
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 23                   الثالثاءاليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 في سيشارك الرئيس ان الخالدي مجدي الدبموماسية لمشؤونمحمود عباس  الرئيس مستشارأكد  
 كيفية لبحث السعودية من بدعوة ستعقد والتي المبارك رمضان شير منتصف االسالمية القمة

 العاىل مع سيمتقي، و الدولي لمقانون االميركية والتجاوزات االسرائيمية لمممارسات التصدي
 .القمة ىامش عمى االسالمية الدول قادة من وعدد عيده وولي السعودي

 اسالمية دولة وخمسين ثمانية تضم التي القمة ان ،" فمسطين صوت" إلذاعة الخالدي وقال
 ومحاولة الفمسطينية القضية بو تمر الذي الخطير لموضع لمتصدي قرارات عدة عنيا سيصدر
 عمى ينص الذي الدولي والقانون الشرعية عن البعد كل بعيدة خطط طرح خالل من تصفيتيا

 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو اعالن في شعبنا حق

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 جولة عن ،فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام أعمن
 المجمس انعقاد وقبيل القادم الشيرالدول  من لعدد عباس، محمود الرئيس بيا سيقوم واسعة

 .المركزي

 المؤتمر دول ستشمل الرئيس جولة أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في األحمد وأضاف
 الطالعيم القارات مختمف إلى لمتوجو مبعوثين ارسال إلى إضافةً  األوروبي واالتحاد اإلسالمي

 المستقمة الفمسطينية بالدولة اعترافيم و إلقرارىم تنفيذاً  القيادة ستتخذىا التي القرارات محتوى عمى
 .المتحدة األمم مقر في 2102 عام القدس بعاصمتيا

 إلى وصولو فور لممنظمة التنفيذية المجنة مع مكثفة اجتماعات سيعقد الرئيس أناألحمد  وأوضح
 .الوطن أرض

 .. المستوطنات ضم بشأن نتنياىو بنيامين لتصريحات حماس حركة رفض عدم األحمد واستيجن

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 23                   الثالثاءاليوم  : 

 المجمس فيو سينعقد الذي الظرف إن فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال قال  
 الدورة أن إلى مشيراً  القرن، بصفقة تسمى ما عن ترامب إعالن ظل في جداً  صعب المركزي
 .لتنفيذىا آليات ووضع السابقة والمركزي الوطني المجمسين قرارات من نفذ ما ستناقش المقبمة

 لمخاطر تتعرض الفمسطينية القضية أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في محيسن وضح وأ
 أجل من المرحمة لمتطمبات واالرتقاء مسؤولياتو عند الوقوف الجميع من تتطمب استراتيجية
  .القضية مستقبل ييدد الذي المشروع ليذا التصدي

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  

 ،في تغريدة عمى حسابو عمى تويتر فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين الوزيرشكر  
 نأ يستحق فيو فمسطين من الثابتة مواقفو عمى الصباح األحمد صباح الكويت ألمير التحية كل

 .العرب حكماء من يمقب

 موقع تويترالمصدر: 

 لصفقة التصدي أن القواسمي، أسامو فتح حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو أكد 
 أقوال ال األرض، عمى حقيقية أفعال الى بحاجة االنقسام وانياء الوطنية الوحدة وانجاز العار

 .يجري لما مخالفة وبيانات

 الصفوف لرص بحاجة وىو لمغاية، خطير الوضع أن ،صحفي بيان في القواسمي وأضاف
 لقضيتنا الداىم الخطر مستوى إلى واالرتقاء الحزبية، المصمحة عمى الوطن مصمحة وتغميب
 لكافة والفعمي الحقيقي الرفض خالل من فقط، يكون العار صفقة ومجابية وقدسنا، وشعبنا
 عن غزة قطاع وفصل االنقسام لتكريس تسعى التي المشبوىة  االسرائيمية القرى روابط مشاريع
 القاىرة، في عميو االتفاق تم ما تنفيذ قاعدة عمى يكون االنقسام، انياء أن عمى ، مشددًا الوطن
 الفمسطيني. شعبمل والوحيد الشرعي الممثل ىي التحرير منظمة وأن البرلمانية، االنتخابات واجراء

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 

https://fatehinfo.net/post/157144
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 2019-4- 23                   الثالثاءاليوم  : 

 الحكومة: ممف  ثانياً  

، بنتائج الل جمسة مجمس الوزراء األسبوعيةرحب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيو، خ
 . اجتماعات مجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى وزراء الخارجية العرب

تدابير فاعمة لإلسراع  إلى اتخاذ ،السيما دول االتحاد األوروبي دول العالم،، الوزراء رئيسدعا و 
 .ن، إلنقاذ حل الدولتي0691بدولة فمسطين عمى حدود الرابع من حزيران من العام  باالعتراف

سطينية عمى صبرىم بسبب ووجو رئيس الوزراء التحية لموظفي القطاع العام ومنظمة التحرير الفم
اإلجراءات المالية المتعمقة بخصم العائدات الضريبية، ومخصصات األسرى والشيداء، مطالبًا 

 .االدول العربية عمى اإلسراع في تنفيذ التزاماتيا المالية تجاه شعبن

ورحب رئيس الوزراء بعقد المجمس المركزي الفمسطيني منتصف الشير المقبل، وأعمن التزام 
متو الكامل بالقرارات التي ستصدر عنو، واستعدادىا لترجمة القرارات التي سيتخذىا المجمس حكو 

 .لالمركزي عمى االرض، وذلك لمحفاظ عمى القرار الوطني الفمسطيني المستق

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 بمحافظات مختمفة مناطق من اً مواطن 09 ،الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
من  شقير بكر محمود وائل، رداد أحمد يعقوب حمزة: ىم المعتقمينو  الغربية، الضفة
 خالد قصي،صالح عمر من جنين، كميل عالء ، معال أبو معتز ، معال أبو عمي حارث،سمفيت

 لحم بيت من مفرح أبو أحمد لؤي،  مفرح أبو ناجي مجد، طقاطقة يوسف مجاىد الفتى ،سالم أبو
 دار محمد أحمد ، الخميلمن  عواد زياد حسان، الحروب يسري حسن، الحروب محمد خضر، 

 .أريحا من الطحان فائق عدي، اهلل راممن  لدادوة فؤاد سامح، نصر

 صحيفة القدسالمصدر:

 

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=43652
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 في اليمينية األحزاب اتحاد يتيدد انقسام أن الثالثاء، اليوم صباح عبرية، إعالم وسائل كشفت  
 .موحدة بقائمة االنتخاب وخاض األخيرة اإلسرائيمية االنتخابات قبيل تشكل والذي إسرائيل،

 اتحاد قادة بين الرأي في كبيرة اختالفات ىناك فإن العبرية،" أحرنوت يديعوت" لصحيفة ووفقاً 
 بيرتس، رافي الحاخام الييودي البيت حزب ورئيس التحالف زعيم وخاصةً  اليمينية، األحزاب
 .ومستقبمو االتحاد قوة تيدد بينيما الخالفات أن إلى مشيرةً  سموتريتش، وبتسمئيل

 وكالة معاالمصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  اً رابع

 دعم في والواضح تالثاب بالده موقف الصباح، جابر األحمد صباح الكويت دولة أمير أكد 
 عن الدفـاع في جيداً  تدخر لن وأنيا المـركزية، العرب قضية باعتبارىا وقضيتو الفمسـطيني الشعب
 .ومقدســــاتيا القدس

 وفد ضمن ردينة، أبو نبيل اإلعالم وزير الوزراء، رئيس نائب استقبالو لدى الكويت أمير وقال
 تقف بالده إن الكويت، في المنعقد العربي اإلعالمي الممتقى في المشاركين العرب اإلعالم وزراء
 .الدولي القانون كفميا التي الفمسطيني، لمشعب المشروعة الحقوق مع بثبات

 تسخير عمى ستعمل الدولي، األمن مجمس في عضواً  الكويت بصفة:  الصباح االمير وأضاف
 األمن مجمس في الفمسطينية القضية واعتبار وقيادتو، الفمسطيني الشعب دعم في الدولية مكانتيا
 .الفمسطيني الشعب أبناء صمود لتعزيز المطموب الدعم وتقديم األولى، الكويت قضية

 وكالة وفا المصدر: 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

