
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-24                   الثالثاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 واألسرى، الشيداء عائالت مخصصات نمنع أو نخصم لن إننا" عباس، محمود الرئيس قال 
 عمى سنصرفو واحد قرش لدينا بقي ولو ذلك، إلى البعض يسعى كما المحررين، واألسرى
 ".واألسرى الشيداء عائالت

 سجون في استشيدوا الذين األسيرة الحركة شيداء من لكوكبة ، الرئيس، تكريم خالل ذلك جاء
 .محررين وأسرى اإلسرائيمي، االحتالل

 الفمسطيني، الشعب نضال سماء في ونجوما كواكب واألسرى الشيداء نعتبر: "الرئيس وأضاف
 الفمسطينية الثورة انطالق بعد 5691 عام في" أنو سيادتو وذكر شيء، كل في ولويةاأل وليم
 شيداء أسر رعاية مؤسسة إنشاء ىي عرفات ياسر الرئيس لمشييد ميمة أول كانت بأيام،

 ."بيم سنيتم ونحن بيم، االىتمام ويجب الرواد، ألنيم فمسطين ومجاىدي

 وكالة وفا المصدر: 

 بانياء المتمثمة والقانونية السياسية حقوقنا أن ، فتح حركة باسم المتحدث القواسمي ةأسامأكد  
 االمر بفعل تسقط ال بيا، المعترف القدس بعاصمتيا فمسطين دولة عن االسرائيمي االحتالل

 أو واليدم، االراضي ومصادرة واالستيطان العنصرية القوانين بفعل أو اسرائيل، تخمقو الذي الواقع
 وتاريخ سيرة يعرفون ال مراىقين واىمين وحي خالل من أتت صييوأمريكية، وأفكار مؤامرة بفعل

 والكرامة الوطنية الحقوق بأن خائبين ظانين الوطني، وبترابو بحقو وتمسكو الفمسطيني الشعب
 والمواقف الضمائر شراء يمكن االموال من بحفنة وأنو تجارية، صفقة واالستقالل والحرية

 .استثمارية تجارية صفقة ليس الوطن أن عمى مشددا والحقوق،

 القدس السياسية عاصمتنا عمى نساوم لن فتح حركة في اننا: صحفي تصريح في القواسمي وقال
 وعمى والدولة، والحرية االستقالل في الحمول بأنصاف نقبل ولن الظروف، من ظرف أي تحت

 وستبقى كانت منطمقاتنا وأن بالمطمق، يتجزآن ال والحرية الكرامة بأن تماما يعرف أن الجميع
 واالموال االغراءات ُقدمت أو والضغوطات التحديات عظمت ميما راسخة ثابتة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 بما حماس حركة تمتزم ان ضرورة عمى فتح حركة باسم المتحدث سيف ابو عاطف. د شدد 
 كاممة مياميا ممارسة من الوطني الوفاق حكومة وتمكين الماضي العام اكتوبر في عميو وقعت
 .غزة القطاع في

 اخرى حكومة تشكيل تريد حماس ان  ،" فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في سيف ابو وقال
 حسب انو الى ،الفتا الوطني الوفاق حكومة وجود مع الوقت ىذا في تشكيميا جدوى عن متسائالً 
 التي العامة االنتخابات اجراء بعد جديدة حكومة تشكيل يتم الماضي العام اكتوبر تفاىمات
 .القطاع في كاممة مياميا ممارسة من الوفاق حكومة لتمكين نتيجة ستكون

 ىذا لتحقيق حوارات اي إلجراء ومستعدة االنقسام إلنياء جيودىا تواصل فتح ان سيف ابو واكد
 .الغرض

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 األزمة وتداعيات خطورة من ،التحرير منظمةب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىوليأبو  أحمد حذر  
 ولبنان فمسطين من كل في التعميمية المسيرة ييدد الذي األمر األونروا وكالة تعانييا التي المالية
 .دوالر مميون 752 الموازنة في العجز بمغ حيث

 اتخذتو الذي السياسي القرار إن الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة ىولي أبو وقال
 الالجئين قضية إلنياء الوكالة إلفشال ييدف الغوث لوكالة المالية مساىمتيا بتخفيض أمريكا
 مما جزءا تعتبر التي حاوالتالم ىذه لكل يستسمم لن شعبنا أن عمى مشددا العودة، في وحقيم
 .القرن صفقة تسمى

 اضافي تمويل وتقديم المالية بالتزاماتيا اإليفاء العربية والدول المانحة الدول ىولي أبو وطالب
 ايجاد ضرورة إلى الوكالة ادارة السياق ذات في داعيا األونروا، ميزانية في المالي العجز لتغطية
 والخدمات الموظفين حساب عمى ميزانيتيا في التقميصات تكون ال وأن باإلبداعية وصفيا حمول

 .والصحة كالتعميم األساسية

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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  ممف الحكومة:  ثانيا  

 

 أىمية عمى لممانحين التكميمي االجتماع خالل ، الوزراء رئيس مستشارة رصاص خيرية أكدت  
 .غزة قطاع في التنموية المشاريع وتنفيذ واالونروا السمطة موازنة دعم

 عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية والقيادة الحكومة التزام عمى  رصاص وشددت 
لزاميا إسرائيل عمى الدولي المجتمع ضغط وضرورة الدولية، الشرعية وفق الدولتين بحل  وا 

 .غزة قطاع عمى تفرضو التي الحصار وفك األمن، مجمس خاصة الدولية قرارات بتطبيق

 وكالة وفا: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  اً ثالث

 أبو كرم معبر فتح بإعادة السماح الثالثاء، اليوم ليبرمان، أفيغدور االحتالل جيش وزير قرر  
 غزة قطاع مع التجاري سالم

 ابتداء سالم أبو كرم معبر فتح بإعادة السماح قرر ليبرمان أن العبرية معاريف صحيفة وذكرت
 .اليوم ظير 57 الساعة من

 سالم ابو كرم معبر عبر إدخالو المسموح أن سوا، لوكالة البضائع ادخال لتنسيق لجنة وأكدت
 .المحروقات فقط اليوم

  سواوكالة : المصدر

 

 ، الضفة محافظات  من اً مواطن 51 ،الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 ابو لمى لحم، بيت من عواد ناصر ،محمد جواريش إبراىيم محمود: :  المعتقمينعرف من و 

 .طولكرم من الفداوي صالح خالد وعمر ، ليمون أبو جمال محمد الخميل، من خاطر

 صحيفة القدسالمصدر: 
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  الممف العربي والدولي:  رابعا  

 

 مضادة بإجراءات سترد إيران إن الثالثاء يومال اإليرانية الخارجية وزارة باسم المتحدث قال  
 .النفطية صادراتيا منع المتحدة الواليات حاولت إذا مماثمة

 ىذا في جادة خطوة اتخاذ أمريكا أرادت إذا” قولو الوزارة باسم المتحدث قاسمي بيرام وأوضح
جراءات فعل رد بالقطع فستمقى االتجاه،  .“إيران من مماثمة مضادة وا 

 رويترزوكالة : المصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


