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 أواًل : الممف السياسي

  أن ، والمحامين الميندسين نقابتي بانتخابات الفائزين  استقبالو خالل عباس محمود الرئيس أكد 
 صمود ودعم الوطني، المشروع حماية عمى يعمل الفمسطيني المجتمع في االنتخابات نيج تكريس
 .مؤامرات او تحديات او صعوبات من واجينا ميما أرضو عمى شعبنا ابناء

 كافة، واالتحادات النقابات لتشمل تستمر أن يجب النقابية االنتخابات أن إلى  الرئيس وأشار
 .الفمسطينية السياسية ياةالح في وتكريسيا الديمقراطية الحياة لتعزيز وذلك

 الفمسطيني الوطني لممجمس ممثمييا ستختار باالنتخابات الفائزة النقابات أن  الرئيس وأوضح
 تجديد في الكبرى االىمية لو سيكون والذي اهلل، رام مدينة في الجاري الشير نياية سيعقد الذي

 .الفمسطيني السياسي والنظام الفمسطينية التحرير منظمة ومؤسسات ىيئات

 االنتخابات خالل الفمسطينيين والمحامين الميندسين بثقة بفوزىما النقابتين، اعضاء سيادتو، وىنأ
 .وشفافية ديمقراطية بكل جرت التي

 وفاوكالة المصدر: 

 الخارجية وزارة قامت التي الفمسطينية بالخطوة "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة حبتر  
 األمم لجنة إلى باإلحتالل، القائمة السمطة اسرائيل، ضد شكوى تقديم في والمتمثمة والمغتربين
 .العنصري التمييز أشكال كافة عمى القضاء باتفاقية المعنية المتحدة

 قدما المضي اىمية الفكرية، والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر بيان في" فتح" وأكدت
 الدبموماسية الجيود ومواصمة الفمسطيني، شعبنا ضد جرائميا كافة عمى اسرائيل محاسبة في

 .الدولية واالتفاقيات لمقوانين وفقا الفمسطينية الحقوق النجاز الالزمة والقانونية

 الحكام ومخالفاتيا انتياكاتيا وقف عمى باالحتالل، القائمة السمطة اسرائيل، اجبار" فتح" وطالبت
 ىذه وارتكاب تكرارىا عدم ضمانو  العنصري التمييز أشكال جميع عمى القضاء اتفاقية

 كشرط الفمسطينية االرض عمى القائمة المستعمرات بازالة االسرائيمية الحكومة والزام االنتياكات،
 .الفمسطينية االرض عمى الواقعة العنصري والفصل التمييز سياسية النياء وميم اساسي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

http://fatehinfo.net/post/149812


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4- 25                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 القاىرة باتفاق االلتزام حماس حركة عمى إن سيف، أبو عاطف فتح حركة باسم الناطق الق 
 .الوطنية المصالحة لتنفيذ مؤخرا، وقع الذي

 شيء يوجد ال إنو فييا قال التي مرزوق أبو موسى حماس في القيادي تصريحات عمى وردا
 لماذا" ،فمسطين صوت إلذاعة حديث في سيف أبو تساءل القطاع، في الحكومة تمكين اسمو
 "االتفاقات؟ عمى إذا حماس وقعت

نياء لموحدة الرافضة مواقفيا عن بالعدول حماس لحركة الدعوة فتح باسم الناطق وجدد  االنقسام وا 
 االتفاق تنفيذ بضرورة واضحة كانت عباس الرئيس تعميمات وأن خاصة الوطنية، لموحدة والعودة
 .بواجباتيا القيام من الوطني الوفاق حكومة تمكين عمى ينص والذي القاىرة، في الموقع

 وعقد االنتظار عدم قررنا لذلك ننتظر، مازلنا ونحن تنيار، التحرير منظمة تكاد: "وقال
 ".المجمس

 التحرير، منظمة من اجزءً  ليستا الحركتين أن بين اإلسالمي، والجياد حماس مشاركة عدم وبشأن
 ".المصالحة ممف بإنياء مرتبط منيا، جزًءا يكونوا أن: "مضيًفا

 رفاقنا ىم،و  المعطيات كل تناول الماضية، الفترة في حوار بيننا كان: "قال الشعبية، الجبية وحول
 ".المسيرة وىذه المشروع ىذا بناء في وشركائنا طويمة نضال مسيرة عبر

  اذاعة صوت فمسطين : المصدر

 

 المطموب ان الفمسطينية لممرأة العام االتحاد عن الوطني المجمس عضوخولة االزرق   اكدت 
 التي التحديات امام لموقوف موحدة باستراتيجية الخروج القادمة دورتو في نيالوط المجمس من

 .  إلسرائيل عاصمة القدس باعتبار االخير ترامب اعالن بعد خاصة الفمسطينية القضية تواجييا

 وحدوية دورة لموطني القادمة الدورة تكون ان الى دعونا ، "فمسطين صوت" إلذاعة االزرق وقالت
 . االنقسام ترسيخ تريد اطراف ىناك ان اال الفمسطيني الكل وتجمع

  اذاعة صوت فمسطين : المصدر
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 التزاميا أعمنت المنظمة فصائل أن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عميرة حنا اكد 
 وحدانية عمى يدل ما وىو موازية بمؤتمرات لممشاركة مستعدة وغير الفمسطينية بالشرعية
 عقد بدل الوطني المجمس اجتماعات في تشارك ان حماس لحركة األفضل بأن مضيفا المنظمة،

 .  المؤتمرات ىذه مثل

 تحديدا، الوقت ىذا في المجمس اجتماع عقد إن" فمسطين صوت" إلذاعةعميرة في حديث  وقال
 من والشعب، والقيادة المنظمة عمى المتحدة الواليات تمارسيا التي الضغوطات لكافة رفضا يأتي
عالن القرن بصفقة تسمى لما طرحيا خالل  شرعية عمى وتأكيدا إلسرائيل، عاصمة القدس وا 
 .التحرير منظمة

  اذاعة صوت فمسطين : المصدر

 مصالحة عن الحديث يمكن ال إنو ،فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال الق
 أي يوجد ال أنو إلى الفتاً  غزة، قطاع في حماس حركة ممارسات استمرار ظل في فمسطينية
 . غزة قطاع في اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس موكب تفجير منذ الحركتين بين اتصاالت

 مقتنع غير بات الفمسطيني الشعب أن ،"الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في محيسن، وأوضح
 بين االنقسام لتكريس مساع من حماس حركة بو تقوم ما مع خاصة االنقسام، إنياء بإمكانية

 .الوطن شقي

 من طرحناه لما المصري الوسيط عبر رد أي حماس حركة من نتمق لم: "محيسن وأضاف
 الحركة رغبة عدم تؤكد حماس قيادات تصريحات أن إال المصري، الوسيط عبر مؤخراً  تساؤالت

 وممارسة غزة لقطاع الوصول من التوافق لحكومة منعيا ظل في وخاصة المصالحة، تحقيق في
 .القطاع في مياميا

 دنيا الوطن: المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 رالدكتو  برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس رحب 
 والعشرين الثالثة دورتو في الفمسطيني، الوطني المجمس بانعقاد الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي
 وأكد. الحالي الشير نياية أعمالو ستبدأ والذي( الفمسطينية الشرعية وحماية القدس،) عنوان تحت

 الفمسطيني البيت لترتيب وممحة وطنية ضرورة يشكل بات الوطني المجمس انعقاد أن المجمس

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/24/1139222.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/24/1139222.html
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41355
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سقاط العادلة وقضيتو شعبنا أمام الماثمة التحديات لمجابية الشرعيات وتجديد  التي المؤامرات وا 
يجاد الفمسطيني التمثيل وحدة ضرب تستيدف  اإلسرائيمية األىداف مع تتساوق بديمة قيادة وا 
 .واالستقالل والحرية والدولة العودة نحو التحرري الوطني مشروعنا لضرب األمريكية

 خمف الفمسطيني المجتمع ومكونات والفصائل القوى كافة اصطفاف أىمية عمى المجمس وشدد
 والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير منظمة تجاوز محاوالت مواجية في الفمسطينية القيادة
 لتجاوز الجيود وتوحيد بالمسؤولية التحمي وضرورة تواجده، أماكن كافة في الفمسطيني لشعبنا
 بإنياء وطموحاتو شعبنا تطمعات إلنجاز صمبة وطنية بإرادة التحديات ومواجية الصعاب، كافة

 محاوالت عمى الفرصة وتفويت عميا، وطنية كمصمحة الوطنية، المصالحة وتحقيق االنقسام،
 مسطينيةالف التحرير منظمة أن مؤكداً  الفمسطيني، الوطني والمشروع الفمسطينية القضية تصفية
 قواه بمختمف شعبنا أبناء لكافة والموحد الجامع اإلطار وستبقى الفمسطيني الشعب عنوان ستبقى

 لعقد الدعوات مستنكراً  األمان، بر إلى بشعبنا لموصول األكيدة الضمانة وستبقى السياسية
 وبديمة موازية أجسام لخمق محاولة في الوطني المجمس انعقاد مع تتزامن أخرى مؤتمرات
 .الفمسطيني التمثيل وحدة وتفتيت الفمسطينية الشرعية وضرب المنظمة، ودوائر لمؤسسات

 مجمس الوزراء المصدر: 

 

 لم والذين المبكر لمتقاعد المحالين الموظفين من تبقى من العالي والتعميم التربية وزارة دعت 
 لإلسراع لموزارة؛ التابع االجتماعي التكافل صندوق من المالية مستحقاتيم تسمم إجراءات يستكمموا

 .اإلجراءات ىذه استكمال في

 أنو اليوم، الوزارة عن صدر بيان في عره، أبو أشرف االجتماعي التكافل صندوق مدير وأوضح
 عمى لمحصول بطمبات تقدموا والذين المبكر لمتقاعد المحالين الموظفين من تبقى من عمى يتعين

 يجب وأنو المستحقات، ىذه لتسمم العالي والتعميم التربية لمديريات التوجو المالية؛ مستحقاتيم
 موعد في التربية مديريات مراجعة مستحقاتيم؛ عمى لمحصول بطمبات يتقدموا لم الذين عمى

 اإلسراع يتطمب الذي األمر المستحقات، لصرف النيائي الموعد وىو ؛03/4/8302 أقصاه
 وفق صرفيا لمصندوق ليتسنى المستحقات ىذه عمى الحصول بإجراءات الخاصة النماذج بتعبئة

 .األصول
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 ويمنع المستحقات، صرف سيعيق أعاله؛ المذكور الموعد عن تأخير أي أن عمى عره أبو وشدد
 .الحقاً  المقدمة الطمبات في النظر

   وزارة التربية والتعميم المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 دىم عمميات خالل مواطنين ثمانية االربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 .الغربية الضفة محافظات في المنازل من العديد طالت وتفتيش

 ساعات منذ االحتالل جرافات قامتوفي سياق متصل بممارسات االحتالل بحق ابناء شعبنا ، 
 .الشمالية األغوار بمنطقة بردلة قرية في األشجار مئات باقتالع األربعاء اليوم صباح

  معاوكالة المصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 إن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "االنروا"  كراىينبول بيير قال 
 مبمغ من بكثير أكثر أي دوالر ماليين 033 قدره تمويال حجب ترامب دونالد األمريكي الرئيس

 .الثاني كانون يناير في سيوقفو إنو قال الذي دوالر مميون 53

 بالفعل لديك” بروكسل في سوريا بشأن الدوليين لممانحين مؤتمر أثناء لرويترز كراىينبول وقال
 (“.غزة في) لمغاية ىش مجتمع

 المتحدة األمم من المقدمة الغذائية المساعدات حجم بشأن متيقنا فجأة تعد لم فإذا” وأضاف
 أي يقدم ال أنو أكد لكنو “ذلك يحدثو قد الذي التأثير نوع تصور كيمكن... شخص لمميون
 .اضطرابات اندالع باحتمال لذلك صمة ألي تبريرات

 دوالر مميون 833 بمغ إجماليا مبمغا قدمت وكندا والنرويج الخميج دول إن كراىينبول وقال
 التي المتحدة، الواليات وتقدم. 8302 لعام دوالر مميون 453 قدرىا ميزانية تمويل في لممساعدة

 .بتقديميا وعدت مميون 053 من فقط دوالر مميون 53 لموكالة، مساىم أكبر طويمة لفترة كانت

 في واالستمرار والسكر والطحين األرز شراء تمويل في دوالر مميون 833 قدره عجزا ذلك ويترك
 .الغربية والضفة غزة في المدارس تمويل

 وكالة رويترزالمصدر: 
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 في فمسطينيا محاضرا قتال بأنيما يعتقد شخصين أن األربعاء اليوم  الماليزية الشرطة ذكرت 
 .الرجمين ألحد جديدة صورة عن كشفت بينما البالد، في يزاالن ال كوااللمبور

 محاضر وىو البطش، فادي عمى األقل عمى رصاصة 04 نارية دراجة عمى رجالن وأطمق
 .الفور عمى وقتاله كوااللمبور في السبت يوم اليندسة، مجال في فمسطيني

 من نارية دراجة عمى العثور جرى أنو لمصحفيين ىارون فوزي محمد لمشرطة العام المفتش وقال
 .الحادث مسرح نم تقريبا دقائق تسع بعد عمى بحيرة قرب متروكة( كاواساكي) طراز

 كانون يناير أواخر في ماليزيا دخال بيما المشتبو أن تعتقد السمطات إن فوزي محمد وأضاف
 .أتيا أين من أو جنسيتيما تعرف ال لكنيا الثاني،

 نشتبو لكننا بعد، ىويتيما نحدد لم... البالد في يزاالن ال بيما المشتبو بأن نعتقد:  ” فوزي وتابع
 .“ىنا وجودىما خالل أو البالد دخوليما لدى إما مزورة ىوية استخدما بأنيما

 وصفيما المذين بيما، لممشتبو الكمبيوتر رسميا صورا األساس في أصدرت السمطات وكانت
 .أوروبا أو األوسط الشرق منطقة من وربما البشرة، وفاتحا البنية قويا بأنيما شاىد

 وكالة رويترزالمصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 وجوزيف الناصر عبد جمال يد عمى االنحياز عدم حركة قيام عن اإلعالن - 0533 -83-4
 .إندونيسيا في المنعقد باندونغ مؤتمر في نيرو الل وجواىر تيتو بروز

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


