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 2018-8- 16                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 في وسنستمر وحاربيا، القرن صفقة ضد وقف من أول إننا" عباس حمودم رئيسال قال  
 ".إسقاطيا حتى محاربتيا

 رزان الشييدة دورة) والعشرين التاسعة المركزي المجمس دورة أمام كممته في ،الرئيس وأضاف
 أن األربعاء، مساء اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في ،(الدولة إلى السمطة من واالنتقال النجار،
 نسمح لن أننا" مؤكدا األحمر، الخان في أىمنا جانب إلى نقف وأن نضالنا في نستمر أن عمينا

 ".العنصري القومية لقانون التصدي سبل وسنبحث األحمر الخان في االحتالل مخططات بتمرير

 المخطط بتمرير السماح وعدم واألسرى، الشيداء أسر دعم في االستمرار الرئيس وأكد
 .المحتمة القدس في جديدة استيطانية وحدة ألف 02 بناء إلى اليادف االستيطاني

 قوتنا بكل نسعى التي ،0202 في اتفقنا كما كاممة، مصالحة إال نقبل لن إننا" الرئيس وقال
 شرعي وسالح واحد، وقانون واحدة، حكومة ظل في وأرضنا شعبنا وحدة أجل من إلنجاحيا

 المبدأ حيث من أنو إلى مشيرا ،"غزة دون دولة وال غزة، في دولة ال إنو القول مجددين واحد،
 فييا، السير عدم عمى يشجع من وىناك المصالحة، أجل من" حماس" لدى موجودة غير فالنوايا
 .فقط إنسانية قضية ىي اآلن القضية أن يعتبر من وىناك

 وكالة وفا : المصدر

 شعبنا إن ، المركزي المجمس رئيس الفمسطيني، الوطني المجمس رئيس الزعنون سميم الق 
 حريتو نيل أجل من عام، مئة عمى يزيد ما منذ المشروع نضالو وأطفالو، ونسائو برجالو يخوض

قامة واستقاللو  إلغاء محاوالت كل إفشال واستطاع القدس، مدينة وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 
 .أرضو في الثابتة حقوقو ومصادرة حضارتو ومحو تاريخو وتشويو الوطنية ىويتو

 دورة أول في نمتقي" ، المركزي المجمس دورة أعمال افتتاح خالل كممتو في الزعنون، وأضاف
 الذي الفمسطيني، الوطني المجمس انعقاد من أشير ثالثة بعد الجديدة بتشكيمتو المركزي لممجمس

 مسؤولية جميعا عمينا تقع والتي والخارجي، الداخمي المستويين عمى القرارات من العديد اتخذ
 ".تنفيذىا متابعة

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=U38tBBa827624421987aU38tBB
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 بما والتزاما عدوانو، ومواجية اإلسرائيمي االحتالل لردع القرارات تمك بتنفيذ زمونمم" اننا وتابع
 اعترافيا حين إلى بإسرائيل االعتراف بتعميق الخاص القرار ننفذ أن األوان آن فمقد مؤسساتنا، تقره

لغاء ، فمسطين بدولة  جانب إلى االستيطان، ووقف دولتنا، عاصمة الشرقية القدس ضم قرار وا 
 وغيرىا باقتصادنا، االحتالل تحكم من والتحرر أشكالو، بكافة األمني التنسيق وقف لقرار تنفيذنا
 ."الميمة القرارات من

 وكالة وفا: المصدر

 المجمس وضع عباس محمود الرئيس إن ،" فتح" حركة باسم المتحدث سيف ايو عاطف. د قال 
 لمواجيتيا، وفقيا العمل يجب التي والسبب الوطنية القضية تواجو التي التحديات بجممة المركزي
 .والصريح بالتاريخي اليوم خطابو واصًفا

 فيو وقف وصريحا وشامال تاريخيا كان الرئيس خطاب إن صحفي تصريح في سيف أبو واضاف
 تواجده، أماكن كافة في شعبنا أبناء تواجو التي اليموم مالمسا الفمسطيني الواقع مجمل عمى

 ".ىامة وقرارات نقاشا تتطمب  صعبة اختبارات أمام اننا" موضحا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 أرض غادرت التي الالجئين قوافل مشاىد إن بركة، محمد العميا العربية المتابعة لجنة رئيس الق
 اإلسرائيمي االحتالل وجيش الصييونية العصابات مارستو الذي العرقي التطيير نتيجة فمسطين

 اإلسرائيمية" الكنيست" أقرتو الذي" القومية قانون" عمى ردنا ىو وىذا تتكرر، لن ،0491 عام
 .مؤخرا

 المجمس من 04 الدورة افتتاح في ،0491 عام أراضي في أىمنا عن نيابة كممتو في وأضاف،
 وفي الفمسطيني، الوطني المشروع لواء تحت وحدتنا نستعيد أن باألمل مسكونا أقف" المركزي،

 من واالنتقال النجار رزان بدورة الدورة تسمية وحيا". الفمسطينية التحرير منظمة وىو جامع إطار
 دولة أجل من العمل ومواصمة الفمسطينية الداخمية الوحدة يؤكد الذي األمر الدولة، إلى السمطة
 .المستقمة فمسطين

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 والعمرة الحج شركات أصحاب مع ، الدينية والشؤون األوقاف وزير إدعيس يوسفالشيخ  حثب 
 .الحجازية الديار إلى غزة من العمرة رحالت تسيير غزة، قطاع من

 مكة في فمسطين حجاج شؤون بعثة مقر في الخميس، اليوم عقد اجتماع خالل ذلك جاء
 .الموح دياب مصر لدى فمسطين سفير من بدعوة المكرمة،

 التي العمرة، برحاالت المتعمقة اإلدارية األمور بحث االجتماع إن": وفـا" لموفد إدعيس وقال
 بترتيبيا والمواصالت، النقل ووزارة السفارة مع بالتعاون الدينية والشؤون األوقاف وزارة ستقوم

 .العمرة شركات من العديد لمطالب االجتماع في استمعنا: وأضاف. مستقبال

 من الحرام اهلل بيت حجاج خروج عباس محمود الرئيس متابعة الموح، السفير أكد جيتو، من
 من أخرى ومناطق الحجازية الديار إلى غزة وقطاع والقدس الغربية الضفة من الوطن أرض

 .، موجيًا الشكر لممممكة السعودية عمى جيودىا في خدمة الحجاج الفمسطيني الشتات

 وكالة وفا:المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ختمفة من من مناطق م مواطنين 4 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 . والقدس محافظات الضفة الغربية

 زايد محمدصيادين وىم :  9وفي محافظات غزة اعتقمت قوات االحتالل صباح اليوم الخميس 
 .السمطان ورأفت السمطان وتوفيق تامر ونجمو

 وكالة معا المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 أبو كرم معبر فتح بإعادة إسرائيل  بقرار غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين رحب
 .غزة ساحل قبالة الصيد نطاق وتوسيع األربعاء، صباح منذ الكاممة بطاقتو سالم

 المعنية األطراف الستجابة تفاؤلو عن غوتيريش أعرب باسمو، المتحدث عن صادر بيان وفي
 .حوليا وما غزة في المدنيين عمى آخر صراع لنشوب المدمر األثر تجنب لدعوات

 في السالم لعممية الخاص المنسق جيود دعم إلى األطراف كل المتحدة األمم عام أمين ودعا
 في اإلنسانية القضايا كل ولمعالجة التصعيد لتجنب ومصر مالدينوف نيكوالي األوسط الشرق
 .قطاع غزة إلى الفمسطينية السمطة وعودة غزة

 موقع اخبار االمم المتحدة :المصدر

 

 الستئناف الحالي آب شير أواخر المتحدة الواليات إلى كبير مسؤول إرسال الصين تعتزم 
 التجارية. المحادثات

 الخزانة وزير مساعد سيمتقي شووين وانغ الصيني التجارة وزير نائب إن بيان في الوزارة وقالت
 .المتحدة الواليات من بدعوة مالباس ديفيد الدولية لمتجارة األميركي

 التجارية والحمائية األحادية النزعة يعارض أنو مجددا يؤكد الصيني الجانب" أن البيان وأضاف
 قاعدة عمى والتواصل بالحوار ترحب الصين" أن وتابع". التجارة لتقييد أحادية تدابير أي يقبل وال

 ".والنزاىة والمساواة التبادل

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


