
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 9                   األحداليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي

 القطاع دور لتعزيز الدولي المؤتمر اعمال افتتاح في كممتو في عباس، محمود الرئيس كدأ
 عن تتراجع أن ىو المتحدة الواليات من نريده ما ان الفساد ومكافحة الحوكمة جيود في الخاص

 تقول وان ايضا، خطأ ألنو لألونروا المساعدات وقف الغاء وكذلك خطأ ألنو لمقدس سفارتيا نقل
 .الحل ىو 7691 حدود عمى الدولتين حل ان واشنطن

 أتنازل ولن قراري عن أتراجع ولن قدس وقضية وطن قضية عن نتحدث نحن:  الرئيس واضاف
 .شعبنا حقوق وعن حقوقي عن

 لدينا ويوجد االتفاقات، كل خرقوا اإلسرائيميين ان الى الرئيس اشار اسرائيل مع العالقة وحول
 الن العالقات، ونوقف األمني التنسيق نوقف أن يجب انو قال الذي المركزي، المجمس قرارات
 .لالتفاقات تنكرىا في مستمرة إسرائيل

 بالقطاع وبالذات باالقتصاد شديدا كان اىتمامنا نأ الى الرئيس اشار االقتصادي الموضوع وحول
 اقتصادا تبني أن تستطيع دولة أن أعتقد وال دولة، يوجد ال الخاص القطاع بدون ألنو الخاص،

 ناحية من وبالذات النواحي جميع من بالغة أىمية القطاع ىذا أولينا ولذلك الخاص، القطاع بدون
 القطاع وأعمال ألىداف مستوعبة مساعدة تشريعاتنا تكون أن عمى حرصنا أننا حيث التشريع،
 .الخاص

ان ىناك ثالث إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعممو االن ىو  الرئيسقال و 
 .اة من القرارات التي يجب أن نتخذىاتخاذ مجموع

 وكالة وفا : لمصدرا

 الفمسطينية القيادة سموك إن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء قال   
 ىذا من بالمفاجأة البعض شعور من مستغرباً  الوطنية، العقيدة من جزء ىو المتحدة، األمم في

 .السموك

 إن: السبت مساء فمسطين تمفزيون  عمى بث الذي" اليوم ممف" برنامج في الرجوب  وأضاف
 يؤكد الماضي، الخميس يوم المتحدة األمم في حماس حركة بجانب الفمسطينية القيادة وقوف

 كانت ميما الفمسطيني، الشعب مكونات كل عمى حريصة القيادة ىذه أن األولى مسألتين،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ONy53ea843732841512aONy53e
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-2018128
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 االحتالل ىذا ويساند يسعى من من وأيضا االحتالل المركزي عدونا" ألن الداخمية، الخالفات
 ".الفمسطينية القضية لتصفية

 ميما الفمسطينية، الفصائل من غيرىا أو حماس حركة عمى التآمر يمكن ال أن الرجوب وشدد
 .الجميع مظمة ىي التحرير منظمة ألن الخالفات، درجة وصمت

 يقودنا وىو" األممي، القرار عمى التصويت، موضوع ىي الثانية المسألة أن عمى الرجوب وشدد
 عباس محمود الرئيس لنداء تستجيب وأن ،" أيضا نفسيا تراجع أن يجب وحماس وقفة إلى

 أخوانيم ىم المنظمة في ومن عباس الرئيس أن مفادىا ليا رسالة موجيا التحرير، ومنظمة
 ترامب، دونالد األمريكي الرئيس أو نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس وليس وشركاؤىم
 .االنقسام تكريس أجل من يعممون الذين وفريقو،

 حركة أرسمتيا التي الرسالة من استغرابو عن فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين وأعرب
 الشعب من جزء أنتم أنفسكم تصدقوا ال: "وقال المتحدة، لألمم العامة الجمعية إلى حماس

 ."التحرير منظمة عن بديالً  تكونوا أن تستطيعوا وال الفمسطيني

 من العالم أعمال جدول في قضيتنا عمى اإلبقاء عمى تعتمد أن يجب المراجعة اآلن: "وأضاف
 في اآلخر التصويت ذلك عمى دليل وخير الدولية، بالشرعية قبمت التي المنظمة شرعية خالل
 ".صوتا 759 نحو عمى حصل والذي الخميس، يوم المتحدة األمم

 سيعطيكم الذي نتينتاىو مظمة تحت تكونوا وال مظمتنا إلى تعالوا: "وقال حماس الرجوب وخاطب
 ". االنقسام تكريس خالل من القضية تصفية في شركاء تكونوا وال فقط األكسجين

 لمناس أكاذيب تروجوا ال: "وقال المقاومة، سالح حول حماس لحركة أخرى رسالة الرجوب ووجو
 .واحد سالح لدولة نذىب أن نريد ولكن المقاومة سالح عن نتحدث لم نحن

 حماس عمى ويجب استراتيجي، ىدف والمصالحة استراتيجي، ىدف فتح لحركة" أن عمى وشدد
 .المصالحة لمربع تأتي أن

 تمفزيون فمسطين :المصدر
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 من لعدد" والتعبئة التثقيف دورة" تخريج حفل السبت مساء " فتح" الوطني التحرير حركة نظمت  
 تل في الفمسطيني االحمر اليالل قاعة في وذلك االعالم في متخصصة دورات في المشاركين

 .غزة بمدينة اليوى

 حمس أحمد األخ ،الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية نظمته الذي االحتفال وحضر
 بالمحافظات والتنظيم التعبئة عام مفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو" ماىر أبو"

 االقاليم، سر وأمناء الجنوبية، المحافظات في فتح لحركة العميا القيادية الييئة واعضاء الجنوبية،
 .الدورة في والمشاركين ، فتح حركة وكوادر وقيادات

 التدريبية الدورات أن وأكد ، والمشاركين بالحضور" حمس ماىر ابو" رحب فتح حركة كممة وفي
 . غداً  المدربون ىم اليوم المتدربين ان قائالً  ، الفتحاوية الكوادر صقل أجل من جاءت

 المجمس عضو نصر اياد برئاسة الجنوبية المحافظات في االعالم مفوضية بجيدحمس  وأشاد
 القيادية الييئة شكر كما الخوالدة، سممى برئاسة  الفكرية التعبئة ومفوضية ، فنح لحركة الثوري
 سر امناء وشكر ، الدورات ىذه في وساىمت وقدمت عدتأ التي  الجنوبية المحافظات في العميا
 انجاح في والفعال المنوط دورىم عمى الفتحاوية والشبيبة التنظيمية والمناطق االقاليم وقيادة

 .التنظيمية الدورات

 بالمحافظات االعالم ومسؤول فتح لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد  قال جيتو ومن
 االعالم، في التطورات كافة مواكبة تتابع الجنوبية، المحافظات في االعالم مفوضية أن الجنوبية

 لمشعوب الحقيقية الواجية اليوم اإلعالم كون اليادف، الحركي باإلعالم النيوض أجل من
 نقل في كبير دور من لو   لما واتجاىاتيا وميوليا الجماىير عقمية عن الموضوعي والمعبر
 .نحتاجو ما وىذا والتوعية التثقيف في ميامو إلى إضافة واع   عام رأي وبناء األحداث

   مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 بإصرار كفاحو سيواصل الفمسطيني الشعب أن" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت 
 المصير تقرير وحق الالجئين عودة وتتحقق أشكالو، بكل االسرائيمي االحتالل ينيي تىح أكبر
قامة  .الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 عام حدود عمى السيادة كاممة الفمسطينية الدولة وا 

https://fatehinfo.net/post/154359
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 إن الحجارة، النتفاضة 17الـ الذكرى في والثقافة االعالم مفوضية أصدرته بيان في" فتح" وقالت
 مائة من أكثر منذ ومخاطره الصييوني المشروع ضد كفاحو يواصل الذي الفمسطيني الشعب
 االحتالل رفض عمى إصراره ليؤكد ،7691 عام الشاممة الشعبية انتفاضتو فجر قد عام،

 بأىدافو تمسكو وليؤكد التاريخية، الوطنية أرضنا عمى ووجوده واستيطانو، وتيويده اإلسرائيمي
 .التضحيات بمغت ميما عنيا تنازل ال التي المشروعة الوطنية وثوابتو

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 عمى المبدأ حيث من وافقت فرنسا أن ، والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياضد.  اعمن    
 المراجعة كيفية في المناسبة اآلليات وتحديد االقتصادي، باريس بروتوكول فتح في التعاون
 ىذه كل بعد الفمسطيني، الحق لصالح تعديمو يتم ان يجب الذي البروتوكول، ليذا المطموبة
 .الفمسطينية االقتصادية بالمصالح يضر كان الذي التعامل من السنوات

 كمفو اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس ان ،نفمسطي صوتذاعة إل حتصري في المالكي واوضح
 االشارة بانتظار وىم الفرنسيين، مع المباشرة المسؤولية ىذه بمتابعة عودة عبير االقتصاد ووزيرة
 ما وىو المطموبة، جعةالمرا وعمل البروتوكول ىذا فتح في معيم لمتعاون الفرنسي الجانب من

 الجاىزية لديو وىل فعمو ردود طبيعة لمعرفة االسرائيمي الجانب مع التواصل باريس من يستدعي
 .الممف ىذا مع بإيجابية لمتعامل

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة من مناطق  مواطنين 71 الخميسفجر اليوم االحتالل اإلسرائيمي  اعتقمت قوات 
 سموم،  األقرع جميل، حشاش براء الشاب ، وعرف من المعتقمين:بمحافظات الضفة الغربية 

 من نابمس. إبداح زكي محمد المحرر،  الجواد عبد سالمة المحرر،  جودة

 وكالة معا: المصدر

 

 

https://fatehinfo.net/post/154349
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 خادم برئاسة 16 الـ الخميجية القمة انعقاد( األحد) اليوم الرياض السعودية العاصمة تشيد 
 التكامل تحقيق القمة تناقش بأن توقعات وسط عبدالعزيز، بن سممان الممك الشريفين الحرمين
 مستجدات بحث إلى إضافة والقانونية، واالقتصادية والدفاعية السياسية المجاالت في الخميجي
 .المنطقة في األمنية األوضاع

 صحيفة الحياة المندنية  :لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 .القدس بتدويل قراًرا يصدر األمن مجمس - 6-71-7691 

 تحت القدس وضع تأكيد بإعادة 111 رقم المتحدة األمم من قرار صدور - 6-71-7696
 .دائم دولي نظام

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


