاركة  بمصر الشيخ شرم الى الجمعة ظير عباس محمود الرئيس وصل
 والذيوالذي تبدأ فعالياتو اليوم السبت ،  تمبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العالم
 . العالم في الشبابية المنتديات اىم من يعتبر

 مع مباحثات جمسة سيادتو يعقد أن المقرر من إنو ، الموح ذياب بالقاىرة فمسطين سفير وقال
 الصعيد عمى الحاصمة التطورات آخر لبحث المنتدى، أعمال ىامش عمى المصري نظيره

 واستحقاقا مطمبا باعتبارىا والرئاسية التشريعية االنتخابات إلجراء الجاد التوجو خاصة الفمسطيني،
 .الداخمي الفمسطيني الوضع لتمكين أساسيا
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 الثالث لمعام بالمشاركة السيسي الرئيس أخيو دعوة تمبية عمى عباس محمود الرئيس حرص وأكد 
 والذي الدولي المستوى عمى الحدث ىذا بأىمية إيمانا العالم، شباب منتدى في التوالي عمى
  .المدى بعيد إستراتيجي تأثير وذات محورية كدولة العربية مصر جميورية دور يّكرس

رئيس محمود عباس، لمناشدة المواطن المريض سييل نشوان من ال ستجابومن ناحية اخرى  ا
 وزارة الصحة بمعالجتو خارج القطاع.قطاع غزة، وأوعز إلى 

وكان المواطن نشوان قد وجو رسالة إلى الرئيس عبر وسائل اإلعالم ناشد من خالليا سيادتو 
بالتدخل إلنقاذه قبل فوات األوان، من خالل متابعة سفره لمعالج خارج قطاع غزة، األمر الذي 

 استجاب لو الرئيس وأوعز بمتابعتو.

 وكالة وفا المصدر: 

 

 لألمم العامة الجمعية تصويت، ب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد د. رحب    
 يونيو 03 من تبدأ جدد سنوات لثالثة األونروا عمل والية تمديد قرار عمى الساحقة باالغمبية
-د) 161  العامة الجمعية قرار من 11 الفقرة بأحكام اخالل دون 0300 يونيو 03 الى 0303

0. ) 

 السياسي الدعم قوة عمى تؤكد الساحقة باألغمبية القرار لصالح التصويت ان ىولي ابو. د وقال 
 لحين 030 بالقرار ليا الممنوح التفويض وفق خدماتيا استمرارية في األونروا بو تحظى التي
 . 161 لمقرار طبقا الفمسطينيين الالجئين لقضية عادل حل ايجاد

 مؤكداً  الدولي المجتمع من جديدة صفعة تمقتا إسرائيل و المتحدة الواليات إن ىولي ابو. د وقال
 لمشعب الدولي المجتمع انتصار ىو الساحقة باألغمبية التصويت ان عمى ذاتو الوقت في

 االمريكي لممشروع وىزيمة لمتصرف القابمة غير المشروعة ولحقوقو العادلة ولقضيتو الفمسطيني
 . الفمسطينية القضية لتصفية االسرائيمي –

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 
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عبد اهلل أبو سميدانة، محافظ المنطقة الوسطى: إن غزة، كانت وستبقى رافعة المشروع  د.قال  
ن حركة فتح ىي صمام األمان ليذا المشروع واألقدر عم ى قيادتو نحو بر الوطني الفمسطيني، وا 

يف، قامة الدولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة، وعاصمتو القدس الشر إاألمان من خالل 
 .وعودة الالجئين، وتحرير األسرى

وأشار ابو سميدانة، خالل استقبالو وفدًا من حركة فتح من المحافظة الوسطى، أن الرئيس 
محمود عباس، أكد وفي أكثر من مناسبة أن ال دولة بدون غزة، وال دولة في غزة، وذلك في رد 

ون إلقامة دويمة في غزة، واضح عمى كل محاوالت فصل غزة عن الضفة أو أولئك الذين يسع
وىو األمر الذي يمثل إعدامًا لممشروع الوطني، وتصفية لمقضية الفمسطينية في حال تم ىذا 

  .األمر

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

أوضحت ىيئة مكافحة الفساد واالئتالف من أجل النزاىة والمساءلة "أمان"، أن مقياس الفساد 
الدولية، الذي تم اعتماده في الشق الفمسطيني من التقرير الصادر عن منظمة الشفافية  العالمي

ىو مقياس ليس حقيقيا وغير واقعي، وىو مقياس انطباعي يعبر فيو المستطمعة آراؤىم عن 
 انطباعاتيم ومشاعرىم وال يستند إلى أية حقائق مؤكدة أو موثقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ىيئة مكافحة الفساد وائتالف "أمان" حول مقياس الفساد 
فافية الدولية، عقب اجتماع عقد مساء الجمعة في مقر الييئة العالمي الصادر عن منظمة الش

بمدينة البيرة، ضم ممثمين عن االئتالف من أجل النزاىة والشفافية "أمان"، وىيئة مكافحة الفساد، 
 لمناقشة التداعيات التي أثارىا التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

بق أية عالقة مباشرة لو بالتقرير الذي أصدرتو منظمة وأكد ائتالف "أمان" الذي نفى في وقت سا
الشفافية الدولية، أنو "لم يصدر عن الشفافية الدولية وال عنو أية مواقف مكتوبة أو محكية 
بخصوص أن موقع فمسطين ىو الثاني بعد لبنان من ناحية األكثر فسادا، كما يروج في بعض 

ة نتائجيا بالدول العربية التي شمميا المقياس عمى وسائل اإلعالم. حيث تتبوأ فمسطين عند مقارن
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مواقع مختمفة حسب األسئمة، ولكنيا بالمجمل في مكانة ما بين المتوسطة والجيدة نسبيًا مقارنة  
 بباقي الدول".

 وكالة وفاالمصدر: 

 عبد حسن الزميل العامة أمانتيا عضو مركبة عمى الثانية لممرة االعتداء الصحفيين، نقابة دانتأ
 .الدىيشة مخيم في منزلو أمام توقفيا أثناء الجواد،

 بالجسم خطير مس مخضرم، وصحفي نقابي بقائد المس أن صحفي، بيان في النقابة، واعتبرت
 لمسمم تيديد وىو الجواد، عبد الزميل بيا يتمتع التي واالجتماعية الوطنية والمكانة الصحفي،

 .لحم بيت منطقة وعموم الدىيشة، مخيم في االىمي

 والفعاليات القوى كل الى صوتيا وضم الجواد، عبد الزميل خمف امكانياتيا بكل وقوفيا وأكدت
 فصائل بيان تضمنيا التي األربع لمنقاط واسنادىا الحدث، ىذا تتابع التي والمنطقة المخيم في

 .المخيم في الفمسطينية التحرير منظمة

 نقابة الصحفيينالمصدر: 

 

 نيًا : ممف الحكومةثا

  

أعمن حسام أبو الرب، وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية عن سفر أولى قوافل المعتمرين من 
األحد، عبر )معبر رفح( باتجاه األراضي المصرية  اً غدليذا الموسم، أبناء المحافظات الجنوبية 

 .إلى مطار القاىرة الدولي، ومن ىناك سيتم نقميم إلى مطار الممك عبد العزيز الدولي بجدة

ن كافة  323": ان ىذا الفوج يتكون من قرابة صحفيوقال أبو الرب في تصريح  معتمرًا، وا 
تجييزىا سواء من حافالت النقل التي ستقميم إلى المعبر أو  الترتيبات المتعمقة بسكنيم تم

الحافالت التي ستقميم إلى مطار القاىرة، وكذلك الخطوط الجوية المصرية، التي تم التعاقد معيا 
 ت.فمسطينية، وزارة النقل والمواصالمن خالل الخطوط الجوية ال

 وزراة االوقاف لمصدر:ا
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 الطعام عن إضرابو يواصل زىران أحمد األسير بأن ، والمحررين، األسرى شؤون ىيئة أفادت  
 مكبال" كابالن" مستشفى في يقبع وىو اإلداري، اعتقالو عمى احتجاجا التوالي؛ عمى 50 لميوم

 (.كغم 03) من أكثر وزنو من وفقد بالّسرير،

 حموالً  تقترح لم االحتالل سمطات أن المستشفى؛ في لو محامييا زيارة عقب ييئةال وأوضحت
 تعّرضو بعد المستشفى إلى نقمتو قد كانت أنيا عمما قضيتو، إلنياء زىران األسير عمى جّدية

 ضعف بسبب أرضا، وسقوطو الماء، تناول عن وتوقفو الّصحي، وضعو عمى خطير لتدىور
 .أيام ّدةع قبل حالتو

  وكالة وفا: المصدر 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 األمم وكالة تفويض ساحقة، بأغمبية ،الجمعة مساء المتحدة، لألمم العامة الجمعية ددتج
 .أخرى سنوات ثالث لمدة( ونروااأل) الفمسطينيين وتشغيل إلغاثة المتحدة

 عن تسعة وامتناع صوتا 136 بأغمبية ،0300 عام يونيو 03 حتى ونرواألل التفويض تمديد تمو 
  .واسرائيل المتحدة الواليات ومعارضة التصويت

 سمح الذي الدعم عمى دوللم شكرال حق، فرحان العام، األمين باسم المتحدث ائبنوقد وجو 
 مساعدة إلى تحتاج األونروا إن، مشيرًا الى  الماضية األعوام خالل بأنشطتيا بالقيام لألونروا
 .بعممياتيا لالستمرار الدول

 اخبار االمم المتحدة موقع: المصدر
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رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغمبية الساحقة عمى قرار  
تمديد والية عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" لثالث سنوات، واعتبرتو انتصارا لمقانون 

 الدولي، ولحقوق الالجئين الفمسطينيين، لحين حل قضيتيم حال نيائيا.

لعام المساعد لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة بالجامعة سعيد أبو عمي، وأكد األمين ا
إن ىذا التصويت لصالح القرار باألغمبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى بو وكالة 

(، لحين إيجاد حل عادل لقضية الالجئين 030"األونروا" وفق التفويض الممنوح ليا بالقرار )
 .(194) رطبقا لمقرا

، بأغمبية 0300يونيو عام  03وشدد عمى أن ىذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 
صوتا، وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الواليات المتحدة واسرائيل، ىو دليل عمى  136

 .وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفمسطيني، وحقوقو التاريخية، وقضيتو العادلة

 اخبار االمم المتحدة موقع: المصدر

 

 الفايز إّن قرار الجمعية السفير ضيف اهلل االردنية قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
ونروا( األالعامة لألمم المتحدة الجمعة، تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين )

 .يعد دعما لحق الالجئين العيش بكرامة 0300حتى عام 

ىو  "ونرواألل"باغمبية ساحقة لتجديد الوالية أن التصويت  ، في تصريح صحفيالفايز  وبين 
الدولي الواضح والصريح عمى أىمية استمرار الوكالة في القيام بواجبيا تجاه  إعادة لتأكيد الموقف

ماليين الالجئين الفمسطينيين في المجاالت التعميمية والصحية واإلغاثية ودعم حقيم العيش 
بكرامة والتي تشكل قضيتيم احدى أىم قضايا الوضع النيائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية 

ومبادرة السالم العربية وبما يضمن حق الالجئين 161االمم المتحدة رقم  الدولية خصوصا قرار
 .في العودة والتعويض

 االردنية  ءوكالة االنبا: المصدر
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 إنو يح لو عقب فوزه باالنتخابات ،تصر  أول في تبون المجيد عبد المنتخب الجزائري الرئيس قال 
 .عام استفتاء في الشعب عمى يطرح جديد دستور إلعداد “مشاورات” سيبدأ

 إصالحات سيجري إنو قائال جاد حوار إجراء المعارضة االحتجاجية الحركة عمى تبون وعرض
 .الجزائر في “جديدة صفحة بفتح” ووعد الواردات عمى اإلنفاق لخفض

 وكالة رويترز: المصدر

 

 لمدة إصالحية مؤسسة البشير، عمر المعزول السوداني الرئيس بإيداع سودانية محكمة ضتق 
 بتيم إلدانتو المدنية، السمطة إلى والسودانية بيةاألجن المضبوطة األموال جميع ومصادرة سنتين،
 .إليو المنسوبة الفساد

 إنو السبت اليوم صباح الحكم، نص قراءتو خالل الرحمن عبد الصادق المحكمة قاضي وقال
 لتجاوزه عامين؛ لمدة السجن وليس االجتماعي اإلصالح البشير عمر السابق الرئيس إيداع" تقرر
  ".المدنية السمطة إلى والسودانية األجنبية المضبوطة األموال جميع مصادرة مع عاما، 43 عمر

 سبوتنكوكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 وبذلك لحم وبيت غزة قطاع يزور كمينتون بيل األمريكي الرئيس -  1665   - 11-10   
 الفمسطينيين القادة مع مباشرة ويتعامل محتمة فمسطينية أراض يزور أمريكي رئيس أول يكون

 .الفمسطينية والمؤسسات

 

 مع مباشرة مباحثات إجراء عمى األولى لممرة توافق المتحدة الواليات - 1655 -  11-10   
 لمشعب شرعي كممثل بالمنظمة المتحدة األمم اعتراف منذ وذلك الفمسطينية التحرير منظمة

 .مراقب بصفة المتحدة األمم عضوية ومنحيا الفمسطيني
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 عمى يؤكد الذي ، الجوالن ىضبة قانون تطبيق تقر االسرائيمي الكنيست -1651 - 11-10   
 ( . صوتا 01 مقابل صوتا 30 بأغمبية)  إلسرائيل الجوالن ضم

 

 بمساعدة الخاصة المشاريع لتمويل 01/100 رقم المتحدة األمم قرار - 1646  - 11-10   
 . الفمسطيني الشعب

 

 وتنقل الرسمية، وتعيداتيا المتحدة األمم قرارات تنتيك إسرائيل -1616  - 11-10   
 .القدس مدينة من الغربي الجزء إلى أبيب تل من عاصمتيا

 

 من كل عام يصادف يوم المعمم الفمسطيني   - 11-10   

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

