
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-11                   األربعاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

" فتح" لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو برئاسة فمسطيني وفد أطمع 
 ظل في فمسطين في األوضاع عمى مقداد، فيصل السوري الخارجية وزير نائب األحمد، عزام

 .شعبنا ضد المستمر ومستوطنيو االحتالل جيش اعتداءات استمرار

 ليا يتصدى التي األحمر الخان منطقة في العنيفة المواجيات مقداد، لقائو خالل الوفد واستعرض
 العنصري االستيطاني التوسع إطار في عمييا واالستيالء سكانيا طرد ضد ببسالة المواطنون
 .الفمسطينية األرض البتالع

 عمى عباس محمود الرئيس برئاسة الفمسطينية القيادة بيا تقوم التي التحركات إلى األحمد وأشار
 وطنو أرض في الفمسطيني الشعب صمود تعزيز أجل من والدولية واإلقميمية المحمية الصعد كافة

 الدولية الشرعية قرارات عمى لاللتفاف اإلسرائيمية، األميركية والمخططات التحركات ومحاصرة
 تصفية تريد التي القرن بصفقة سمي ما سواء مختمفة مسميات تحت الفمسطينية بالقضية المتعمقة
 ما أو الفمسطينيين الالجئين وقضية القدس تجاه األميركي الموقف خالل من الفمسطينية القضية
 األخيرة اإلسرائيمية اإلجراءات فيو تستمر الذي الوقت في غزة قطاع في اإلنساني بالحل سمي

 .الصيادين عمى البحري الحصار وتشديد سالم أبو كرم معبر بإغالق

 األميركية اإلدارة مع السياسية اتصاالتيا قطع في مستمرة الفمسطينية القيادة أن األحمد وأكد
 األمم وقرارات الفمسطيني الوطني بالبرنامج متمسكين اإلسرائيمي، الجانب إلى بالمطمق المنحازة
قامة االحتالل إنياء أجل من المتحدة  عام المحتمة األراضي عمى المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 .القدس األبدية وعاصمتيا 7391

 وكالة وفا: المصدر

،  المالكي رياضد.  والمغتربين الخارجية وزيرقال سفير فمسطين لدى الصين فريز ميدوي ان  
 دولي لمؤتمر االعداد بكين في ىو يي وانغ الصينيوزير الخارجية  مع األربعاء سيبحث اليوم

 اطار ضمن الفمسطينية القضية لحل عباس محمود الرئيس ودعوة الصينية المبادرة ضمن لمسالم
 . دولي
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 لمتحرك خالل المقاء سيدعوالمالكي ، ان  اليوم االربعاء إلذاعة صوت فمسطين ميداوي واوضح 
 91 عام حدود وعمى الدولية الشرعية وفق فمسطينية دولة إلقامة لمسالم دولي مؤتمر عقد باتجاه

 . لعقده لألعداد الدولية االطراف كافة مع اتصاالت اجراء عمى مؤكدا القدس وعاصمتيا

 تبقى ان يمكن ال المتحدة الواليات بان والصين فمسطين بين كامل توافق ىناك ان ميداوي وقال
 . لمقدس سفارتيا بنقل االخيرة خطوتيا بعد خاصة السالم عممية رعاية في منفردة

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 في العجز بسبب موظفييا رواتب وقف الوكالة نية االونروا باسم المتحدث مشعشع سامي نفى 
 .  ميزانيتيا

 لن الوكالة في العاممين رواتب ان  االربعاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة مشعشع وقال
 .  بعد يتخذ لم عدمو من الدراسي العام بدء قرار وان تمس

 رفض عن يعبر يوم مئة من اقل خالل الوكالة ميزانية في العجز تقميص ان مشعشع واعتبر
 في العجز ان الى مشيرا الوكالة خدمات وتجفيف الالجئين قضية انياء لمحاوالت المتبرعة الدول

 . الوكالة عمل مناطق في الطوارئ خدمات عمى سمبا يؤثر ما دوالر مميون 771 يبمغ الميزانية
 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 بأكبر تتعمق قضية بشأن أخرى مرة نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس" اإلسرائيمية" الشرطة استجوبت 
 .فساد قضايا في تحقيقات ثالثة نتنياىو يواجو إذ ، إسرائيل في اتصاالت شركة

 التحقيق عن تفاصيل أي يتضمن لم مقتضب بيان في"  االسرائيمية" الشرطة باسم متحدث وقال
 .بالقدس إقامتو مقر في ساعات لعدة نتنياىو استجوبت لمشرطة التابعة الفساد مكافحة وحدة إن

 وكالة رويترز: المصدر
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 بمحافظات متفرقة مناطق من مواطناً  79 ،األربعاء اليوم فجر االحتالل، جيش قوات اعتقمت 
 ، العامر إبراىيم المحامي ، ذوقان غسان السابق األسير: المعتقمينعرف من و  الغربية، الضفة
 اهلل رام من شوشة أبو محمد صبحي ، قمقيمية،  من سميم ياسر أسيد ، نابمس من وليد محمد يزن

 خميل أييم ماريا، أبو شريف رائد لحم، بيت من.طقاطقة عيسى وشاىر طقاطقة، محمود ،جواد
 الصميبي، عمر زياد الصميبي، عمر إياد ماريا، أبو جمال عمار ماريا، أبو جمال خميل صبارنة،

 .الخميل من عياش أبو سمير وأحمد مقبل، رائد جياد مقبل، محمد حسن

 صحيفة القدسالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 أبو كرم" معبر عمى فرضيا إسرائيل أعمنت التي القيود عواقب من ، المتحدة، األمم حذرت 
 . بإغالقو اإلسرائيمية السمطات قرار إلى إشارة في غزة، قطاع مع الحدودي" سالم

 صحفي مؤتمر في" حق فرحان" المتحدة لألمم العام األمين باسم الرسمي المتحدث نائب وقال
 عمى فرضت التي القيود إزاء لمغاية قمقة المتحد األمم: "بنيويورك الدولية لممنظمة الدائم بالمقر
 ".مؤقت بشكل والتصدير االستيراد عمميات وتعميق المعبر

 .القرار عن التراجع عمى اإلسرائيمية السمطات" حق" وحث

 معاوكالة : المصدر

 ثالث بإصدار ، الصيني العربي التعاون لمنتدى الوزاري لالجتماع الثامنة الدورة اعمال ختتمتا
 ،"والطريق الحزام" ببناء الخاص الصيني العربي التنفيذي واالعالن ،"بكين اعالن: "ميمة وثائق

 (.7171- 7172) لألعوام الصيني العربي التعاون لمنتدى التنفيذي والبرنامج

 الشعب وحقوق الفمسطينية القضية لدعم الصيني العربي التنسيق مواصمة الى" بكين اعالن" ودعا
قامة المصير تقرير حق فييا بما لمتصرف القابمة غير الفمسطيني  خطوط عمى المستقمة دولتو وا 

 عمى فمسطين دولة حصول وتأكيد الشرقية، القدس وعاصمتيا 7319 يوينو/ حزيران من الرابع
 منطقة في والدائم والشامل العادل السالم بتحقيق وااللتزام المتحدة األمم في الكاممة العضوية
 الصمة ذات المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون وفق الدولتين حل أساس وعمى األوسط الشرق
 العربية السالم ومبادرة
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 األمم قرار وفق العودة حق عمى قائم الفمسطينيين الالجئين لقضية عادل حل إيجاد الى دعا كما
 والتي السالم لتحقيق الفمسطيني الرئيس خطة ودعم العربية، السالم ومبادرة( 731) رقم المتحدة
 .االمن مجمس في طرحيا

 وفاوكالة : المصدر

 

حذرت الصين األربعاء من أنيا ستتخذ "التدابير المضادة المناسبة" بعد تيديدات جديدة من 
 .مميار دوالر من الصادرات الصينية 711واشنطن بفرض رسوم جمركية عمى حوالى 

ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان بالتيديدات األميركية الجديدة "غير المقبولة إطالقا" معتبرة 
 ."الواليات المتحدة "غير العقالني" يضر "بالصين والعالم وبيم أنفسيمأن تصرف 

وكتبت بكين "حفاظا عمى المصالح األساسية لمبالد والشعب، ستضطر الحكومة الصينية كما 
 .فعمت من قبل إلى اتخاذ تدابير الرد الضرورية" مبدية "صدمتيا" لسموك واشنطن

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 

  179 يقارب مامجزرة بمدينة المد وقتمت " ديان موشيو" بقيادة صييونية كوماندوز وحدة ارتكبت
 بعد احتالل المدينة. فمسطينيمواطن 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


