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 2019-4- 24                   األربعاءاليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

، إلى وزيرة الصحة الدكتورة مي كيمة االهتمام بالطفمة جوري داوود  محمود عباسرئيس الأوعز  
 رداد من صيدا بطولكرم، وعالجها في المكان المناسب.

وكان ذوو الطفمة رداد ناشدوا سيادة الرئيس مساعدتهم في عالج طفمتهم التي ترقد في مستشفى 
 ، وتعاني من عدم وجود مناعة في جميع أجهزة الجسم.يوماً  04د بالقدس منذ المقاص

 وفا وكالةالمصدر: 

 تشكيل حماس حركة نية أن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء أكد 
 ".داخمي أو خارجي رصيد له ليس( "القرن صفقة) لمواجهة عميا وطنية هيئة

 دولي أو إقميمي طرف أي يوجد" ال: فمسطين صوت إلذاعة تصريح في  الرجوب وأضاف
 حماس في القيادي تصريح أن إلى مشيراً  المنظمة، خارج طرف أي مع يتعامل أو معهم يتعامل
 المرحمة واكبت التي المسعورة الحمالت ضمن من العميا، الهيئة تشكيل حول البردويل، صالح

 فيما مارسوها التي اإلجراءات بكل مروراً  الثورة، ذكرى إحياء منعهم موضوع من بدءاً  الماضية،
 ".بعد

 وقفة هناك تكون أن تقتضي الوطنية ومسؤوليتنا جميعاً  يواجهنا الخطر اليوم: "الرجوب وتابع 
 ".المسؤولية من التهرب عن بعيداً 

 اإلعالن األمريكية اإلدارة نية حول كوشنر غاريد األبيض، البيت مستشار تصريحات عمى ورداً 
 ال ونؤكد يقولون، بما عالقة لنا ليس نحن: "الرجوب قال المقبل، يونيو في( القرن صفقة) عن

 المبادرة وفق الالجئين مشكمة وحل 76 حدود عمى السيادة كاممة فمسطينية دولة دون حل يوجد
 ".األمريكية اإلدارة به قامت ما وليس الدولية، والشرعية العربية

 شيء أي يممي أن يستطيع ذلك غير أو عربياً  اإلقميم في أحد يوجد ال أنه عمى الرجوب وشّدد
 .دولته وفي بحقه متمسك وهو ،04 عام من صامد هو الذي العظيم، الشعب عمى

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً  

 الرابع السنوي األمني المؤتمر فعاليات اختتام في كممته خالل اشتية محمد. د الوزراء رئيس الق 
 الموظفين رواتب نسبة سترفع الحكومة، أن واإلرهاب الجريمة تطور ظل في االلكتروني الفضاء"

 التحية مجدداً  الكريم، رمضان شهر حمول بمناسبة ،%74 الى% 04 من نيسان شهر عن
 باقتطاع اإلسرائيمية اإلجراءات بسبب الرواتب عمى الخصم جراء وتحممهم صبرهم عمى لمموظفين

 ".المقاصة أموال

 مجمس الوزرءالمصدر: 

 

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثالثاً 

 

 مختمفة مناطق من ينمواطن 7 األربعاء  اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 ، صالح خالد خميل، صدوق الكريم عبد منتصر. : هم والمعتقمين الغربية، الضفة بمحافظات

 هنية أبو إسالم، من بيت لحم  صالح حسين أحمد ، صالح إبراهيم أكرم ، صالح محمد شحادة
 .طولكرم من

 وكالة معاالمصدر:

 في ليمى، أبو عمر الشهيد عائمة منزل األربعاء، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتالل قوات رتج  ف    
 .المجاورة المنازل من بعدد أضراراً  والحقت متتاليتين، مرحمتين عمى سمفيت، غرب الزاوية بمدة

 الثاني الطابق تدمير تم حيث سكنية، شقق 0 بواقع طابقين من المستهدف المنزل ويتألف
 .بالكامل

 وفاوكالة المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً  

 هي ما اآلن حتى تعرف ال الحكومة إن: االردنية الحكومة باسم الناطق ، غنيمات جمانة قالت  
 الثوابت مع تنسجم ال صفقة أو تسوية أو عرض أي ترفض أنها إال القرن، صفقة تفاصيل
 .مناسبة من أكثر في الثاني اهلل عبد الممك جاللة أعمنها التي األردنية

 محافظة زيارته خالل أكد الممك جاللة أن ،الزرقاءمحافظة  في حواري لقاء خالل غنيمات وبينت
 يضمن بما الفمسطينية لمقضية وشامل عادل حل إلى الوصول في الثابت األردني الموقف الزرقاء

 7676 عام حزيران من الرابع حدود عمى السيادة وذات المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة
 .760 رقم األممي القرار وفق والتعويض العودة في الالجئين وحق الشريف، القدس وعاصمتها

 إلى المتحدة الواليات سفارة بنقل األميركية اإلدارة قرار قاطع بشكل رفض األردن أن وأكدت
 مركزية عمى التأكيد تونس في عقدت التي العربية القمة في الممك جاللة جدد كما القدس،
 تنعم لن المنطقة أن أكد اهلل عبد الممك أن إلى مشيرة ، الحمول ورفض الفمسطينية، القضية
 .الفمسطينية لمقضية شامل عادل حل دون واالستقرار والسالم باألمن

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 

 المواطنين عدد أن في مصر لالنتخابات الوطنية الهيئة رئيس إبراهيم الشين المستشار أعمن  
 %44.42 بنسبة صوتا 607و ألفا 077و مميونا 32 بمغ الدستورية التعديالت عمى وافقوا الذين

 %.77.76 بنسبة ناخبا 744و ألفا 600و مميونين الموافقين غير عدد بمغ ينماب،  من المقترعين

 بعض عمى جرت التي التعديالت أصبحت النتيجة تمك إعالن عقب إنه الشين، المستشار وقال
 متابعة وسط كامل قضائي إشراف تحت جرت االستفتاء إجراءات أن مؤكدا نافذة، الدستور مواد
 تميق بصورة وخرجت والدولية المحمية اإلعالم ووسائل المدني المجتمع منظمات مختمف من

  .المصري لمشعب التهنئة مقدما وحضارتها، بمصر

 صحيفة االهرامالمصدر: 
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  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 لقيامهما وذلك والسمفادور كوستاريكا مع الدبموماسية عالقاته يقطع المغرب - 7640 -30-0 
 .المحتمة القدس إلى أبيب تل من سفارتيهما بنقل

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

