
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-25                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 ظير عمان، األردنية بالعاصمة إقامتو، مقر في"ابو مازن"  عباس محمود رئيسال استقبل 
 .الزعنون سميم الفمسطيني الوطني المجمس رئيس السبت،

 الفمسطيني الوطني المجمس جمسة لعقد الجارية الترتيبات عمى ،الرئيس ابو مازن الزعنون، واطمع
 .المقبل ابريل شير من الثالثين في المقررة

 بعقد المتعمقة الترتيبات كافة من لالنتياء المختصة المجان بيا تقوم التي بالجيود الرئيس، وأشاد
 .لنجاحو اإلمكانيات كل وتوفير المحدد، بالوقت الوطني المجمس

    وكالة وفا : المصدر

 بربط المتعمق االخير االمريكي الكونغرس قرار بالمطمق تستغرب لم أنيا فتح حركة التق  
 أسرانا أن مؤكدة مالية، مساعدات والشيداء االسرى عائالت منح بوقف االمريكية المساعدات

 لممساومة ليست عائالتيم وحقوق واالستقالل، الحرية أجل من ناضموا االبطال وشيداؤنا البواسل
 وتنفيذ الفمسطينية دولتنا أرض عن الغاشم االسرائيمي االحتالل انياء وأن اوضات،المف او

 الكونحرس قرار أن مؤكدة واالستقرار، االمن لتحقيق المطموب ىو الصمة ذات الدولية القرارات
 .الفمسطيني الشعب عمى لمعدوان استمرارا

 يتبارون االبيض والبيت الكونغرس أن ،القواسمي أسامه فتح لحركة الثوري المجمس عضو وأكد
 الفمسطيني الشعب ضد والعنصرية الكراىية عن التعبير في االسرائيمي والكابينت الكنيست مع

 والقيم االعراف كل عمى ويعتدون الدولية، القوانين كافة خرق في ُيمعنون وىم الصامد، المناضل
 منظمات و حكومتو قبل من الُمضمل االمريكي الشعب فييم بما ، العالم شعوب تجمع التي

 .والخداع الكذب تحترف

 ىو الوحيد الحل وأن ومناضمينا، وتاريخنا كرامتنا عمى المساومة نرفض أننا عمى القواسمي وشٌدد
 .فمسطين دولة أرض عن الكولونيالي العنصري الغاشم االسرائيمي االحتالل إنياء

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 حقوق وضع تخص قرارات مجموعة عمى اإلنسان حقوق مجمس بتصويت" فتح" حركة رحبت 
 الدولية الشرعية قرارات أساس عمى الفمسطيني الحق وتأييده االحتالل، تحت فمسطين في اإلنسان
 .الدولي بالقانون مجسدة
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 المتحدة الواليات نجاح عدم أن ،نزال جمال أوروبا في باسمها لممتحدث بيان في" فتح" واعتبرت
 لتجريد حاليا الجارية الخطيرة التوجيات ضد العالم من رسالة يشكل القرارات، تمرير تعطيل في

 قاتمة نزاعات من كونية ودروسا استخالصات شكمت التي والقوانين األخالق من العالمية السياسة
 .العالم شعوب بين

 زعاتن تتيدده عالم في واخالقية مبدئية العتبارات فمسطين لصالح الدول تصويت" فتح" وثمنت
 .العسكرية والييمنة المادية السيطرة

 والسالم العدل تحقيق لصالح جنيف من اآلتية العالم لرسالة لإلصغاء ترمب ادارة" فتح" ودعت
 سعييا في قدما العالم في معينة قوى مضت اذا والسالم األمل سيزول اخالقيات وفق عالميا

 .وتجاوزىا لتقويضيا

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 دمشق في العام الدوري مؤتمرىا سوريا إقميم "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة عقدت 
 المجنة عضو بحضور سوريا، مناطق مختمف من المؤتمر أعضاء من" فتح" أبناء بمشاركة
 مؤيد الثوري المجمس وعضوي الرفاعي، سمير الخارجية األقاليم مفوض فتح، لحركة المركزية
 . الخارجية األقاليم مفوضية من الموزي ورائد شعبان،

مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية السفير أنور عبد اليادي،  انتخابوتم 
 .حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح إقميم سوريا ررئيسًا لمؤتم

 لجنة أعضاء الرفاعي، سمير الخارجية األقاليم مفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو وىنأ
 . مياميم في قالتوفي ليم متمنياً  المنتخبة، اإلقميم

 إلى" فتح"لـ المركزية المجنة وأعضاء عباس، محمود فمسطين، دولة رئيس تحيات ، الرفاعي ونقل
 . سوريا في الحركة وكوادر المؤتمر أعضاء

  المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  الحكومةممف :  ثانياً 

 االممي االنسان حقوق مجمس باعتماد المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث رحب   
 . ساحقة بأغمبية بفمسطين خاصة قرارات أربعة
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 انحيازا يعتبر القرارات، تمك لصالح التصويت ان عمى ، لو تصريح في الرسمي المتحدث وشدد
 واالحتالل، والغطرسة الظمم وجو في بالوقوف التمسك طيارة عن وتعبيرا وفمسطين، لمحق عالميا
 . والتيديد االبتزاز لمغة ورفضا

 يتمسك عالميا موقفا يعكس المتحدة لألمم التابع االنسان حقوق مجمس تصويت ان" وأضاف
 اجل من وتناضل الفمسطينية القيادة بو تؤمن الذي الحل وىو المنطقة، في والشامل العادل بالحل

 الشرقية القدس وعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة في ويتجمى تطبيقو،
 .76 عام المحتمة االراضي كامل عمى

 وكالة وفا المصدر: 

 بكر نابمس في فمسطين تمفزيون لمراسل االحتالل احتجاز استمرار ان  اإلعالم وزارة اعتبرت 
 الظالم عدوانيا عمى دامًغا ودليالً  اإلعالمية، لممؤسسة إسرائيل استيداف من جزًءا الحق، عبد
 .الحقيقة حرس ضد

 معبر عبر الوطن  إلى عودتو أثناء الحق عبد اعتقال أن وأكدت الوزراة في بيان صدر عنيا 
 لممرة يثبت بالقاىرة، اإلعالمي المجال في المتميز العربي الشباب جائزة تسممو بعد الكرامة،
 الحماية بتوفير القاضي( 2222) األمن مجمس بقرار تستخف االحتالل دولة أن األلف

 .العقاب من عمييم المعتدين إفالتيم تمنع خطوات واتخاذ لمصحافيين،

  وزارة االعالمالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 الحقت ، بصاروخين رفح وغرب  شمال  مواقع عدة عمى غارات الميمة االحتالل طائرات شنت 
 . اصابات وقوع عن يبمغ ان دون مادية اضرار

 لمسافة األحد، اليوم صباح االسرائيمي االحتالل لقوات آليات عدة توغمت  متصل سياق وفي
 .غزة قطاع جنوب خانيونس شرق محدودة

 وكالة معاالمصدر: 
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 . المكبر جبل في جديدة استيطانية وحدة 766 يناء القدس في االحتالل بمدية عتزمت 

 نفس وفق مقررة كانت 056 الى تضاف زىاف نوف مستوطنة لتوسيع الجديد المخطط وياتي
 . 2606 عام المشروع

  وكالة معاالمصدر:  

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 حول طارئ بند مشروع الدولي، البرلماني االتحاد في واإلسالمية العربية المجموعتان تبنت 
 األمم لميثاق وفقاً  فييا الفمسطيني الشعب وحقوق القدس، بشأن األميركية اإلدارة اعالن تداعيات
 العامة الجمعية عمى غدا البند ىذا يعرض ان المقرر ومن الدولية، الشرعية ولقرارات المتحدة

 .اخرى طارئة بنود جانب الى عميو، لمتصويت

 المجمس وفد فييما شارك جنيف في ، اجتماعين خالل واإلسالمية العربية المجموعتان وناقشت
 االتحاد الى تقديمو تم الذي القدس حول الفمسطيني البند األحمد، عزام برئاسة الفمسطيني الوطني

 الكويت من كل برلمانات بيا تقدمت أخرى بنود ثالثة مناقشة جانب الى الدولي، البرلماني
 باسم واحد بند في األربعة البنود دمج عمى االتفاق وتم ضوع،المو  نفس حول وتركيا والبحرين
 .واالسالمية العربية المجموعتين عن نيابة األربع الدول تمك برلمانات

  وكالة وفا المصدر: 

 يتوقع رئاسية انتخابات في بأصواتيم لالدالء  االثنين غداً  االقتراع صناديق الى المصريون يتوجو
 .سنوات أربع مدتيا ثانية لوالية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي انتخاب يعاد ان

 البمد سكان عدد ىم مصري مميون 066 اجمالي من ناخب مميون 76 قرابة االقتراع الى ودعي
 .ديموغرافيا االكبر العربي

 مصطفى موسى الغد حزب رئيس ومنافسو السيسي بين ما االختيار الناخبين عمى ويتعين
 .موسى

 المصدر: وكالة فرانس برس
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 حيازة بضبط لممطالبة السبتمساء  المتحدة الواليات انحاء في الشوارع إلى ضخمة حشود نزلت 
 دامية نار إطالق عممية من نجوا مراىقون حركيا بالعواطف مشحونة تظاىرات في السالح،

 .الماضي الشير الثانوية فموريدا مدارس احدى في وقعت

 المتحدة الواليات في مسيرة أكبر في واشنطن في اآلالف مئات تجمع الطقس، برودة ورغم
 عدد" سي بي ان" لشبكة المنظمون وقدر. جيل نحو منذ السالح حيازة قوانين بتعديل تطالب

 بمدية رئيس بحسب نيويورك، شوارع في الفا 065 عددىم قارب بينما الف 066ب المشاركين
 .بالزيو دي بيل المدينة

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 األمير العيد وولي ، سعود آل العزيز عبد بن فيصل السعودية ممك اغتيال - 0765 -25-0
 .لو خمًفا الحكم يتولى العزيز عبد بن خالد

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


