
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-19                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 قوننة في نجحت إسرائيل أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د أكد  
 لقانون اإلسرائيمي الكنيست إقرار بشدة مديناً  بالقانون،" أبارتايد" نظام نفسيا وجعل" األبارتايد"

 .العنصري القومية

 لإلرث وامتداداً  ترسيخاً  يعد   القانون ىذا أن  الخميس، اليوم صحفي تصريح في عريقات وقال
لغاء العرقي التطيير أساس عمى يقوم الذي العنصري االستعماري  المتعمد والتنكر األخر، وا 

عطاء التاريخية، أرضيم عمى األصميين السكان لحقوق  عمى المصير تقرير في الحصرية وا 
 .  وحده" الييودي لمشعب" السيادة وتشريع إسرائيل أرض

 النشاز الدولة تكون أن واختارت الدولية، المنظومة عن نفسيا عزلت إسرائيل أن عريقات واعتبر
 .والعشرين الحادي القرن في الدول بين من

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 خالل ستسمم حركة فتح  أن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل لمواءا أكد 
 مطالبا غزة، إلى الفمسطينية السمطة إلعادة استراتيجية رؤية تتضمن مصر إلى مكتوبة ورقة أيام

 .كامل بشكل الحكومة بتمكين حماس حركة

 من مبادرة وصمتنا ، فمسطين تمفزيون عبرالذي بث  " ممف اليوم"برنامج   في الرجوب وقال
 لمجميع واضحة مرتكزات وفق عالية بإيجابية معيا وسنتعامل القيادية، األطر مع ستناقش مصر
 ".العالم بيا يعترف شرعية باتجاه العربي عمقنا مع كفمسطينيين تقودنا

 زيارتو خالل تسمم األحمد عزام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أن إلى الرجوب وأشار
:" وىي بنود 4 تتضمن السيسي الفتاح عبد لمرئيس المصرية المخابرات من رسالة لمقاىرة، األخيرة

: ثالثاً  الفمسطينية، لمدولة عاصمة بالقدس ممتزمة مصر: ثانياً  الدولتين، بحل ممتزمة مصر: أوالً 
 في معا نعمل لكي االنقسام ستحارب مصر: رابعاً  غزة، في دولة قيام وستحارب تقبل لن مصر
 ".الصراع مواجية

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-19                   الخميساليوم  : 

 والثالثة، الثانية بالقراءتين اإلسرائيمية، الكنيست تصويت ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أدانت 
 من والتمييز العنصرية تشرع االحتالل دولة أن مؤكدة العنصري،" القومية قانون" مشروع عمى
 .الفمسطيني الوجود عمى القضاء أجل

 المجنة باسم صحفي بيان في ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان وشددت
 االحتالل مفاىيم تثبيت العنصرية االستعمار دولة محاوالت أن عمى الخميس، اليوم التنفيذية،

لغاء العنصري، الفصل ونظام واالستيطان  الشعب وسيبقى تمر، لن عبثية الفمسطيني، الوجود وا 
 .والمكان والحيز والرواية واألرض الحق صاحب الفمسطيني

 تواصل االمريكية اإلدارة من وشراكة وبدعم المتطرف اليميني وائتالفيا نتنياىو حكومة إن: وقالت
 العنصري النظام لطبيعة حقيقيا مثاال وشكمت اآلخر، والغاء ورفض االقصاء عمى القائم نيجيا
 المصادقة عبر القسري والتيجير واالجالء والتشريد التمييز عمى القائمة سياساتو يمارس الذي
 الدولية لمقوانين صارخة مخالفة في تيويدية، بمخططات قدما والمضي العنصرية القوانين عمى

 .واالنسانية

 وكالة وفا: المصدر

 

 سيعقد الدولي، االمن مجمس إن ، المتحدة االمم لدى الدائم فمسطين مندوب منصور رياض الق 
 .الجاري الشير من والعشرين الرابع في الفمسطينية، الحالة حول مفتوحة جمسة

 لألمم الخاص المنسق أن الخميس، اليوم ،"فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في منصور وأوضح
 باسم احاطة الجمسة خالل سيقدم مالدينوف، نيكوالي األوسط، الشرق في السالم لعممية المتحدة
 من مطموب ىو وما فمسطين، في االرض عمى االوضاع حول المتحدة، لألمم العام االمين
 .الدوليين والسمم االمن حفظ في مسؤوليتو ليتحمل االمن مجمس

 المتحدة لألمم العام االمين طواقم مع عديدة اطراف قبل من مكثفة مشاورات ىناك أن إلى وأشار
 الحماية مسألة الجاري الشير من عشر السادس في سيصدره الذي التقرير يمبي ان أجل من

 .االسرائيمي العدوان من المحتمة االراضي في المدنيين لمسكان

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-7-19                   الخميساليوم  : 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 والذي العنصري، االستعالئي( القومية قانون) يسمى ما أن عمى الوطني، الوفاق حكومة كدتأ 
 العربية اليوية لطمس أخرى محاولة ىو الخميس، اليوم فجر االسرائيمي،" الكنيست" عميو صادق

 نسعى الذي( المنشود السالم) أنقاض عمى والبغضاء العداء أسس ارساء اجل ومن الفمسطينية،
 .والمنطقة بالدنا في إنعاشو الى العالم أنحاء كافة من أصدقائنا مع

 المسؤولين أيدي اقترفتو ما إن: "المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 والديمقراطية الحرية قيم لكافة المعادي العنصري القانون ىذا مثل سنيم خالل من اإلسرائيميين
 شعبنا وجود الستيداف أخرى محاولة في وارضنا شعبنا أبناء عمى حرب شن يعتبر واإلنسانية،

 ."التاريخ فجر بدايات الى يمتد الذي المجيد تراثو وطمس

ة جيود رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بأيخر آسياق وفي 
 تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

إن الحكومة عمى أتم االستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم االتفاق عمييا بين حركتي فتح  وقال
نياء االنقسام.  وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وا 

 وكالة وفا: المصدر

 إن ، فتح لحركة الثوري المجمس سر امين نائب ، االعالم وزارة وكيل عيطة أبو فايز. د قال 
 قيام عمى يتغمب أن لالحتالل يمكن وال األرض ىذه عمى وجود معركة ىي االحتالل مع معركتنا

 .األحمر الخان في ألىمنا األسطوري الصمود ظل في فمسطينية دولة

 قبل من والترحيل باليدم الميددة األحمر الخان قرية في عقد صحفي مؤتمر خالل ذلك جاء
 .القرية مع لمتضامن االعالمي اليوم في ،االحتالل

 الوسائل بكافة األحمر الخان لدعم تعميماتيا اعطت الفمسطينية القيادة ان عيطة ابو واضاف
 .الشرقية القدس وبوابة األرض حراس ألنيم صمودىم وتعزيز المتاحة

 سيفشل انو غير العنصرية بسياستو األرض عمى الواقع تغيير يحاول االحتالل أن الى واشار
 .شعبنا صمود أمام

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-7-19                   الخميساليوم  : 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 متفرقة مناطق منين مواطن 7 ،الخميس اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 .الغربية الضفة بمحافظات

 صحيفة القدسالمصدر: 

 الدولة" ىي اسرائيل ان عمى ينص قانون مشروع الخميس اليوم فجر  االسرائيمي الكنسيت أقر  
 ".فقط الييودي الشعب يخص" فييا المصير تقرير حق وأن" الييودي لمشعب القومية

 المغة ان عمى القانون ينص و ، صوتاً  55 مقابل في صوتاً  66 بتأييد القانون مشروع تبني وتم
 ان ينصو  العربية، المغة عن الصفة ىذه ينزع بينما اسرائيل في الرسمية المغة ستصبح العبرية

 ".الوطنية القيم من الييودي االستيطان تنمية"

 وكالة فرانس برس: المصدر

  الممف العربي والدولي:  رابعاً 

 بينيما القمة خالل بوتين فالديمير الروسي نظيره ابمغ انو ترامب دونالد االميركي الرئيس أعمن  
 .انتخاباتيا في التدخل مسألة مع تتسامح لن المتحدة الواليات ان ىمسنكي في

 ىي وىذه بو، نسمح ولن بيذا، نقبل ال اننا أعممتو" األميركية" اس بي سي" لقناة ترامب وقال
 ".االمر عمييا سيكون التي الطريقة

 فرانس برس وكالة: المصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 بالمحافظات الجنوبية مع تحيات مفوضية االعالم


