
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 24                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 محاوالت لكل والتصدي التعميم، خدمة سبيل في جيداً  ندخر لن إننا عباس محمود رئيسال قال 
 والعمل حكومتنا خالل من وذلك الوطنية، مناىجنا ضد والتحريض العاصمة، القدس في أسرلتو
 .والتميز التطوير لمسيرة استمرارا العالي، والتعميم التربية لوزارة الدؤوب

 العامة، الثانوية امتحان انطالق قرب لمناسبة التعميمية لألسرة وجييا رسالة في الرئيس وأضاف
 في القديمة كالبمدة الميددة وتمك ،(ج) المصنفة والمناطق غزة، قطاع في التعميم نعتبر إننا

 .أولوية الوطن، أرجاء كافة في والميمشة الخميل

 إعداد عبر التعميم لتطوير جسدت التي الحكيمة وقيادتيا التعميمية، األسرة جيود الرئيس وثمن
دخال الجديدة، العصرية المناىج  التعميم ودمج التعميم، ورقمنة الجديد، العامة الثانوية نظام وا 
 واالىتمام ،التعميمية لممؤسسات النظيفة الطاقة إدخال وتوسيع العام، التعميم في والتقني الميني
 في وذلك الحر النشاط برنامج خالل من الالمنيجية النشاطات وتعزيز المدرسي، قبل ما بالتعميم
 .العالي والتعميم التربية قانوني عمى مصادقتنا عبر وفرناىا قانونية بيئة إطار

  كاممة اضغط هنا الرئيس رسالة نصلقراءة 

   وكالة وفا المصدر:  

، إن تكرار الحديث عن قرب قيام الواليات  الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينةقال 
االسرائيمي، سيكون -المتحدة األميركية بطرح ما يسمى "بصفقة القرن" لحل الصراع الفمسطيني

مصيرىا الفشل، ما دامت ال تحظى بالقبول الفمسطيني، وال تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية 
 خاصة بالقضية الفمسطينية.ال

وأضاف، أن أية محاوالت رامية لاللتفاف عمى الموقف الفمسطيني الواضح والثابت، وعمى أسس 
الشرعية الدولية، سواء من خالل أطراف فمسطينية، أو نماذج مشبوىة فشمت في الساحة تحت 

المواجية، أو من شعار" قيادات محمية" اندثرت أمام صالبة الموقف الفمسطيني، وقدرتو عمى 
 خالل أطراف إقميمية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدىور والتوتر عمى صعيد المنطقة والعالم.

   وكالة وفا المصدر: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=v8zVhxa821144887563av8zVhx
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2rBxgwa821097299913a2rBxgw
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2rBxgwa821097299913a2rBxgw
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 بتقديم السويسرية الحكومة التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د طالب
 استمرار فييا ىاجم التي كاسيس ايجنازيو خارجيتيا وزير تصريحات حول رسمية توضيحات

 تأجيج في ببالس بأنيا واتياماتو" األونروا" الفمسطينينين الالجئين وتشغيل غوث وكالة عمل
 قسراً  منيا شردوا التي ديارىم إلى الفمسطينيين الالجئين عودة حق وأن األوسط، الشرق في النزاع
 ". واقعي غير حمم" ىو

 غير موقفاً  اتخذت سويسرا أن معتبراً . الفمسطيني لمشعب رسمي اعتذار تقديم عمى عريقات وشدد
 والواليات إسرائيل أىداف تخدم كما االحتالل رواية تخدم خارجيتيا وزير تصريحات وأن محايد
 .الالجئين قضية تصفية في المتحدة

 حقوق عن الدفاع في الراسخة ومبادئيا سويسرا قيم عن خروجاً  التصريحات ىذه عريقات واعتبر
 الالجئين بحق يتعمق فيما الصريحة الدولي القانون بنصوص مذكراً  الدولي، والقانون االنسان
 الدولي والعيد ،8998 لعام اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن فييا بما ديارىم، إلى بالعودة
 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

  لقاء سيعقد انو جنيف في االنسان حقوق مجمس لدى فمسطين مندوب  خريشة ابراىيم أعمن 
 جرائم حول حقائق تقصي لجنة تشكيل  جراءاتا عمى لالطالع المجمس رئيس مع الجمعة غداً 

 الخبراء من  المناسبة االسماء ايجاد ومحاولة الماضي، االسبوع المجمس لقرار تنفيذا االحتالل
 .والمعرفة الخبرة وذوي والمستقمين القانونيين

 حقوق مجمس رئيس سيحث  انو ،" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في  خريشة واشار
 الترتيبات وبدء  غزة احداث حول الحقائق تقصى لجنة تشكيل في االسراع ضرورة عمى  االنسان

 . القادم مارس شير في تقريرىا تقدم ان تستطيع حتى  عمميا لبدء والفنية الموجستية

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 اليرموك مخيم إن سوريا في التحرير منظمة في السياسية الدائرةمدير  اليادي عبد أنورقال   
 .الفمسطينيين الالجئين من تماما فارغ حاليا

 ارىابي عمى الحرب بدء وقبل أنو، " فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في اليادي عبد واضاف
 بدء عند خرجوا انيم اال الجئ ثالثمئة الى مئتين نحو بو يتواجد كان المخيم دخموا الذين داعش
 .أحد بو يبقى ولم الحرب

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 ومفوض لمحركة المركزية المجنة عضو شقيقة"  فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 
 ام"  حمس فاطمة الحاجة" ابوماىر" حمس أحمد األخ الجنوبية المحافظات في والتنظيم التعبئة
 ".حسام

 حمس ماىر ابو االخ ومن المناضمة حمس عائمة من  والمواساة التعازي بخالص  الحركة وتقدمت
 والتضحية العطاء من عمر بعد" حسام ام"حمس فاطمة الحاجة شقيقتو بوفاة التعازي بخالص
 منزلتيا يحسن وان رحمتو، بواسع يتغمدىا أن سبحانو المولى داعين لوطنو، منتمي جيل وتربية

 الصبر واحبتيا ولعائمتيا االعمال، ومقبولة الذنوب مغفورة واالكرمين، الشيداء مع عميين في
 "والسموان االجر وحسن

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

من مناطق متفرفة   ،المواطنين من عددا الخميس، اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
من   ىنية أبو وعمرو ، شبيطة زكريا المعتقمينوعرف من  المحتمة، الغربية الضفة بمحافظات

 .نابمس من العمبي الكريم عبد والشاب ، ىيرون عبود الشاب،  بمدة عزون شرق قمقيمية

زايد ،   راسم : صيادينال اليوم، صباح االحتالل، جيش بحرية اعتقمت ،محافظات غزة  فيو 
 ، ومصادرة مركبييما.غزة قطاع شمال بحرال عرض من زايد ومحمد

 84المصدر: موقع عرب 
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 من( عاما 81) خميل أبو أكرم عدي الطفل استشياد عن األربعاء، مساء الصحة، وزارة أعمنت 
 مدخل عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص بإصابتو متأثرا اهلل، رام شمال سينيا، عين قرية
 .الشمالي البيرة

 وزارة الصحة المصدر: 

 

صادق وزير الجيش االسرائيمي افيغدور ليبرمان عمى بناء االف الوحدات االستيطانية بصورة 
 .فورية في الضفة الغربية

وحدة، معالية  944-ة لمبناء ىي :"ارئيل والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديد
، 834، افني حيفتس 94، الفي مناشيو 814، كريات اربع 91وحدة، معالية افرايم  964ادوميم 
، تانا عومريم 864، كفار عتسيون  874، نافيو دنييل 884، طممون 64، حمميش 84حيننيت 

 ."وغيرىا 834

  وكالة معاالمصدر: 

 

 األمريكي الرئيس إدارة عمى تضغط إسرائيل إن سرائيمياسرائيل كاتس  وزير االمن اإل  قال 
 المتحدة الواليات موافقة متوقعاً  المحتمة، الجوالن ىضبة عمى بسيادتيا لالعتراف ترامب دونالد
 .شيور خالل ذلك عمى

 18 منذ والقائمة الجوالن عمى إسرائيل بسيطرة اإلقرار كاتس وصف رويترز، مع مقابمة وفي
 مع الدبموماسية المحادثات في حاليا “األعمال جدول يتصدر” الذي االقتراح باعتباره عاما

 .المتحدة الواليات

  رويترزالمصدر: وكالة 
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 بينيما لقاء خالل الثاني اهلل عبد االردني والممك السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس أكد
 من مزيد إلى سيؤدى الفمسطينية لمقضية والشامل العادل الحل آفاق غياب استمرار أن بالقاىرة،

 عمى النيائى الوضع قضايا ضمن تسويتيا يجب القدس مسألة وأن المنطقة، فى االستقرار عدم
 .الدولتين حل أساس

 مباحثات جمسة عقد تم بأنو المصرية الرئاسة باسم الرسمى المتحدث راضى بسام السفير وصرح
 المشترك التعاون أوجو  خالليا استعراض تم ، االردني والممك المصري الرئيس بين ثنائية

 .اإلقميمية القضايا من بعدد المتعمقة التطورات استعراض تم كما البمدين، بين الثنائية والعالقات

 بالقضية الخاصة المستجدات آخر استعراض شيدت  المحادثات ان راضي السفير وأوضح
 دعميما عمى الزعيمان شدد حيث الفمسطينية، المصالحة لتحقيق المصرية والجيود الفمسطينية،

 المستقمة دولتو إنشاء فى الحق رأسيا وعمى الفمسطيني، لمشعب المشروعة لمحقوق الكامل
 استئناف عمى لمعمل الدولى المجتمع جيود استمرار أىمية مؤكدين الشرقية، القدس وعاصمتيا
 إلى واستنادا الدولتين حل إلى وصوال واإلسرائيمي، الفمسطينى الجانبين بين المباشرة المفاوضات

 الشرق لمنطقة جديدة آفاق وفتح االستقرار إعادة فى سيسيم الذى األمر العربية، السالم مبادرة
 .األوسط

 صحيفة األهرامالمصدر: 

 الى اضافة المتحدة لألمم تابعتين لوكالتين تمويميا خفض تدرس بالده ان أميركي مسؤول أعمن 
 .الييا الفمسطينيين انضمام بعد الكيميائية األسمحة لمراقبة منظمة

 ومنظمة( يونيكتاد) والتنمية لمتجارة المتحدة االمم مؤتمر الى وكانت دولة فمسطين قد انضمت
 في بيانا الكيميائية االسمحة حظر منظمة اصدرت كما، (يونيدو) الصناعية لمتنمية المتحدة االمم
 .الييا تنضم التي" الموقعة 893ال الدولة" باتت فمسطين ان فيو اوضحت ىولندا

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


