
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 19                   األحداليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 ولتبقى بيا، نستيين أال يجب إننا" قائال الشعبية، المقاومة أىمية عباس محمود الرئيس أكد 
 تشمل بل فقط، األرض عمى محصورة ليست أنيا إلى مشيرا ،"الشعبية بالمقاومة ممتيبة األرض

 .العالم أنحاء في فمسطيني كل عمى أيضا وتنطبق موجودة وىي السياسية والمقاومة النشاطات

 التي الفمسطيني، المركزي المجمس الجتماعات الختامية الجمسة خالل كممتو في الرئيس، وشدد
 .األحمر الخان في الدائم التواجد ضرورة عمى السبت، مساء فمسطين تمفزيون بثيا

 واحدة، دولة الضفة، وفي غزة في ىي كما السمطة نستمم أن إما" سيادتو قال المصالحة، وحول
ما واحد، وسالح واحد، وقانون واحد، ونظام  أموال أية أن عمى مشددا ،"ىم يستممون وا 

 ترسميا التي وىي الشرعية الفمسطينية الحكومة خالل من تأتي أن يجب لغزة تأتي ومساعدات
 . القطاع إلى

 مساعدات تعني وال وغيرىا، تيدئة أو ىدنة تعني ال لنا بالنسبة المصالحة" أن الرئيس وأضاف
 الضفة في ذاتي وحكم غزة، في دولة يوجد فال كانت، كما الوحدة تعود أن المصالحة إنسانية،
 ".إطالقا منفصمة غزة تكون أن نقبل ولن بو، نقبل لن وىذا الغربية،

  هنا اضغط كاممة الرئيس كممة لقراءة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا

 بالتوقف ،"حماس" حركة ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. طالب 
 اتفاق أساس عمى تيدئة مع إنو قال لكنو إسرائيل، مع لميدنة األحادية بالجيود سّماه عما

4102. 

 بيد يكون أن يجب( والتيدئة المفاوضات) األمر ىذا" إن عريقات قال لألناضول، تصريح وفي
 برعاية توقيعو جرى الذي النار إطالق وقف التفاق العودة إلى" حماس" داعيا ،"التحرير منظمة
 ، أعوام 2 قبل غزة عمى الحرب عقب مصرية

 والجياد، حماس وحركتي التحرير ومنظمة إسرائيل بين فورية تيدئة مع أنا: "وأوضح عريقات 
 ".4102 في جرى كما مصر ورعاية بمبادرة

http://fatehinfo.net/post/152163
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 حكموا مثال؟ الخميل أو أريحا في إسرائيل مع ىدنة آخر فصيل يعقد أن يمكن ىل: "وتساءل 
 (".حماس إلى إشارة في) عقولكم

 األساس يعتبر القدس عاصمتنا فييا بما الضفة، عن غزة قطاع فصل" أن عريقات واعتبر
 . غزة في دولة وال غزة، دون دولة ال"، مستدركًا ("القرن صفقة) نتنياىو ترامب لصفقة

  األناضولوكالة :المصدر

 مساء" فتح" لحركة والمركزية ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام كشف 
 بشأن المصري المخابرات جياز بمسؤولي السبت أمس أجراه اتصال تفاصيل عن السبت،

 .غزة في والتيدئة الفمسطينية المصالحة

 مع تواصمت ، سبتال مساء فمسطين تمفزيون بثه الذي" اليوم ممف" برنامج في األحمد وقال
 عيد بعد لمقائيم فتح من وفد يذىب أن عمى معيم واتفقت المصرية، المخابرات في المسؤولين
 ".بالتيدئة اختمطت التي الفمسطينية المصالحة لبحث األضحى؛

 الماضي، األسبوع آخرىا كان شير، من أقل خالل مرات أربع القاىرة إلى ذىب أنو وبين
 .والتيدئة المصالحة ممفي المصريين المسؤولين مع خالليا ناقش أنو موضًحا

 التيدئة، يستغموا أن حاولوا واسرائيل، أمريكا ألن بالتيدئة؛ المصالحة اختطمت لكن: " واستدرك
 ل الجديد الشكل ويجعموىا سيسايسة قضية إلى غزة في االنساني الوضع موضوع تحويل عبر

 ". القرن صفقة

نياء لممصالحة وحيد وراع كوسيط بمصر الفمسطينية القيادة ثقة وأكد  أن إلى الفًتا االنقسام، وا 
 ذلك يتضمن الجمعة المركزي المجمس أقره الذي غزة لجنة تقرير

 تمفزيون فمسطين : لمصدرا

 الفمسطينية الساحة عمى فصيل ألي يحق ال أنو ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت 
 منظمة شأن من فقط ىو شعبنا تيم قضايا حول التفاوض وأن غيرىا، أو إسرائيل مع يتفاوض أن

 عن وتنازل الوطنية لميوية ضرب حماس بو تقوم ما وأن لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل التحرير
 .شعبنا وحقوق القدس

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-2018819
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 صحفي تصريح في القواسمي أسامو الثوري مجمسيا وعضو فتح، حركة باسم المتحدث وقال
صرارىا وموافقتيا إسرائيل مع مفاوضات في حماس انخراط إن السبت، مساء  تجاوز عمى وا 
 أميركا تتبناىا التي العار صفقة تنفيذ سياق في إال ُيفسر ال الفمسطينية، التحرير منظمة

سرائيل،  انفصال الى وتحويمو االنقسام حالة تكريس الى اليادفة االنسانية المساعدات بوابة ومن وا 
 وعمى فمسطين دولة أراضي كامل عن اإلسرائيمي االحتالل إنياء  إمكانية مقومات وتدمير دائم

 .القدس األبدية العاصمة رأسيا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 الغربية الضفة عن غزة قطاع فصل عدم أجل من ستناضل انيا عمى فتح حركة أكدت 
 لن انيا عمى الوقت ذات في مشددة ، واسرائيل االمريكية اإلدارة تسعى كما الوطني والمشروع

 .غزة في القرن صفقة تمول

 من الفمسطينية القيادة تحمل عن الحديث ان ،سيف ابو عاطفد. فتح حركة باسم المتحدث وقال
 التي االسرائيمية الدعاية وراء االنجرار بعدم مطالباً  ، مرفوض أمر ىو غزة اتجاه مسؤولياتيا

 .الفمسطينية والساحة المركزي المجمس في يجرى ما تشويو تحاول

 حتى كامل بشكل المصالحة باتفاق تمتزم ان حماس عمى بان واضح القيادة موقف ان وبين
 .غزة في كامل بشكل مسؤولياتيا وتحمل العمل عمى قادرة الحكومة تصبح

 الموظفين برواتب المتعمقة لإلجراءات الفوري بالوقف طالب الفمسطيني المركزي المجمس ان وأكد
 ".غزة في

 برواتب المتعمقة االجراءات رفع من تمكنيا التي االجراءات عمل طور في الحكومة ان وأوضح
 .غزة في الموظفين

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 

http://fatehinfo.net/post/152157
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانيا  

 وجدران مركبة عمى عنصرية شعارات األحد، اليوم ،"الثمن تدفيع" عصابة من مستوطنون خط 
 ".إرىابيون القدس عرب" أبرزىا من المحتمة، القدس بمدينة العيسوية بمدة في المنازل أحد

 أنصارىا" الييكل منظمات اتحاد"بـ يسمى ما إطار في منضوية ييودية جماعاتفيما دعت 
 األقصى، المسجد في األحد، اليوم جماعية، تممودية صالة في الواسعة المشاركة الى ومستوطنين

 ".األقصى في حان قد ووقتيا زمانيا أنو" معتبرة ،"سميخوت" الييودية التوبة بصموات والجير

  وفاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 تصريح في المتحدة، لمواليات" ترضخ لن" تركيا أن إردوغان طيب رجب التركي الرئيس أكد 
 األيام في التركية الميرة انييار إلى أدى الذي واشنطن مع التجاذب إطار في يصبّ  إضافي
 .األخيرة

 الذين ألولئك نرضخ لن" ،الحاكم في تركيا "والتنمية العدالة لحزب مؤتمر خالل إردوغان وقال
 ".استراتيجياً  ىدفا لجعمنا يسعون حين في االستراتيجيون شركاؤنا أنيم عمى أنفسيم يقدمون

 تيديدنا بامكانو أن يعتقد البعض" الحزب، قيادة تجديد إلى ييدف الذي المؤتمر ىذا خالل وتابع
 ونحن خدعكم كشفنا لقد. والتضخم الفوائد معدالت الصرف، أسعار العقوبات، االقتصاد، عبر

 .الحاكم الحزب رأس عمى مجدداً  اردوغان انتخب المؤتمر ختام وفي، "نتحداكم

  فرانس برس وكالة:المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


