
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-6- 27                   األربعاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 بالثوابت والتمسؾ الفمسطيني الصمود إف ، الرئاسة باسـ الرسمي الناطؽ ردينة أبو نبيؿ قاؿ 
 يسمى ما اجيض العربية، والشرعية القدس قضية لتجاوز الرافض العربي والموقؼ الوطنية،

 إلى الفمسطينية القضية لتحويؿ اليادفة غزة، صفقة فكرة عمى أساساً  قامت ألنيا ،"القرف قةصف"بػ
 .إنسانية قضية

 المشبوىة االطراؼ بعض تعاطي ونتيجة االدارة ىذه أف صحفي، تصريح في ردينة أبو وأضاؼ
لغاء والالجئيف، القدس قضية إزاحة اف اعتقدت معا، والمتآمرة  ليا يفتح ايراف مع النووي االتفاؽ وا 
 الصادرة الروسية التصريحات وآخرىا ودوليًا، وعربياً  فمسطينياً  المرفوضة غزة صفقة لعقد الطريؽ

 عف بمفردىا عاجزة واشنطف اف تقوؿ التي بوغدانوؼ، ميخائيؿ الروسي الخارجية وزير نائب عف
 .االسرائيمي– الفمسطيني الصراع تسوية

 تفرداً  وليس لمحؿ، دولية آلية لوضع عباس الرئيس بو يطالب ما ىذا أف إلى ردينة أبو وأشار
 .االسرائيمي االحتالؿ لتكريس أميركياً 

 ومحاولة انسانيًا، أو سياسياً  غزة إغاثة توظيؼ محاولة مف الرئاسة، باسـ الرسمي الناطؽ وحذر
 عبر سواء االسرائيمية الرسمية التصريحات إلييا تشير التي الطروحات، ىذه مع التعاوف البعض

 الشرعية قرارات عمى قائـ شامؿ سياسي حؿ ضمف تكوف اف دوف غيره، أو بحري ميناء بناء
 .المتفجر الواقع مف واليروب االحتالؿ، وجود مع تعايش لخمؽ محاولة انيا إلى مشيرا الدولية،

 وكالة وفا المصدر: 

 اإلنسانية األوضاع باستثمار يسمح لف شعبنا إف ، فتح حركة رئيس نائب العالوؿ محمود قاؿ 
 مف والنضاؿ الوطنية الوحدة بتحقيؽ التمسؾ مؤكدا األساسية، حقوقو عف يتنازؿ ولف غزة، في
 .استعادتيا أجؿ

 ال لكف لمجوع جاىزوف": "اليوـ ممؼ"  برنامج عبر فمسطيف لتمفزيوف حديث في العالوؿ وأضاؼ
 افشاؿ أف مؤكدا ،"االساسية وحقوقنا القدس عف التنازؿ االنسانية أوضاعنا حؿ مقابؿ يمكف

 الفمسطيني الموقؼ عمى الثبات عبر يتـ اإلسرائيمي، االحتالؿ مع المتساوقة األميركية المحاوالت
 .الداخمي االنسجاـ وتحقيؽ الفمسطينية الوحدة عمى والحفاظ الميداني، والموقؼ السياسي
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 أي تحقيؽ األميركية اإلدارة تستطيع لـ المحظة حتى": "قاؿ" القرف صفقة" تسمى بما يتعمؽ وفيما
 االحتالؿ مع القوى ميزاف اختالؼ رغـ شديد بعناد مواقفو عمى الفمسطيني الصمود بفعؿ شيء،

 ".اإلسرائيمي

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 الجميع ودعت" القرف صفقة" إلسقاط الوطنية لمحممة المطمؽ دعميا عف" فتح" حركة رتب  ع    
 .فييا لالنخراط

 بقضيتنا المحدؽ الحقيقي الخطر استشعروا وطنيوف أناس يقودىا الحممة إف الحركة، وقالت
 .وقدسنا شعبنا ضد ُتحاؾ التي المؤامرة وبحجـ الوطنية،

 أنو الثالثاء، اليـو صحفي تصريح في القواسمي، أسامو فتح حركة باسـ الرسمي المتحدث وأكد
 دعميا تؤكد فتح حركة فإف تحمميا، التي والشعارات الحممة، ىذه اىداؼ عمى االضطالع وبعد

 والخارج، الداخؿ في تواجده أماكف كؿ في الفمسطيني شعبنا أبناء وتدعو الحممة ليذه المطمؽ
 والميدانية االعالمية المستويات كافة عمى الحممة بفعاليات االنخراط الى السياسية انتماءاتو وبكؿ
 .والعار الذلة يقبؿ ال الذي الفمسطيني شعبنا صوت إليصاؿ الممكنة، المغات وبكؿ

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 تؤكد التنفيذية المجنة أف ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف عريقات صائبد. كدأ
 المحتمة القدس في ومؤسساتو شعبنا ألبناء والصامد الثابت التاريخي وقؼلمم المطمؽ دعميا
 في القادـ األوؿ تشريف شير في المزمعة االحتالؿ بمدية انتخابات في المشاركة عدـ بشأف

 الشراكة أو باالحتالؿ، القائمة السمطة باعتبارىا إلسرائيؿ الشرعية لمنح الصاـر ورفضيا القدس،
 .المقدسة المدينة عمى العنصرية االستعمارية االحتالؿ سياسات وتنفيذ فرض في

 عاصمة بالقدس القانوني وغير األحادي ترمب اعتراؼ ضوء في أنو عمى المجنة شددت: وتابع
 ترويج في اإلسرائيمية المؤسسة مساعدة في ستساىـ االنتخابات في المشاركة فإف إلسرائيؿ،
 متكامالً  دوراً  وتمعب الحكومة أذرع مف ذراعاً  االحتالؿ بمدية باعتبار ،"الكبرى القدس" مشروع
 المقدسي حياة وجعؿ العرقي التطيير وعمميات االستعماري االستيطاني مشروعيا لتنفيذ معيا

 .مدينتو في مستحيمة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-6- 27                   األربعاءاليوم  : 

 حركة ، فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتيف عضو األحمد عزاـ البط 
ما غزة، في مطمقة بصالحيات مياميا كافة الوفاؽ حكومة وتسميـ االنقساـ، بإنياء" حماس  اف وا 
 ".االنقساـ انياء خطوات مف جديدة مرحمة ىناؾ تكوف

 حيث المصرييف المسؤوليف أحد مع جمعو لقاء عف فمسطيف، إلذاعة حديث في األحمد وكشؼ
 .المصالحة لتحقيؽ حماس حركة مع الجيود مف مزيد ببذؿ طالبو

 منصب شغور حاؿ في الرئاسة توليو بشأف دويؾ عزيز بتصريحات االحمد ندد آخر، سياؽ في
 .الرئيس

 وال العاـ الرأي وتضميؿ االوراؽ وخمط البمبمة مف مزيد إلثارة تأتي التصريحات ىذه" إف وقاؿ
 ".بالقانوف ليا عالقة

 كؿ دوري بشكؿ انتخاب الى بحاجة رئاستو واف مجمد التشريعي المجمس" أف االحمد وأوضح
 لعقد حضورىا بعدـ حماس حركة اسقطتو الذي االساسي القانوف حسب الرئيس مف وبدعوة عاـ
 ".2007 عاـ تموز شير في االنقالب احداث خالؿ جديدة دورة

 اذاعة صوت فمسطين : المصدر

كدت كتمة فتح البرلمانية في المجمس التشريعي، أف والية ىيئة مكتب رئاسة المجمس التشريعي أ 
، يوـ رفض نواب "حماس" في كتمة التغيير واالصالح، االلتزاـ 2007-7-11منتيية منذ تاريخ 

 بالقانوف وعدـ تمبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة لممجمس التشريعي.

، إنو منذ ذلؾ التاريخ دخؿ المجمس التشريعي في لبرلمانية، في بياف صحفي وقالت كتمة فتح ا
حالة "عدـ انعقاد " مف الناحية القانونية، وادخؿ نواب "حماس" بسموكيـ االنقالبي مؤسسة 
المجمس التشريعي كجزء رئيسي مف حالة االنقساـ، واصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ 

عمى الشرعية وتعميؽ االنقساـ الفمسطيني، وفي مقدمة العامميف عمى اطالة امده، مف االنقالب 
 خالؿ ممارستيـ خارج القانوف في اجتماعات في غزة باسـ المجمس التشريعي.

وأكدت أف الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فمسطيف، رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
نية الفمسطينية، صاحب الحؽ الحصري بموجب القانوف واالعراؼ الفمسطينية، رئيس السمطة الوط

 والسوابؽ القانونية والبرلمانية في الدعوة الفتتاح دورة جديدة لممجمس التشريعي او تمديد دورتو،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 وفد،  الموح دياب العربية الدوؿ جامعة لدى الدائـ ومندوبيا بالقاىرة فمسطيف دولة سفير تقبؿاس
 السفارة مقر في النيرب محمود الدينية والشؤوف األوقاؼ وزير وكيؿ عطوفة برئاسة األوقاؼ وزارة

 الحجازية الديار إلى غزة قطاع حجاج بسفر الخاصة الترتيبات بحث المقاء خالؿ جرى حيث ؛
 . ىػ 1439/ ـ 2018 الحج لموسـ الدولي القاىرة مطار إلى ومنيا رفح، معبر عبر

 سفر لتسييؿ الالزمة االتصاالت ستباشر بالقاىرة فمسطيف دولة سفارة أف الموح دياب السفير وأكد
 وآلية الترتيبات كافة بحث وسيتـ الفمسطينية، الجوية الخطوط مع بالتنسيؽ غزة قطاع حجاج
 اىرة،بالق السعودية والسفارة المعنية المصرية واألجيزة األوقاؼ، ووزارة السفارة بيف المشترؾ العمؿ
 . الصمة ذات والموجستية االدارية االجراءات وكافة التأشيرات إلنجاز

 بالقاهرة فمسطين دولة سفارة المصدر:

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

برئاسة الدكتور رامي  في مدينة رام اهللأكد مجمس الوزراء خالل جمسته األسبوعية التي عقدها 
طرح ما بادعاء التمييد ل أف الجوالت األمريكية المتعددة لممنطقة، عمى اهلل رئيس الوزراء، دالحم

متجاوزة القيادة الفمسطينية سيكوف مصيرىا الفشؿ. وشدد المجمس عمى أف  ،يسمى صفقة القرف
العنواف الصحيح لتحقيؽ السالـ العادؿ والدائـ، يمر مف خالؿ القرار الفمسطيني المتمثؿ بمنظمة 

لية ومرجعيات التحرير الفمسطينية، وبموقؼ القيادة الفمسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدو 
عممية السالـ. ودعا المجمس كافة أبناء شعبنا إلى التحرؾ والوقوؼ خمؼ سيادة الرئيس محمود 
عباس والقيادة الفمسطينية وتأكيد رفضيا وعدـ المساومة بأي ثمف مع أي صفقة ال تحقؽ 

عة تطمعات الشعب الفمسطيني، والحفاظ عمى القرار الوطني المستقؿ الذي شكؿ دائمًا الراف
الحقيقية لمصمود التاريخي لمشعب الفمسطيني وفي دفاعنا عف ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيؿ 
حقوقنا الوطنية المشروعة في مواجية التحديات والمؤامرات الخطيرة اليادفة إلى تصفية مشروعنا 

  .الوطني

 المصدر: مجمس الوزراء

 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41405
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41405
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 بمحافظات  مناطؽ عدة مف يفمواطن 5 االربعاء اليوـ فجراالسرائيمي  االحتالؿ قوات اعتقمت 
 . الغربية الضفة

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 لممرجعيات وفقاً  الدولتيف حؿ أساس عمى بالسالـ التمسؾ أف السعودية العربية المممكة أكدت 
 الفمسطينية لمقضية وعادؿ شامؿ حؿ إليجاد استراتيجياً  خياراً  يعد العربية، السالـ ومبادرة الدولية
نياء  .اإلسرائيمي - العربي النزاع وا 

"  حوؿ المفتوحة المناقشة في الدولي األمف مجمس جمسة أماـ اليوـ المممكة كممة في ذلؾ جاء
 األمـ لدى لممممكة الدائـ مندوبال نائب ألقاىا التي"  أفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ في الحالة

 .منزالوي خالد الدكتور المتحدة

، احتالؿ   مف طويالً  أمداً  الفمسطيني الشعب عانى لقد"  منزالوي الدكتور وقاؿ  وسياسات جائر 
ننا شرعي غير استيطاني   وتوغؿ   وعنصرية، تعسفية قمع    ونضالو صموده عمى التحية لو نقدـ وا 

 مف الفمسطينية القضية مع متضامنة والزالت كانت والمممكة ومقدساتو، وأبنائو أرضو عف لمدفاع
 50 مبمغ المممكة ماقدمتو آخر وكاف الشقيؽ، الفمسطيني لمشعب الدعـ سبؿ جميع تقديـ خالؿ
 العربية القمة خالؿ الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ لوكالة دوالر مميوف

 األعضاء الدوؿ المممكة وتدعو الظيراف مدينة في عقدت التي( القدس قمة) والعشريف التاسعة
 مف الرابع خطوط عمى - باالحتالؿ القائمة القوة - إسرائيؿ تجرييا تغييرات بأي االعتراؼ بعدـ
 إسرائيؿ إللزاـ مسؤولياتيا بتحمؿ األمف ومجمس المتحدة، األمـ تطالب كما ، ـ1967 يونيو

 مف الكامؿ واالنسحاب اإلسرائيمي االحتالؿ بإنياء القاضية الدولية والقوانيف لمقرارات باالنصياع
طالؽ المبنانية، واألراضي السوري العربي الجوالف فييا بما المحتمة، العربية األراضي  سراح وا 

 ".الفمسطينييف األسرى جميع

 صحيفة الرياض السعوديةالمصدر:  
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 أعمى بموغ وشؾ عمى األميركي السيادي الديف اف الكونغرس في الميزانية مكتبكشؼ  
 الضماف نفقات عقود ثالثة بعد ستعادؿ الديف خدمة أف مف محذرا تاريخية، مستويات

 .لمبمد المالية الحاجات وتزايد الفائدة معدالت ارتفاع مع االجتماعي،

 لمواليات المالي لموضع قاتمة صورة الكونغرس في المستقمة لمييئة السنوية التقديرات ورسمت
 1,6 مف المقبمة، العشر السنوات خالؿ الضعؼ بمقدار الفائدة نفقات ترتفع اف متوقعة المتحدة،
 .2028 في بالمئة 3,1 الى العاـ ىذا الداخمي الناتج اجمالي مف بالمئة

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


