
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-7-17                   الثالثاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 نبيو المبناني النواب مجمس رئيس ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو األحمد عزام أطمع
 الساحة في التطورات عمى إبراىيم، عباس المواء المبناني العام لألمن العام والمدير بري،

 ميمة خطوة تؤسس والتي الفمسطيني، الوطني لممجمس والعشرين الثالثة الدورة ونتائج الفمسطينية
 االحتالل مواجية في الفمسطينية الطاقات وتوحيد الفمسطيني الصمود تعزيز اتجاه في

 .واالستيطان

 المجمس قرارات تنفيذ ضرورة عمى حدة، عمى كل لقائو المسؤولين المبنانيين خالل األحمد، وشدد
 .الصدد ىذا في المبذولة والجيود االنقسام إنياء أساسي وبشكل الوطني

 والجيود ،"القرن صفقة" تسمى ما رفض في والراسخ الثابت الفمسطيني الموقف عمى األحمد وأكد
 ليذه الرافضة الدولية المواقف لحشد الفمسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس يبذليا التي

 .المؤامرة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 ما قبل من االنقسام إنياء ضرورة إلى ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو زكي عباس دعا 
 يمكن ال بدونيا التي الحقيقة، الوطنية المحمة وعودة غزة، قطاع في" المتحكمين" بـ وصفيم
 . القرن صفقة وجو في الوقوف

 عنوان ىم والشيداء األسرى"ان : جياد أبو لمركز الثامن المؤتمر في لو كممة خالل زكي وقال
 اليوة، جسر أجل من حقيقي لعمل بحاجة اليوم ونحن واالحتالل، األميركية اإلدارة مع الواجية
 اآلخر، مع والتعايش وسيادتو القانون وتطبيق غزة، قطاع مع وجغرافية سياسية وحدة وتحقيق
 اسرائيل تثبيت أجل من األموال ليا أعدت التي القرن صفقة ورفض سيناء، في التوطين لرفض

عادة المنطقة، في  .االحتالل النتياكات تتعرض التي المناطق مع بالتضامن الوطني الوعي وا 

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 االحمد عزام أن فتح، الفمسطيني الوطني التحرير حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطف قال  
 في حماس حركة مع جرت التي المقاءات نتائج مصر من استمع لمحركة المركزية المجنة عضو

 .القاىرة العاصمة
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 عند النتائج ىذه سيناقش حمداأل أن إلى ،"الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في سيف ابو وأشار
 أنو إلى الفتا الموقف، اتخاذ سيتم عمييا وبناءً  الفمسطينية، القيادة مع الوطن ارض الى عودتو
 .بيروت المبنانية العاصمة في حاليا

 موقع دنيا الوطن: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 متفرقة مناطق من اً مواطن 61 ،االثنين اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 وليد اهلل عبد،  دويكات تيسير لؤي :  المعتقمين بين من وعرف، الغربية الضفة بمحافظات
 سميم رامي،  الشيخ خالد محمد ، نابمس من نصار عامر أحمد المحرر،  التيتي طو، خريوش
،  ،موسى وجدي، عموص أبو مصعب،  عيسى عودة أحمد ، عيسى مدحت محمد،  الرفاتي

 بيت لحم .ببمدة الخضر  ح منصبي كرم

 وكالة معاالمصدر:

 والثالثة الثانية بالقراءتين الثالثاء، - اإلثنين ليل من متأخرة بساعات اإلسرائيمي الكنيست صادق
 البالد في الحقوقية الجمعيات مندوبي عمى يحظر الذي ،"الصمت يكسرون" قانون مشروع عمى

 .مناىضة لالحتالل والطالبات لمطالب فعاليات أي أو محاضرات وتقديم المدارس إلى الدخول

 وممارسات اإلسرائيمي لالحتالل المناىضة الحقوقية الجمعيات باألساس القانون مشروع ويستيدف
 الجمعيات وكذلك ،"الصمت يكسرون" جمعية مثل الفمسطيني، الشعب ضد االحتالل جيش جنود
 .االحتالل جيش ضد التقارير وتحضر األحداث وتوثق انتقادات توجو التي

 84موقع عربالمصدر:

 أميال لثالثة غزة، قطاع بحر في الصيد مساحة تقميص عن اإلسرائيمي، االحتالل سمطات أعمنت
غالق أميال، 1من بدالً   اليوم صباح من بدءاً  القطاع في الوحيد التجاري سالم أبو كرم معبر وا 

 .والمحروقات الغذائية والمواد البضائع أمام آخر، اشعار حتى الثالثاء،

 وكالة وفاالمصدر:
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 من ،(عاما 02) الشوبكي ساري الشابعن استشياد صباح اليوم الثالثاء أعمنت وزارة الصحة 
 اإلسرائيمي االحتالل قناصة برصاص بيا أصيب التي بجروحو متأثراً  غزة شرق الدرج حي سكان
 .غزة مدينة شرق الماضي أيار 61في العودة بمسيرة مشاركتو خالل

 612إلى الماضي، آذار 02 منذ العودة مسيرة شيداء عدد يرتفع الشوبكي الشاب وباستشياد
 .غزة قطاع في شييداً 

 المصدر: وزارة الصحة 

 

  الممف العربي والدولي:  ثالثاً 

 وصف حر تبادل اتفاق سيوقعون حيث طوكيو إلى الثالثاءاليوم  األوروبي االتحاد قادة يصل 
 .ترامب دونالد األميركي الرئيس ينتيجيا التي الحمائية بمواجية بادرة بمثابة سيكون" تاريخي" بأنو

 إلى يونكر كمود جان األوروبية المفوضية ورئيس توسك دونالد األوروبي المجمس رئيس ويأتي
 وىو ذاتو باليدف العشرين الصينية األوروبية القمة في شاركا حيث الصين من قادمين اليابان
 .ترامب مواجية في الصفوف رص

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


