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 واًل : الممف السياسيأ

 المقدسي األسير اهلل، راـ مدينة في الرئاسة بمقر األربعاء، مساء عباس، محمود رئيسال استقبؿ  
 .اإلسرائيمي االحتالؿ سجوف في عاماً  02 أمضى الذي حداد، رجائي المحرر

 مكانة تحتؿ األسرى قضية أف مؤكدا عنو، باإلفراج وعائمتو، حداد المحرر األسير ،الرئيس وىنأ
 سجوف مف والمعتقميف األسرى كافة عف لإلفراج تسعى التي الفمسطينية القيادة أولويات في خاصة

 .االحتالؿ

 توجيت االحتالؿ زنازيف مف خروجي فور" ،(عاما 02) حداد رجائي المحرر األسير قاؿ بدوره،
 لسياساتو الكامؿ ودعميـ المقدسييف، األسرى خاصة األسرى، تحيات لنقؿ الرئيس، السيد لمقاء

 ".واالستقالؿ بالحرية شعبنا وتطمعات آماؿ لتحقيؽ اليادفة

 األمينة ستبقى فتح حركة أف غيث، عدناف الثوري المجمس في القدس لجنة رئيس أكد جانبو، مف
 أجؿ مف يممكوف ما بأغمى ضحوا الذيف وأىالييـ األسرى لصمود والداعمة شعبنا، حقوؽ عمى

 .الوطف

 المصدر: وكالة وفا 

عضو المجنة المركزية لحركة ،يرالتحر  لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف عريقات صائبد.  قاؿ
 المواء العامة المخابرات جياز ورئيس اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس اغتياؿ محاولة إف فتح ،
نما فرديا، عمال ليست فرج، ماجد  في والفمتاف والفوضى اإلجراـ ثقافة لزرع ليا خطط جريمة وا 
 .الدولة ويبني االحتالؿ يقاوـ الذي شعبنا ذىف

 تسعى االغتياؿ بمحاولة قامت التي الجية أف ، "فمسطيف صوت" إلذاعة حديث في عريقات وأكد
يجاد الفمسطينية القيادة عمى وااللتفاؼ الوطني، الصؼ شؽ إلى جريمتيا وراء مف  .بديمة قيادة وا 

 عريقات شدد غزة، إغاثة بشأف واشنطف في األميركية اإلدارة عقدتو الذي بالمؤتمر يتعمؽ وفيما
 في دولة عف يتحدث مؤتمر، ىكذا في المشاركة وترفض قاطعتو الفمسطينية القيادة أف عمى
 .الوطني مشروعنا لتدمير ويسعى غزة قطاع

 المصدر: صوت فمسطين
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 يقؼ مف إف ، الوطنية العالقات مفوض ،”فتح“ لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزاـ قاؿ 
 فرج، ماجد المواء المخابرات جياز ورئيس هلل، الحمد رامي الوزراء رئيس اغتياؿ محاولة خمؼ
 مع األساسية المعركة عف األنظار وحرؼ األوراؽ خمط إلى يسعى غزة، في تواجدىما أثناء

 .الفمسطينية القضية لتصفية محاولة في اإلسرائيمي، االحتالؿ

 العممية ىذه أف: فمسطيف تمفزيوف عبربث الذي   ”اليوـ ممؼ“ لبرنامج حديث في األحمد وأضاؼ
 .الفمسطيني الصؼ وحدة تخريب إلى يسعى ونفذىا، ليا خطط ومف خمفيا يقؼ ومف مدانة

 األوضاع أف مؤكداً  غزة، قطاع ومعاناة االنقساـ، إلنياء األواف آف أنو عمى األحمد وشدد
 وليس االنقساـ بإنياء تتـ الفمسطينية، القضية وحماية القطاع في الوطنية والقضايا االنسانية
 .والتفجيرات القتؿ ولغة الرصاص وتراشؽ االعالمي التراشؽ

 أكدت التي المصرية، الخارجية وزارة بياف إلى مشيراً  االنقساـ، إنياء جيود استمرار األحمد وأكد
 .االنقساـ إلنياء جيودىا مواصمة فيو

 تمفزيون فمسطين: المصدر

لمعالقات الدولية والشؤوف الخارجية، أف  محمود عباسنبيؿ شعث، مستشار الرئيس  د.أكد 
أف الجانب الفمسطيني دّبر أكثر األمريكاف ال يمكف أف يشتروا الفمسطينييف "بنقودىـ"، الفتا إلى 
 (.ونروااألمف نصؼ المبمغ المخصص لوكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف )

مميوف دوالر، ومف  02مف الياباف عمى  ناتصريح خاص لػ "دنيا الوطف": "حصموقاؿ شعث في  
مالييف دوالر، وبالتالي النقطة ليس في وقؼ  02مميوف دوالر، ومف لوكسمبورغ  02بمجيكا 

 ."ريكاف ألمواليـ، )اهلل يمعف أبوىـ عمى أبو أمواليـ(، فمسنا مرىونيف بالدوالرات األمريكيةاالم
نما ىو  وأضاؼ شعث: "نؤكد عمى أف ىذه القصة ليست مرتبطة بمسألة تمويؿ وكالة الغوث، وا 
حؽ مف حقوؽ الالجئيف، حيث إف قضية الالجئيف تعتبر قضية رئيسية، والتي بدونيا ال يمكف 

 ."وؿ إلى حؿ نيائيالوص

نما موضوع  23وتابع بقولو: "ليس كفاية انسحاب االحتالؿ اإلسرائيمي مف أراضي  أو القدس، وا 
 ."050الالجئيف المرىوف بقرار 
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ونوه شعث إلى أف اجتماع روما يعتبر ضرورة لمتأكيد عمى أف قضية الالجئيف مركزية ومستمرة، 
عني التخمي عف قدسية وأىمية موضوع الالجئيف بالنسبة الفتًا إلى أف التخمي عف وكالة الغوث ي

 .لمقضية الفمسطينية، والوصوؿ إلى أي حؿ يتعمؽ بيا

 دنيا الوطنالمصدر: 

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 اإلنسانية األزمة لبحث واشنطن مؤتمر ، اإلعالم وزير بأعمال القائم عيطة أبو فايز.د وصف 
 األميركية اإلدارة مف مكشوفة ومحاولة والحوار، والشخصيات الفكرة رديئة مسرحية" بػػ غزة، في

عالف لالحتالؿ والمنحاز الظالـ القرار بعد المشوىة صورتيا لترميـ  ."إلسرائيؿ عاصمة القدس وا 

 واضحة تماسيح بدموع غزة عمى اليـو يتباكي مف إف" صحافي، تصريح في عيطة أبو وقاؿ
 الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة عمى الحرب باألمس أعمف الذي ذاتو ىو لمعياف،

 ".السياسي االبتزاز ويمارس الدولي، القاموس مف الوكالة لشطب ويسعى ،(األونروا)

مؤتمر غزة " "فرصًة لممجتمع الدولي   زعـ أف  بياف البيت األبيض، الذي بو عيطة أوفند 
يركية لممساعدة في البناء عمى اجتماع لجنة االرتباط الخاصة، التي ووكاالت الحكومة األم

 ".ُعقدت في بروكسؿ في كانوف الثاني الماضي، ومؤتمر القاىرة األسبوع الماضي

: إف مف يصمت عمى قرارات )الكنيست( العنصرية، ولـ ُيعّقب عمى تصريحات أبو عيطة وبيف
الضفة الغربية لدولة االحتالؿ، وىدد الدوؿ التي تدعـ القانوف الرئيس اإلسرائيمي الداعية لضـ 

الدولي في تصويت الجمعية العامة الرافض إلعالف القدس عاصمة لالحتالؿ، لف تيمو غزة وال 
 .أزمتيا اإلنسانية، وال الحصار اإلسرائيمي الظالـ ضد أىميا

 وزارة االعالم: المصدر

، صيدـ، صبري. د العالي والتعميـ التربية وزير أصدر  إلى موظفاً  022 بإعادة يقضي قراراً  اليـو
 .الجنوبية المحافظات في عمميـ

 ومديريات المدارس احتياجات عمى بناءً  يأتي القرار ىذا أف صحفي، بياف في صيدـ، وأوضح
 .التعميمية المسيرة ويخدـ فييا العمؿ سير يضمف بما والوزارة العالي والتعميـ التربية

http://www.minfo.ps/ar/index.php?p=main&id=10917
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 الستكماؿ مراجعتيا بغرض الموظفيف ىؤالء مع ستتواصؿ التربية مديريات أف إلى صيدـ وأشار
 .المطموبة اإلجراءات

 الجنوبية المحافظات في عمميـ إلى موظفاً  0022 بإعادة قرارات سبقو القرار ىذا أف إلى ُيشار
  .موظفاً  0022 العدد مجمؿ ليصبح

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 الضفة مف مختمفة مناطؽ مف مواطنا 01الخميس اليوـ فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 شرؽ حزما مف الخطيب فتحي سفياف الخطيب، ربو عبد عامر: المعتقميف مف وعرؼ الغربية،
 غرب صالح النبي قرية مف التميمي الرزاؽ عبد ولؤي الخميؿ، مف القواسمي عمر ومقداد القدس،

 محمود الطقطوؽ، وبياء مشعؿ، محمد: المحرر االسير النقيب، أحمد: المحرر االسير اهلل، راـ
 .نابمس مف سمارة ناجح ومحمد الترتير، وشاكر مرعي،

 صباح غزة لقطاع الشرقية الحدود عمى اماكف عدة االحتالؿ مدفعية قصفتوفي محافظات غزة 
 .الخميس اليوـ

 وكالة معاالمصدر: 

 لمتحقيؽ نتنياىو، وساره بنياميف وزوجتو، اإلسرائيمّية الحكومة رئيس يخضع أف المقرر مف 
" األخبار" شركة ذكرتو لما وفًقا المقبميف، األسبوعيف خالؿ أي العبرّي، الفصح عيد قبؿ مجدًدا

 .األربعاء مساء اإلسرائيمّية،

 إعالمًيا المعروفة" والال" -" بيزؾ" قضية حوؿ ستتمحور التحقيقات أف" األخبار" شركة وذكرت
 ".0222 الممؼ"بػ

 .ذاتو الممؼ في يائير، البكر، نتنياىو الزوجيف نجؿ مف كذلؾ التحقيؽ يتـ أف ورّجحت

 84موقع عرب المصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 الفمسطينية، األراضي الجاري، مارس نياية لودرياف، إيؼ جاف الفرنسي، الخارجية وزير يزور  
 .عباس محمود: الرئيس لمقاء

 الوزير زيارة إف الياتؼ، عبر لألناضوؿ اليرفي، سمماف باريس، لدى فمسطيف سفير وقاؿ
 الرئيس أطمقيا التي لممبادرة األوروبي االتحاد دوؿ مف كبير عدد تبني ظؿ في تأتي الفرنسي

 السالـ عممية حوؿ الماضي، شباط/فبراير الدولي، األمف مجمس أماـ عباس، محمود الفمسطيني،
 .إسرائيؿ مع

 ".عباس مبادرة تبني عمى أوروبي إجماع ظؿ في أيضا تأتي الزيارة" أف وأضاؼ

 الزيارة أىمية أسباب حوؿ التفاصيؿ مف مزيد دوف ،"بعدىا ما ليا وسيكوف ميمة الزيارة" أف وذكر
 .خالليا ستناقش التي والقضايا

 االناضولوكالة المصدر: 

 الغاثة المتحدة االمـ وكالة مستقبؿ لبحث الخميس اليوـ روما في اجتماعاً  العظمى القوى تعقد 
 الواليات جمدت اف بعد مسبوقة غير أزمة تواجو التي" ونروااال" الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ
 .التمويؿ مف حصتيا مف الدوالرات مالييف عشرات المتحدة

 البقاء فقط االمواؿ مف يكفي ما لدييا الوكالة اف كرينبوؿ بيار لالونرو العاـ المفوض وصرح
 .المقبؿ مايو حتى تعمؿ مستشفياتوال المدارس

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 كانت النووي الشمالية كوريا ممؼ مع التعامؿ كيفية حوؿ خالفات إف مطمعة مصادر قالت  
 .تيمرسوف ريكس الخارجية بوزير اإلطاحة ترامب دونالد األمريكي الرئيس قرار في أساسيا عامال

 أثار ما وىو الشمالية كوريا مع محادثات إجراء البداية منذ أيد تيمرسوف أف المصادر وأضافت
 لمقاء لدعوة االستجابة قبؿ بيونجيانج عمى الضغط درجات أقصى مواصمة أراد الذي ترامب، حنؽ
 .أوف جونج كيـ الشمالي الكوري الزعيـ

 رزرويتالمصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-15                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 السنوات طواؿ األوضاع في مطردا تدىورا يشيد غزة قطاع إف الدولي لمبنؾ جديد تقرير ذكر 
 تشتد حيف وفي األساسية، االجتماعية والخدمات االقتصاد انييار إلى أدى ما الماضية، العشريف
 الدائـ االنتعاش تحقيؽ فإف الصعبة، الحياتية الظروؼ لتخفيؼ إضافية نقدية تدفقات إلى الحاجة
 والتوسع الخارجية األسواؽ مع التجارة طريؽ عف القطاع اقتصاد لتعافي منسقة استراتيجية يتطمب

 .التجارية األنشطة في

 إف ويس مارينا غزة وقطاع الغربية الضفة في الدولي لمبنؾ المقيمة والممثمة المديرة وقالت
 المالية حالة مف والتحسيف القصير المدى عمى اإلنسانية اإلغاثة توفير ألزمة اإلضافية المعونات
 األطراؼ جانب مف الجدية وااللتزامات األجؿ، الطويمة اإلجراءات مكاف تحؿ أف يمكف ال العامة،
 أجؿ مف الصحيحة الظروؼ تييئة طريؽ عف العمؿ فرص وخمؽ النمو لتحفيز مطموبة كافة
 العبء وطأة مف تعاني غزة ستبقى القائمة، لمقيود التصدي بدوف"و ديناميكي، خاص قطاع وجود
 ".سكانيا عمى

 لمعالجة القصير المدى عمى عاجمة معونات المانحوف يرسؿ أف الضروري مف أنو وأضافت
 اقتصادية بيانات أف مبينة األليمة، اإلنسانية األوضاع وتحسيف الراىف الوقت في السيولة نقص
 عاـ فقط% 2.1 إلى 0202 عاـ% 4 مف غزة في النمو معدؿ انخفاض عف كشفت حديثة
 .العاممة القوى نصؼ يقرب ما إلى البطالة معدؿ ارتفاع مع 0203

 ويمكف المالية، األوضاع تفاقـ دوف لمحيمولة ستساعد اإلضافية المعونات أف التقرير وبيف
 الفجوة مف تزيد أف الفمسطينية، األراضي لكؿ إيجابي تطور وىو غزة، مع المحتممة لممصالحة
 .دوالر مميار حوالي إلى دوالر مميوف 002 مف 0204 لعاـ المتوقعة التمويمية

 وفاوكالة المصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


