
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-15                   االثنيناليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي 

 

 كمال – مطمق الحاج الشيداء دورة الثانية، العادية دورتو،  فتح لحركة االستشاري المجمس اختتم
 .اهلل رام مدينة في الرئاسة مقر في عياش، أبو عدنان –عيسى مصطفى – الشيخ

 األوضاع شممت التي ،عباس محمود الرئيس فتح، حركة رئيس لكممة المجمس واستمع
 التحرير لمنظمة التنفيذية والمجنة الحركية واألطر القيادة بو تقوم الذي والتحرك الداخمية

 ورشة ومخرجات" القرن صفقة"بـ يسمى عما نتج وما والعربية، الدولية المستويات عمى الفمسطينية
 عميو اعتاد ما تمغي التي الفمسطينية القضية مع التعامل قواعد تغيير ومحاوالت الفاشمة، المنامة
 .الفمسطينية واليوية والشعب القضية تستيدف مؤامرة ألكبر الفمسطيني والتصدي أجمع، العالم

ما استمع المجمس الى تقارير من المجنة المركزية تناولت الوضع الداخمي لمحركة والعالقة مع ك
الفصائل والقوى الفمسطينية والعالقات الداخمية الفمسطينية خصوصا ما يتعمق باستعادة الوحدة 
الوطنية وتطبيق كافة االتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفمسطينية في تشرين 

 . 7102أول/ أكتوبر 
الجيد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفمسطينية  في بيانو الختامي وثمن المجمس

 .7102والمصالحة الداخمية، داعيا حركة حماس الى التطبيق السريع التفاق 
إلى تمكين الحكومة من أداء عمميا ومياميا وتقديم كل ما تستطيع من خدمات  المجمس ودعا

ين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين والتزامات الى أىمنا في قطاع غزة الذ
 متساوو الحقوق في كل انحاء الوطن

 والثقافة باالقاليم الجنوبية مفوضية االعالم المصدر:
 

 لمانو  األحمد عزام ، التحرير لمنظمة والتنفيذية فتح، لحركة المركزية المجنتين عضو قال  
 ىذا في إضافية تفاصيل أي كشف رافضاً  ،"الفمسطينية المصالحة ممف في يذكر جديد أي يحدث
 .الممف

 حركة وقيادة الفمسطينية القيادة لدى" أن ،72لموقع عربي  مقتضب تصريح في حمداأل وأضاف
 بيان في ورد بما واالكتفاء الفمسطينية، المصالحة ممف تطورات في الحديث بعدم قرار فتح

 "لمحركة االستشاري المجمس

https://fatehinfo.net/post/158233
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 2019-7-15                   االثنيناليوم  : 

 في المستمر المصري الجيد الختامي بيانو في فتح لحركة االستشاري المجمس ثمن وكان قد 
 التفاق السريع التطبيق الى حماس حركة داعياً  الداخمية، والمصالحة الفمسطينية الوحدة تحقيق
7102. 

  ، مفوضية االعالم42عربي المصدر: 
  
 إن ىولي أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال 

 سيؤثر دوالر، مميون 700 بـ يقدر مالي عجز من تعاني( األونروا) الالجئين وتشغيل غوث وكالة
 .الفمسطينيين لالجئين المقدمة الخدمات طبيعة عمى

 العربية بالدول الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين مؤتمر أمام كممتو في ىولي أبو وأضاف
 شير في سينتيي الذي الوكالة عمل تفويض ىو يواجينا الذي الثاني التحدي أن ،ةالمضيف
 التفويض، ىذا إلغاء إلى االسرائيمي االحتالل وحكومة األميركية اإلدارة وتسعى المقبل، سبتمبر

 لحشد المستويات كافة عمى واسعا تحركا يتطمب ما ضعيفة، بأغمبية التجديد تمرير أو تغييره، أو
 عمميا والية تفويض تجديد ولضمان لألونروا، المستدام التمويل وتأمين والمالي السياسي الدعم
 المانحين اجتماع عمى مقبمون ونحن خاصة المتحدة، األمم في مطمقة بأغمبية 217 القرار حسب
 نيويورك في المقبل سبتمبر لموكالة
 : وكالة وفا درالمص

 
 رئيس برئاسة  بالحكومة ووزراء أعمال رجال من مكون فمسطيني وفد االثنين اليوم يتوجو 

 .البمدين بين المشترك التعاونو العالقات  تعميق لمبحث في ، العراق إلى اشتية محمد. د الوزراء

 ستكون التي البنود اىم أحد، ان  فمسطين صوت عبر ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث وقال
 الرؤية إطار في وذلك ، "العراقي النفط امكانية البدء بشراء ، الزيارة أعمال جدول عمى مطروحة

 ال االحتالل عن التدريجي لالنفكاك عباس محمود الرئيس حددىا التي لمحكومة االستراتيجية
 ".االقتصادي المجال في سيما

 يزورىا التي الدولة وأىمية لتوقيتيا بالنظر كبيرة اىمية تكتسب الزيارة ىذه" أن ممحم وأضاف
 وورشة القرن صفقة تجاه األخير الموقف سيما ال قومية مواقف لو العراق" أن موضحاً  ،"الوفد

 ".المنامة

 اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
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 الحكومةممف : ثانياً  

 لجنة أن العالي، والتعميم التربية وزارة في والتقويم القياس عام مدير عواد، محمد د. عمنأ  
 (.اإلنجاز) العامة الثانوية نتائج إعالن موعد اليوم ستعمنالعامة، االمتحانات

 إعالن موعد فيو توضح صحفيًا، بياناً  ستصدر المجنة أن ،"الوطن دنيا"لـ تصريح في عواد وبين
 (.اإلنجاز) العامة الثانوية نتائج

 وطندنيا ال: لمصدرا  
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

سيدتان خالل عمميات بينيم  مواطناً  01االثنين فجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 . والقدس  بالمحافظات الشماليةدىم وتفتيش 

 االحتالل قوات اقتحمت وضواحييا، المتواصمة في القدس االسرائيمية وفي اطار االعتداءات
 اصابة الى ادى ما الموظفين عمى واعتدت قمنديا، مخيمب القدس محافظة مكتب ، اليوم صباح
زة من جنود اقتحمت قوة معز  فيما ،المستشفى الى اثرىا عمى ونقل فيالو زكريا المكتب مدير

، ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط بمدينة القدس المحتمة، ومنعت دخول االحتالل اإلسرائيمي
، أساسات بناية سكنية في بمدة السواحرة ىدمت قوات االحتالل االسرائيمي ،كماوخروج المواطنين

 .الشرقية، شرق مدينة القدس المحتمة

 بشكل االثنين، اليوم صباح إسرائيمية، عسكرية آليات عدة توغمتوفي المحافظات الجنوبية 
 .غزة قطاع جنوب رفح مدينة من الشرق إلى المواطنين أراضي في محدود

 وكالة وفا : لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الرامية واألميركية اإلسرائيمية السياسات استمرار مغبة» من العربية الدول جامعة حّذرت  
 األميركية الخطة لمواجية العربية الجيود تضافر» إلى ودعت ،«الفمسطينية القضية لتصفية
 السياسي الدعم وحشد فمسطين، الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة تفكيك إلى اليادفة
 في مطمقة بأغمبية المقبل( أيمول) سبتمبر في سينتيي الذي عمميا تفويض والية لتجديد والمالي
 .«المتحدة األمم
 واألراضي فمسطين قطاع يسرئ العربية لمجامعة المساعد العام األمين عمي أبو سعيد  وقال

 بإخراج بدأ الذي النيائي الحل لقضايا األميركية اإلدارة» من استيدافاً  ىناك أن ، المحتمة العربية
 وما إلييا، سفارتيا ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس وباالعتراف المفاوضات، طاولة من القدس

 .«األونروا عمى شرسة ىجمة من تاله
 تفكيك إلى اليادفة األميركية الخطة لمواجية العربية الجيود تضافر إلى عمي أبو ودعا

 في سينتيي الذي عمميا تفويض والية لتجديد والمالي السياسي الدعم حشد وضرورة ،«األونروا»
 المقبل سبتمبر
 صحيفة الشرق االوسط: المصدر

 
المجنة التنفيذية لمنظمة  ان  ممثل منظمة التعاون االسالمي في فمسطينقال احمد الرويضي 

 اجتماعًا استثنائياً  من الشير الجاري 02في الـ ولة فمسطيندعمى  بناءستعقد  التعاون االسالمي
المتواصمة في مدينة االسرائيمية خارجية لبحث االنتياكات وزراء ال عمى مستوى  مدينة جدة في 

 .وخاصة ما حصل مؤخرًا من فتح نفق استيطاني اسفل سموان ومصادرة العقارات  القدس

  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 بيدفين نيجيريا منتخب عمى بفوزه القدم، لكرة إفريقيا أمم كأس نيائي ليالجزائر ا منتخب تأىل
 .الدولي القاىرة إستاد عمى جرى الذي المقاء في ليدف

 األول النيائي النصف في أقصى الذي السنغال منتخب مع موعداً  ، الجزائري المنتخب وضرب
 .وحيد بيدف االضافية األشواط في الفوز بعد تونس منتخب
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في البطولة التي نظمت عمى ارض الجزائر في عام   مرة ألول لمنيائي الجزائر  تتأىم وقد  
 .نيجريا بيدف نظيف  وتمكنت من احراز المقب عمى حساب منتخب 0441

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبية: لمصدرا

 
 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 
 سبعين عن يزيد ما األقصى بالمسجد وقتموا المقدس، بيت الصميبيون احتل - 0144 -01-2
 .المسممين من ألفا

 
 .فمسطين في العسكرية األعمال بوقف 12 رقم األمن مجمس قرار صدور - 0423 -51-2

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باالقاليماالعالم والثقافة مع تحيات مفوضية 

https://fatehinfo.net/post/154553

