
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-10                   الثالثاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 

 أن، فيرشينين سيرغي الروسي الخارجية وزير ائبستقبالو ناخالل  عباس محمود رئيسال أكد 
نياء الوطنية المصالحة تحقيق في جادة الفمسطينية القيادة  اتفاق في عميو اتفق ما وفق االنقسام وا 
 .غزة قطاع في كاممة مسؤولياتيا تولي من الوطني الوفاق حكومة وتمكين األخير، القاىرة

 االتحادية روسيا جميورية مع الثنائية العالقات تمتين عمى فمسطين حرص عمىالرئيس  وشدد
 منطقتنا في السالم قواعد إرساء في الكبير روسيا ودور الصديقين، الشعبين مصمحة فيو لما

 .والعالم

 المبدئي والموقف الفمسطينية، -الروسية العالقات عمق الروسي الخارجية وزير نائب أكد بدوره،
 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة الفمسطينية لمقضية الداعم

 اليام ولقائو روسيا، إلى المرتقبة الرئيس سيادة لزيارة الكبير تقديره عن الروسي المسؤول وأعرب
 المباراة حضور إلى باإلضافة المشترك، االىتمام ذات القضايا لبحث بوتين الرئيس فخامة مع

 .العالم زعماء باقي مع العالم لكأس النيائية

 وكالة وفا: المصدر

 إعادة خطة بوجود المتعمقة العمادي محمد القطري السفير تصريحات عمى فتح حركة عقبت 
 .القطاع في المحتجزين االسرائيميين الجنود عن االفراج مقابل غزة تأىيل

 من االولى إنو ، فمسطين صوت إلذاعة فتح، حركة باسم المتحدث سيف ابو عاطفد. وقال
 .الشرعية بقيادتو المتمثل وحده الفمسطيني الشعب ىو الفمسطيني الشعب أوضاع عن يتحدث

 وانسانية جانبية حمول عن تبحث انيا حماس حركة من المستغرب من" انو سيف ابو وأضاف
 األمريكية والمحاوالت الحرج الوقت ىذا في سيما ال العميا الوطنية بالمصمحة االىتمام دون

 ".الفمسطينية القضية لتصفية واالسرائيمية

 منذ المتواصل حصارىا جراء اسرائيل ىي غزة قطاع في المزري الوضع سبب ان الى وأشار
 .عاما عشر أحد من أكثر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-10                   الثالثاءاليوم  : 

 في كاممة مياميا ممارسة من الوطني الوفاق حكومة بتمكين حماس حركة سيف ابو وطالب
 في الحكومة وتمكين المصالحة تحقيق في يكمن التحديات كل مواجية" ان الى مشيرا غزة قطاع
 ".جانبية وحمول سياسية اثمان عن البحث عن بعيدا غزة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 الفمسطينية، القيادة إن ، الدولية والعالقات الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيلد. قال 
 .األطراف متعدد الدولي الحل أمام الطريق تفتح أن المرجح من التي الصينية، بالمبادرة ترحب

 يسمى عما بديال ستشكل المبادرة ىذه أن ،"فمسطين صوت" إلذاعة حديث في عثش وأضاف
 .والدولي والعربي الفمسطيني الرفض بسبب عمميا انيارت التي ،"القرن صفقة"

 سيضمن الذي الجديد الدولي لإلطار التأسيس حين الى والمواجية الصمود من فترة أمامنا: "وقال
قامة االحتالل بإنياء الحق لنا  .الشرقية القدس بعاصمتيا 76 حدود عمى المستقمة الدولة وا 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الرئيس بقيادة الوطنية القيادة لمواقف الكامل دعميم أوروبا، في" فتح" حركة أقاليم سر أمناء أكد
 لتصفية اليادفة ،"القرن صفقة" يسمى لما والرافض الوطنية، بالثوابت المتمسك عباس محمود
 .الفمسطينية القضية

 األميركية اإلدارة أن بوخارست، الرومانية العاصمة في اجتماعيم عن صادر بيان في واعتبروا
 إلى األميركية السفارة بنقل بدأت التي ،"القرن صفقة" فرض محاولتيا خالل من لالحتالل، شريك
 ".االونروا" وكالة إلى المساعدات ووقف القدس

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

بالمحافظات  والتنظيم التعبئة مفوض،  فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال قال
 في الحركة أقاليم سر وأمناء التعبئة وقيادة المحافظين أطمع عباس محمود الرئيس إنالشمالية، 

 السكان لتيجير اليادفة االحتالل واجراءات السياسية األوضاع تطورات عمى المحافظات الشمالية
 الشيداء مخصصات باقتطاع االخير الكنيست قرار الى اضافة األحمر، الخان في أراضييم من

 . الضرائب عائدات من واالسرى



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-10                   الثالثاءاليوم  : 

 ىذه في المعتمدة االستراتيجية أن الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة محيسن وأضاف
 مشروعنا لتصفية اليادفة االحتالل مخططات وجو في الشعبية المقاومة تصعيد ىي المرحمة
 .الوطني

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 وطنية مناقصة تطرح حماس حركة إن اوروبا في فتح حركة باسم المتحدث نزال جمالد. قال
 .فقط غزة في فمسطينية دولة بإقامة لمقبول المتحدة والواليات إسرائيل أمام نفسيا وترشح

 حماس تطرحو ما ان الى  الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في نزال وأشار
 الواليات طرح مع يتزامن غزة في دويمة واقامة الوطنية ثوابتنا عن بالتنازل اقميمين مروجين مع

 لكل الرافضة بمواقفيا القيادة تمسك مقابل الوطنية القضية لتصفية القرن صفقة يسمى ما المتحدة
 .الوطني لممشروع التصفوية المشاريع

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 الثانوية منياج بتطبيق البدء موعد عن ، العالي والتعميم التربية وزير صيدم صبريد. شفك 
 .والقدس الغربية والضفة غزة قطاع في الجديد" االنجاز" التوجييي العامة

 البدء سيتم أنو موضًحا العامة، لمثانوية القديم لممنياج األخير كان 8102 عام إن صيدم، وقال
 .القادم الدراسي العام من اعتباًرا الجديد المنياج بتطبيق

 في التربوية األسرة جيود مثمنا العامة، الثانوية امتحان في الناجحين الطمبة لجميع صيدم وبارك
 .العام ىذا االنجاز امتحان إتمام

 أولى، كخطوة القدس مدارس في التكنولوجي الذراع تطبيق العام ىذا خالل جرى أنو إلى وأشار
 .العامة الثانوية وامتحان اإلمكانيات لتطوير جيود وجود إلى مشيًرا

 وزارة التربية والتعميم: المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-10                   الثالثاءاليوم  : 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 

 بمحافظات متفرقة مناطق من مواطناً  01 ،الثالثاء اليوم فجر االحتالل، جيش قوات اعتقمت 
 يحيى ،قمقيمية من الجيوسي نصر ، داود قاسم أحمد الدين ورن:  ىم والمعتقمين الغربية، الضفة
 رامي ،  زكارنة عمر ىشام ،اهلل رام شرق سمواد من حماد زاىر محمد ، حماد زاىر جياد ، حامد
 محمود محتسب،  جنين من الصانوري ليث ،الصانوري زياد طارق ،جالمنة وليد محمد ،نزال

 األطرش يوسف محمد ،األطرش معروف محمد ،األطرش معروف حمدي،  سمفيت من عاصي
 لحم بيتمن 

 وكالة معاالمصدر: 

 االسرائيمي الوزارء رئيس قرارات تطبيق الثالثاء اليوم صباح االسرائيمي االحتالل سمطات دأتب 
 .غزة قطاع بمعابر المتعمقة نتنياىو بنيامين

 باستثناء البضائع جميع ادخال ومنع غزة قطاع من منتج اي بتصدير السماح عدم وقررت
 تقميص بتنفيذ البدء القرار وشمل، الدولية لممشاريع مخصصة كانت لو حتى محددة اصناف
  .غزة بحر في الفسطينيين لمصيادين الصيد مساحة

 وكالة وفا: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 كممة أمام ممثمي الدول العربية في اجتماع في بكينخالل   بينغ جين شي الصيني الرئيس الق 
 لفمسطين،( دوالر مميون 01) يوان مميون 011 قيمتيا مساعدات ستقدم بالده إن الثالثاء يومال

 .األوسط الشرق في التنمية أجل من المالي الدعم بزيادة وتعيد

 رويترزوكالة : المصدر 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


