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 يأواًل : الممف السياس

 بن قابوس السمطان جاللة الشقيقة ُعمان سمطان واألسى الحزن ببالغ عباس، محمود رئيسال عىن
 .سعيد

 حياتو كّرس رجاالتيا، خيرة من وزعيما قائدا يوم،ال واإلسالمية العربية أمتنا فقدت" سيادتو، وقال
 السمطنة حققتو بما مشيدا واتزان، بحكمة واإلسالمية العربية األمتين وقضايا وشعبو وطنو لخدمة
 ".المجاالت مختمف في كبير وتطور شاممة نيضة من عيده في الشقيقة

 وقوف مؤكدا الجمل، المصاب بيذا الفمسطيني شعبنا وأبناء وحزنو تأثره عن سيادتو وأعرب
 .الصعبة الظروف بيذه الشقيق وشعبيا عمان سمطنة جانب إلى فمسطين

 .الكبير الفقيد روح عمى أيام ثالثة األعالم وتنكيس الرسمي الحداد واعمن الرئيس

    وكالة وفا لمصدر: ا

 

 محكمة في القضائي الجياز ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د دعا 
 يرتكبون الذين اإلسرائيميين المسؤولين كل مع قضائي تحقيق فتح بضرورة الدولية، الجنايات

 .الفمسطيني الشعب بحق حرب جرائم

 الدولية الجنائية المحكمة تعزز أن نأمل": "االخباري النجاح"لـ خاص تصريح   في عريقات.د وقال
 جرائم يرتكبون الذين اإلسرائيميين المسؤولين كل مع قضائي تحقيق بفتح فييا القضاء ومجمس
 ".حرب

 لالستيطان، جديدة إسرائيمية ىيئة إنشاء بنيت نفتالي اإلسرائيمي الحرب وزير اعالن أن وأكد
 أو المجنة ىذه بتشكيل كان سواء بنيت بو يقوم ما" أن مضيفاً . الضم بإجراء البدء عممياً  يعني

 لضم البدء أو اإلسرائيمية العدل وزارة تسمى ما لدى المحتمة االراضي تسجيل عن االعالن
نما نوايا إعالن ليست األغوار،  ".فييا والبدء الضم عممية إلجراء عممية إعالنات وا 

    موقع النجاح االخباريلمصدر: ا
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 غزة محافظات في االالف بمئات الجماىير خروج ان ،فتح حركة باسم المتحدث نصر اياد قال  
 ىو برنامجيا  ، عام 55  بعد  الحركة وىذه الثورة ىذه ان يؤكد  الثورة انطالقة ذكرى إلحياء
 الذي الحزب او الحركة ماىي يدرك يزال ما ،الذي شعبيا قموب عمى تستحوذ والزالت االجدر
 .  االمان بر الى يقوده

 ان ، فمسطين تمفزيون عمى السبت مساء بث الذي ، اليوم ممف برنامج خالل نصر وأضاف
 ، اجمو من وانطمقت فتح حركة عميو صارت الذي البرنامج ىذا صوابية عمى يؤكد الحشد ىذا
 ، امانو صمام وىي ممثمو ىي الحركة ىذه انيا فتح لحركة ميرجان كل في تؤكد الجماىير وىذه
 .  الوطني والمشروع التحرير لمنظمة الفقري العمود وىي

  عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة لتبايع خرجت الجماىير ان نصر وتابع
 .  المؤامرات كل رغم االنكسار عمى وعصية باقية فتح حركة ان تؤكد و ، لخطواتيا وداعمة

 لم فتح حركة ان نصر اكد ، االنتخابات عن تراجعت فتح حركة ان الزىار تصريح عمى وتعقيباً 
 يمكن وال ، القدس راسيا وعمى الوطن محافظات كافة في االنتخابات الى سنذىب واننا تتراجع

 . القدس دون فمسطيني مشروع وال التاج درة ىي والقدس  المراىنات بند في القدس نضع ان

 واصفاً  ، سياسي بعد ليا وانما انتخابيا بعداً  يأخذ ال االنتخابات عن القدس ابعاد ان نصر وبين
 . مشروخة اسطوانة ىي،  القدس وندب االنتخابات حول حماس قيادات تصريحات

 االنتخابات بإجراء طالب الذي وىو االنتخابات موضوع في يناور الرئيس ان كيف نصر وتسائل
 .  المتحدة االمم منبر عمى من

 عمى وحافظنا احد ايد في الفمسطيني الوطني القرار ترىن لم فتح حركة ان عمى نصر وأكد
 عباس محمود الرئيس ووقوف ، االستراتيجي ألجل التكتيكي ووظفنا الوطني القرار استقاللية

 .  ذلك عمى دليل خير  االمريكية السياسات وجو في وثباتو

 المقاومة وعبر ، الوسائل بشتى  االستيطان مواجية عمى مصرة فتح حركة ان نصر وقال
 . الدولي القانون جرميا التي االستيطانية المشاريع كافة لمناىضة  الشعبية

 الدولية وتابع نصر ، ان القيادة الفمسطينية فور انتياء فترة االستئناف لقرار المحكمة الجنائية
 سنقوم برفع قضايا عبر المحكمة الدولية ضد من سمب ارضنا .

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/821586968300726/
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 ىذه ان حيث ، غزة في المستوطنات زالت كما ستزول االسرائيمية المستوطنات ان نصر وأكد
 . والعمق التاريخ فمسطينية ىي االرض

 فمسطين تمفزيونالمصدر: 

 

أكد األمين العام لجبية النضال الشعبي أحمد مجدالني أنو ال سالم وال دولة وال انتخابات دون 
 ستوطنات.القدس، وسنتابع ممف الشركات العاممة بالم

"، إن الميمة المركزية عمى الصعيد الوطني اجتماع المجنة المركزية لمجبية وقال مجدالني خالل
العام ىي تصعيد النضال من أجل استكمال دحر االحتالل اإلسرائيمي عن جميع األراضي 

د طاقات وقدرات شعبنا الفمسطيني ، وما يتطمبو ذلك من حش7691الفمسطينية المحتمة عام 
داخل الوطن وخارجو بكافة طبقاتو وفئاتو االجتماعية والفصائل واألحزاب والقوى والشخصيات 

 الوطنية.

وأضاف أن حكومة االحتالل وعبر قراراتيا العنصرية بدأت باجراءات فعمية لضم المناطق 
يدة لالستيطان، بيدف تسجيل المصنفة )ج(، وذلك باالعالن عن إنشاء ىيئة إسرائيمية جد

األراضي، وىي جريمة تضاف لسمسمة جرائم االحتالل التي سنطالب بأن يشمميا تحقيق الجنائية 
 الدولية.

 وكالة وفا المصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 مشكمة لحل خططيا تنفيذ في مستمرة الحكومة أن الصالح، مجدي المحمي الحكم وزير أكد 
 قابمة عممية خطط وفق الوطن مستوى عمى أو الفنجان زىرة في سواء النفايات من التخمص
  لمتنفيذ

 جنين، في الفنجان زىرة مكب محيط ،العطاري رياض الزراعةك خالل تفقده مع وزير جاء ذل
 الجدار إنشاء عمى% 08 بنسبة العمل اكتمال بعد خاصة المكب في العمل سير عمى لالطالع
 .االنييار من حمايتو إلى ييدف الذي االستنادي

 وكالة وفاالمصدر: 



  
 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2020-1-12                   األحداليوم  : 

 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 277) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو االسير: احمد زىران  يواصل
 تو بشكل كبير.، في ظل تدىور صح اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  22) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 75) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

خالل  بينيم فتيين القلامى مواطنين ع 2  فجر اليوم االحد ،اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 س .دمالية والقلمناطق مختمفة بالمحافظات الشعمميات دىم وتفتيش 

 بمدة في" ميتار" الخميل وادي معبر عمى الباعة بسطات ،اليوم ،االحتالل قوات أتمفتفي حين 
 .الخميل جنوب الظاىرية

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 المصغر االسرائيمي والسياسي األمني الوزراء مجمسذكرت صحيفة اسرائيل اليوم ، العبرية ، ان 
 المحكمة قررت حال في لمغاية صعبة سيناريوىات الماضي، األربعاء يوماستعرض  " الكابنيت"

 دولية اعتقال أوامر المحكمة تصدر أن واحتمال اإلسرائيميين ضد تحقيق فتح الدولية الجنائية
 ".فمسطين في حرب جرائم بارتكاب بيم المشتبو االسرائيميين والجنود المسؤولين ضد سرية

خطير لمغاية،  ونقمت الصحيفة عن مصادر مطمعة عمى فحوى االجتماع "ان قرار المحكمة
جابة سريعة وسيكون أمام إسرائيل وقت صعب وبالتالي يتطمب تعبئة قوية وخاصة ويتطمب است

 ".لمغاية لمنع التحقيقات، وأن ىناك حاجة إلى مساعدة كبيرة من الواليات المتحدة

 معاوكالة : المصدر
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 إيال اإلسرائيمي لمكنيست العام المدعي ينشر أن المتوقع من بأنو عبرية، إعالمية مصادر أفادت 
 حق" إدلشتاين بولي"  الكنيست"  رئيس استخدام إمكانية بشأن القانوني رأيو األحد، اليوم يانون،
 لمحصانة ، نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس طمب لمناقشة ؛"الكنيست" لجنة إنشاء من لمحد" النقض
 .القضاء أمام

 أن ترجح أنيا نتنياىو يتزعمو الذي" الميكود" حزب من مصادر عن العبرية السابعة القناة ونقمت
  .عدمو من المجنة عقد بشأن إلدلشتاين القرار، يانون يترك

 سواوكالة : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 األميركي السفير تصريحات السعود يحيى النائب األردني البرلمان في فمسطين لجنة رئيس أدان
 انتياكا باعتبارىا الغربية، الضفة من أجزاء ضم حول فريدمان ديفيد اإلسرائيمي االحتالل لدى

 .الدولية لمشرعية صارخا

 لإلدارة محاولة اياىا معتبراً  التصريحات، لتمك استنكاره عن ،صحفي تصريح في السعود وعبر
 .الفمسطينية القضية لتصفية الرامية" القرن صفقة" يسمى ما لفرض األميركية

 ىي المحتمة األراضي ضم في إسرائيل حق إلى تستند التي األميركية اإلدارة رؤية أن وأـوضح
 يعد فريدمان سفيرىا عبر المعمن األمريكي الموقف أن مبينا الدولي، لمقانون وفقا حرب جريمة
 كامل انحياز وفيو الدولي، المجتمع بشأنو يجمع الذي الدولتين حل مبدأ عن مفضوحا تخميا

 وحقوقو الفمسطيني الشعب وجود ينكر الذي والعنصري، المتطرف اإلسرائيمي اليمين لمواقف
 .الدولية الشرعية وقرارات الدولي لمقانون المستندة المشروعة الوطنية

   وفاالمصدر: وكالة  

 

 أنجيال األلمانية المستشارة مع مشترك صحفي مؤتمر خالل بوتين فالديمير الروسي الرئيس الق 
ن برلين في الميبية السالم محادثات إلجراء حان قد الوقت إن،  موسكو في ميركل  الميم من وا 
 .الصراع إنياء
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 السالم لمحادثات دعوات إرسال لبدء تخطط ألمانيا إن الصحفي المؤتمر نفس في ميركل وقالت
 .قريبا الميبية

 رويترزوكالة :المصدر 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 لصالح واحد صوت مقابل صوتًا 77 بأغمبية يصوت الدولي األمن مجمس - 72-7-7619
 .جمساتو بحضور الفمسطينية التحرير لمنظمة السماح

 

 مستعمرة أول إنشاء نبأ الصييونية المندنية(  كورنكل جويش)  صحيفة أوردت - 72-7-0769
 . المحتمة السورية الجوالن مرتفعات فوق ييودية

 أن فيو وذكرت الثاني العسكري بالغيا العاصفة لقوات العامة القيادة أصدرت - 72-7-7695
 . ليا المحددة األىداف وأصابت األردن نير مجرى تحويل منشات ىاجمت قواتيا

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 باألقاليم الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

