
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-22                   األحداليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 الخاف قرية مف وفداً  ، الرئاسة ، بمقرخالؿ استقبالو مساء السبت عباس، محمود الرئيس أكد  
 بترابو الفمسطيني الشعب تمسؾ رمز تمثؿ األحمر الخاف قضية أف المحتمة القدس شرؽ األحمر
جراءاتو االحتالؿ شراسة مف بالرغـ صموده عمى ودليؿ ووطنو،  والحجر الشجر تستيدؼ التي وا 
 .الفمسطيني واالنساف

 دفاعا الفمسطيني الشعب كؿ معركة ىي األحمر الخاف عف الدفاع معركة أف إلى الرئيس وأشار
 بثوابتنا والتمسؾ والصمود الثبات إلى داعيا بمقدساتيا، القدس عف والدفاع الوطني، مشروعو عف

 .الوطنية

 قدمو الذي الكبير لمدعـ وتقديرىـ األحمر الخاف قرية أىالي شكر الوفد أعضاء نقؿ بدورىـ،و 
 مف وطردىـ األرض سرقة محاوالت مواجية في أرضيـ عمى وثباتيـ صمودىـ لدعـ الرئيس
 .وأراضييـ بيوتيـ

 وفاوكالة : المصدر

في تصريح  ومسؤوؿ ممؼ المصالحة،" فتح" لحركة المركزية المجنة عضوعزاـ األحمد  شؼك
 االقتراحات عمى" فتح" رد   لتسميـ ؛االثنيف غًدا القاىرة إلى سيتوجو أنو ،لصحيفة الحياة المندنية 

 .المصرية

 حاؿ وفي حماس، الى الرد ىذا مصر تَنقؿ ثـ الفمسطينية، القيادة رد   سأحمؿ":  األحمد وقاؿ
 ".قريباً  القاىرة في ثنائي حوار إلى مصر ستدعو عميو، األخيرة وافقت

 قطاع في كاممة صالحياتيا تسمُّـ مف الحكومة تمكيف عمى مصممة فتح حركة أف األحمد وأكد
 .االنقساـ إلنياء تمييداً  غزة

 الموقعة، االتفاقات لتطبيؽ آليات إيجاد عمى تنص المصرية االقتراحات مسودة إف األحمد وقاؿ
نما محددة، اقتراحات أو مبادرة ليست ىي" و جديدة، اقتراحات تقديـ وليس  يتـ اقتراحات مسودة وا 
 ". الجيتيف مطالب وفؽ تعديميا

 المصدر: صحيفة الحياة المندنية
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 ورقة مف جزءاً  ليست  فتح حركة أف ،" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو اشتية محمد.د قاؿ
  المصرية، المصالحة

 ورقة ىناؾ" ، فمسطيف تمفزيوف عبر بث الذي "اليوـ ممؼ" برنامج عبر لقاء في اشتيو  وأوضح
 أعطيت أنيا موضحاً  ،"اآلف حتى منيا جزءا لسنا نحف لكف وحماس، مصر بيف عمييا االتفاؽ تـ

 ".سابقة اتفاقيات لتطبيؽ مصرية آليات ورقة" أنيا عمى لحركتو

 عباس الرئيس شكميا لجنة عف كاشفا ومصر، فتح بيف اآلف ستصبح الورقة أف اشتية وأضاؼ 
 مصر، عف بديؿ ال" أنو عمى مشددا المصري، بالجيد حركتو وتمسؾ ترحيب مؤكداً  عمييا، لمرد
 ".جديدة اتفاقيات نريد وال

 ترحيب مؤكدا ،"عمييا المراكمة يمكف إيجابية، عناصر" تتضمف الورقة أف إلى  شتية ولفت
 ".واضًحا سيكوف" عمييا رد ىا وأف بيا، حركتو

 رداً  وسيحمؿ القاىرة، إلى االثنيف غدا سيتوجو الذي فتح مركزية مف  وفد أف  الى اشتيو واشار
 ".بو االستمرار منيـ وطالبا بجيدىـ، مرحبا" سيكوف الرد أف مبينا لمصر، مكتوبا

 خيار ال أنو عمى مشدداً  فنية، بنود فقط ليس و جدية حقيقية مصالحة  نريد نحف: وأضاؼ
 .المصالحة إال لحركتو

فتح تنظر لممصالحة "بسمطة شرعية واحدة وسيادة واحدة وقيادة واحدة وبيَّف اشتية أف حركة 
 .الشراكة، مؤكًدا رفض حركتو لوورجؿ أمف واحد، أما حماس فيي تقاسـ وظيفي تحت مسمى 

 مف أي الماضي أكتوبر 21 اتفاؽ تنفيذ توقؼ حيث مف لمبدء  فتح حركة جاىزية اشتية  وأكد
 ".الطريؽ أوؿ مف البدء المعقوؿ غير مف" أنو معتبرا الحكومة، تمكيف

 فييا تشارؾ وحدة، لحكومة نذىب أف نريد شامال، تمكينا تمكنت أنيا الحكومة تقوؿ حينما: "وتابع
 ".فنية وليست األولى، بالدرجة سياسية تواجينا التي المشاكؿ ألف الفصائؿ؛ كؿ

 كؿ مف االنتياء يتـ حينما يأتي بيا حماس دخوؿ وكيفية التحرير منظمة ممؼ فإف اشتيو، ووفؽ
 .واضحة أسس عمى لمشراكة حركتو جاىزية إلى الفتاً  ،المتعمقة بالحكومة وانياء االنقساـ القضايا
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 وقمب بعقؿ القاىرة الى لمذىاب جاىزوف: "مضيفا غزة، في المعاناة تنتيي أف ضرورة عمى وشدد
 ".المصري بالجيد كبير وترحيب مفتوح

 االثنيف غداً  لمقاىرة سيتوجو الذي فتح مركزية لوفد قاؿ عباس محمود الرئيس  اف اشتية وأكد
 .مصالحة لنحقؽ نتائج بدي"

 فمسطينالمصدر: تمفزيون 

 المبارؾ االقصى لممسجد الرحاؿ لشد عامة، الفمسطيني والشعب كوادرىا فتح حركة دعت 
قامة الييودي االقتحاـ لصد فيو، والرباط  .األولى وقبمتنا مسجدنا في التممودية صمواتيـ وا 

 فيو والرباط األقصى المسجد عف الدفاع أف القواسمي أسامو فتح لحركة الرسمي المتحدث وأكد
 ما بكؿ والقدس سواء، حد عمى وديني وطني واجب وذلؾ والجياد، النضاؿ درجات وأعمى أسمى
 .اإلسرائيمي االحتالؿ سمطات قبؿ مف والتزوير التيويد ترفض وستبقى عربية فمسطينية فييا

 التوجو إلى األقصى، والمسجد لمقدس الوصوؿ يستطيعوف الذيف شعبنا أبناء كافة القواسمي ودعا
 واألماكف المساجد أقدس أحد تنتيؾ التي العنصرية المحاولة تمؾ واحباط األماكف لتمؾ فوراً 

  .لممسمميف المقدسة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 مدينة إلى الوصوؿ يستطيع مف لكؿ وصرخة نداء صياـ اهلل عبد القدس محافظ نائب وجو  
 . المستوطنيف القتحامات تصدياً  المبارؾ األقصى لممسجد الرحاؿ شد أجؿ مف القدس

 شعبنا فئات جميع أف عمى  االحد اليوـ صباح" فمسطيف صوت" إلذاعة حديث في صياـ وأكد
 المتسعة اإلسرائيمية واليجمة األقصى المسجد ضد يحاؾ ما وجو في المقدسييف بدعـ مطالبوف
 . القدس مدينة ألسرلة األوجو ومتعددة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 المغاربة، باب جية مف األحد، اليوـ صباح المبارؾ األقصى المسجد المستوطنيف مئاتاقتحـ  
 .المبارؾ المسجد ومرافؽ ساحات في الخاصة االحتالؿ لقوات واسع انتشار وسط

، وذلؾ بناء عمى دعوة اطمقتيا ما   األقصىالمسجد   مستوطف 077 مف أكثرحيث اقتحـ 
 ".الييكؿ منظمات"بػتسمى 

 ناجح الدكتور االسالمية األوقاؼ في الشرعي التعميـ مدير دخوؿ االحتالؿ قوات منعت و
 بعد إال األبواب، كافة مف اليو الدخوؿ مف المصميف منعت كما األقصى، دخوؿ مف بكيرات
 .الشخصية بطاقاتيـ احتجاز

 وكالة وفا : المصدر

  مف فتاة بينيـ مواطنيف 27 مف أكثر االحد، اليوـ فجر اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت 
 الدباغ، ومحمد الحمواني، ىنادي:  الفتاة: المعتقميف مف وعرؼ القدس، ومدينة الضفة محافظات
، ومأموف  وفي القدس، مف صايؿ سعد قوس، وجياد الكمغاصي، وروحي عرفة، أبو وعمرو الراـز

 .ىويتيـ تعرؼ لف مواطنيف اربعة االحتالؿ قوات اعتقمت الغربية الضفة محافظات باقي

 وكالة معاالمصدر: 

 

  الممف العربي والدولي:  ثالثاً 

 الجرائـ في دولي تحقيؽ بإجراء  العربية، الدوؿ لجامعة العاـ األميف الغيط أبو أحمد طالب  
 .غزة قطاع عمى تفرضو الذي الجائر والحصار الفمسطيني، الشعب بحؽ إسرائيؿ ترتكبيا التي

 عميو أقدمت ما ظؿ في خطيرة استثنائية بظروؼ تمر الفمسطينية القضية إف الغيط أبو وقاؿ
 عاصمة بالقدس االعتراؼ بقرار بدأت القضية، تصفية تستيدؼ قرارات مف األمريكية اإلدارة
 ”األونروا“ الالجئيف وتشغيؿ غوث وكالة باستيداؼ مرورا إلييا، سفارتيا ونقؿ االحتالؿ لدولة

 فييا، المالية األزمة تفاقـ إلى أدى ما وىو ميزانيتيا، في واشنطف مساىمة مف كبير جزء وتعميؽ
 .إلييا مساعداتيا ووقؼ الفمسطينية السمطة مف العدائي موقفيا إلى ووصوال

 األهرام العربي: المصدر
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 لرعاية جديد دولي إطار إيجاد أجؿ مف العمؿ ضرورة العربية والبرلمانات المجالس رؤساء أكد 
 .األوسط الشرؽ في السالـ

 بالقاىرة العربي البرلماني لالتحاد االستثنائية والعشريف الثامنة الدورة اجتماعات ختاـ في وطالبوا
 وتنفيذ الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية توفير عمى بالعمؿ المتحدة لألمـ العامة الجمعية
 رفض عمى االجتماع عف صدر ختامي بياف وشدد. الواقع أرض عمى عنيا الصادرة المقررات

 طرفا تعد لـ المتحدة الواليات أف معتبرا الشريؼ القدس إلى سفارتيا بنقؿ األمريكية اإلدارة قرار
 .فييا كوسيط دوره في والشفافية المصداقية فقد منحازا طرفا بؿ السالـ لعممية حياديا راعيا

 والحيمولة الفمسطيني لمشعب المقدـ الدعـ وزيادة الخالفات، نبذ إلى العربية الشعوب البياف ودعا
 ضد اإلسرائيمية الممارسات وأداف. العربية الوحدة بناء محاوالت تعوؽ أجنبية تدخالت أية دوف

 .السالـ عممية تيدد الممارسات ىذه أف مؤكدا حؽ، دوف واعتقاالت ىدـ مف الفمسطيني الشعب

 األهرام العربي: المصدر

 

 األسبوع إسرائيؿ أقرتو الذي الييودي لمشعب القومية الدولة لقانوف رفضيا عف مصر أعربت 
 .فييا المصير تقرير حؽ وحدىـ الييود ويمنح الماضي

 التي لتداعياتو” القانوف ترفض مصر إف  صحفي، بياف في المصرية الخارجية وزارة وقالت
 إلى والوصوؿ السالـ تحقيؽ فرص مف وتقوض العنصري والفصؿ االحتالؿ مفيـو مف تكرس
 .“الفمسطينية لمقضية وشامؿ عادؿ حؿ

 لالجئيف العودة حؽ عمى محتممة آثار” عمى أيضا ينطوي القانوف أف البياف وأضاؼ
 .“الدولية الشرعية مقررات عميو نصت ثابت حؽ وىو الفمسطينييف،

 وزارة الخارجية المصريةالمصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


