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 2018-12- 18                  الثالثاءاليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي

 تداعيات لبحث انيثال عبد الممك ردنياأل العاىل الثالثاء اليوم عباس محمود الرئيس تقييم
 . ةالفمسطيني ضياالرا عمى االسرائميي العدوان

  فمسطين اذاعة صوت المصدر: 

 وقيادتو شعبنا تواجو التي التحديات إن ردينة، أبو نبيل اإلعالم وزير الوزراء، رئيس نائب قال  
 كبير بشكل بنائو عمى نعّول ما وىو وشعبي، رسمي عربي وتضامن إسناد، حممة أوسع تستدعي
 تيدف التي التشويو محاوالت من العربي الوعي لتحصين فاعل، عربي اعالم خالل من وتعزيزه

 أن يخشى التي األمة، لقضايا والتسطيح البوصمة، وحرف والشرذمة، والتشتيت الفرقة خمق الى
 باعتراف خطواتيا أولى جاءت والتي الفمسطينية، القضية لتصفية  فرصة خمق نتيجتيا تكون
 االستيطان سياسة وتشديد الالجئين، قضية بتصفية والبدء إلسرائيل، عاصمة بالقدس ترمب إدارة

 دولة قيام دون والحيمولة الدولتين حل عمى لمقضاء الفمسطينية األراضي عمى واالستيالء
 كفمسطينيين، ووجودنا الفمسطينية، قضيتنا تصفية فقط يعني ال وىو جغرافيًا، متواصمة فمسطينية

 .العربية أمتنا مصير وتستيدف بل

 الرياض احتفالية ىامش عمى ، العرب اإلعالم وزراء اجتماع خالل كممتو في ردينة أبو وأضاف
 الماليين لمئات بالنسبة تمثمو وما ومقدساتيا القدس مدينة إن ،8102 العربي اإلعالم عاصمة

 سيف تحت أىميا ويعيش االحتالل، تحت تئن زالت ما المعمورة أرجاء مختمف في المؤمنين من
 .أىميا من وتفريغيا تيويدىا بيدف والتيجير والتضييق باالقتالع التيديد

 وكالة وفاالمصدر: 

 رسالة اإلسرائيمي الطرف أبمغنا إننا" ، المدنية لمشؤون العامة الييئة رئيس الشيخ حسين قال  
 المستوطنين بسموك األرض عمى يومياً  وتقتل تذبح بدأت االتفاقيات أن طالما أنو مفادىا واضحة
 مطروح اآلن الموضوع ىذا وأن وبينيم، بيننا الموقعة االتفاقيات بكل النظر سنعيد فإننا والجيش،

 ."المستويات كل عمى البحث طاولة عمى

 اجتماع خالل  االسرائيمي الجانب ابمغ انو ، الميمة فمسطين تمفزيون مع لقاء في الشيخ، وأوضح
 وتحديداً  مؤثرة إقميمية جيات تدخل وبعد عباس، محمود الرئيس من بتكميف معيم عقد  طارئ
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 الخطير التصعيد لوقف االحتالل حكومة عمى والضغط العربية، مصر وجميورية الشقيق، األردن
 ."الفمسطينية األراضي في والمتسارع

 خطير تصعيد من ناآل يجري ما أن الشمس وضوح واضحة رسالة أوصمنا: "الشيخ وأضاف
 أمام األيدي مكتوفي نقف ولن عمينا، مقبوال يكون أن يمكن ال المحتمة، األراضي كل يستيدف

 .شعبنا أبناء ويستيدف ومخيماتنا، وقرانا مدننا يستيدف الذي الخطير التصعيد ىذا

 الخطوات في لمبحث طارئا اجتماعا أيام خالل ستعقد الفمسطينية القيادة" أن إلى الشيخ وأشار
 ".اتباعيا الواجب واإلجراءات

  تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات  مواطنُا من مناطق 82اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم الثالثاء 
 سامي أحمد  الريماوي، حازم ياسر ، دحادحة آيات :المعتقمين بين من وعرفالضفة الغربية ، 

 شرق حزما من الخطيب صادق أحمد ، اهلل رام من عاصي دار إياد اهلل، رام شرق سمواد -حامد
 عز مصطفى  بعجاوي، الرحمن عبد عمي قمقيمية، شرق قدوم كفر من اإللو عبد محمد القدس،

 صبيح نسيم محمد ، صالح ىادي جنين، من عالونة نصر المحرر  ، غربية ىمام  الكيالني،
 .الخميل شمال العروب مخيم من سل أبو معتز لحم، بيت من

    وكالة معا: المصدر

 لجيش االحتالل نتنياىو وزيراً  رئيس الوزراء بنيامين عمى تعيينكنيست دول االحتالل صادق    
 .، ويشغل نتنياىو ايضا وزارة الخارجية  معارضاً  95 مقابل مؤيداً  95 بأغمبية مدائ بشكل

    صحيفة القدس: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 وشرعنة جديدة استيطانية وحدات بناء اإلسرائيمية الحكومة إعالن األردني الخارجية وزير دان
 .الغربية الضفة في الفمسطينية األراضي ومصادرة االستيطانية المنازل آالف

 أن مؤكدا التوتر، يزيد وتصعيدا الدولي لمقانون خرقا اإلعالن ىذا الصفدي الوزير واعتبر
 . الصراع حل فرص قوضوت االحتالل تكرس شرعية ال أحادية ممارسة االستيطان

 عمى والضغط واألخالقية القانونية مسؤولياتو الدولي المجتمع تحمل ضرورة عمى صفديال وشدد
 الشعب حقوق تنتيك التي الالشرعية التصعيدية الممارسات وكل االستيطان لوقف إسرائيل

 األمن سييدد الذي والعنف واالحتقان التوتر من المزيد إلى إال تؤدي لن والتي الشقيق الفمسطيني
 .اإلقميميين واالستقرار

 ردنية االنباء ال وكالة المصدر: 

 بيدف الالجئين، بشأن عالمياً  اتفاقاً  ساحقة وبأغمبية المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت 
نصافا قوة أكثر استجابة صياغة  لمفارين أكبر دعم ولتقديم الالجئين، حركة من ضخمة لموجات وا 

 .العالم في األفقر بين من تكون ما غالبا والتي ليم، المضيفة ولمدول أوطانيم، من

 .األطراف لتعددية نجاح بأنو االتفاق اعتماد العامة الجمعية رئيسة إسبينوزا ماريا ووصفت

 العالم، حول لالجئين والحماية المساعدة توفير لضمان عالمي جيد دعم" خالل ومن إنو وقالت
 .ليم المستضيفة الدول أو الالجئين ينسوا لن المتحدة واألمم األعضاء الدول أن نظير

  موقع اخبار االمم المتحدة  :لمصدرا"
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 وما تفعمو ما بكين عمى" ُيممي" أن يمكنو أحد ال أنّ  الثالثاء جينبينغ شي الصيني الرئيس أعمن 
 في االقتصادي لالنفتاح 21الـ الذكرى بمناسبة ضخم حفل خالل ألقاىا كممة في وذلك تفعمو، ال

 .البالد

 الشعب عمى ُيممي أن ألحد يمكن ال" بكين في الكبرى الشعب قاعة في كممتو في شي وقال
 عدة أشير منذ بكين فيو تخوض الذي الوقت في وذلك ،"يفعمو ال أو يفعمو أن يجب ما الصيني
 .بينيما حادّ  تجاري نزاع بسبب واشنطن مع مواجية

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 


