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 2018-5- 9                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

من  محمود عباس، فجر اليوم األربعاء، العاصمة التشيمية سانتياغو، قادماً رئيس الوصل  
 .في عدد من دول أميركا الالتينية لمرئيسفنزويال في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة 

مسؤولين ومن المقرر أن يمتقي الرئيس نظيره التشيمي سيباستيان بنييرا إلى جانب عدد من ال
 .التشيميين لبحث القضايا ذات االىتمام المشترك

 وكالة وفاالمصدر: 

، مفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات  تساءل أحمد حمس عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" 
حول وجود جية ال يعمميا قد تكون مسؤولة عن "قطع" رواتب موظفي السمطة الجنوبية 

 الفمسطينية في قطاع غزة.

"الحكومة تتحدث أنيا غير معنية بقطع الرواتب،   : نيوز 42وكالة حوار مع وقال حمس في 
 والمجنة المركزية لحركة فتح لم يتحدث أحد داخميا عن قطع الرواتب".

واستدرك : "إذا من المسؤول عن قطع الرواتب ؟؟، ىل ىناك جية نحن ال نعمميا ىي المسؤولة 
 عن قطع الرواتب ؟ ".

األربعاء لبحث أزمة قطع اليوم  يضم أطر الحركة في قطاع غزة  ماععن عقد اجت وكشف حمس
  رواتب الموظفين.

وأوضح أن ذلك يأتي "التخاذ قرار جامع باإلجراءات والمواقف؛ دفاعا عن مصالح أبناء شعبنا 
 وحقوق الموظفين وغير الموظفين".

أن ىذا  ، "كنا ندرك وذكر حمس أنو منذ بدأت أزمة رواتب موظفي السمطة الوطنية في القطاع
 إجراء خاطئ وال يخدم المصمحة الوطنية أو وحدة شعبنا الفمسطيني".

:"عمى الرغم من األلم الذي كنا نستشعره جميعا )جراء أزمة الرواتب( كنا حريصين  حمس وأضاف
أال نتخذ أي خطوات تشوش عمى عقد اجتماع المجمس الوطني الفمسطيني، ألننا كنا ندرك أن 

ع ىو استحقاق وطني ميم في توقيتو وفي معانيو، وندرك حجم التحديات التي تسعى ىذا االجتما

http://fatehinfo.net/post/150171
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لمحيمولة دون عقد المجمس، لذا سعينا في المقابل لمعالجة ىذه األزمة عبر االتصاالت والعمل 
 غير العمني".

 موضوع إلى لُيشير اليوم، ىذا الفمسطينية الحكومة اجتماع عمى نراىن كنا: "  حمس وأضاف
 سمبية إشارة ىذه" أن معتبًرا ،"القضية ىذه عن واحدة بكممة ُيشر لم لكنو ايجابي، بشكل لرواتبا

 ".أحد ييم ال الموضوع أن أشعرتنا جدا

 نشعر ال التي اإلجراءات ىذه في االستمرار نتحّمل أن نستطيع ال غزة قطاع في نحن' : "وأردف
نما الفمسطيني، االنقسام وقف في تؤثر لن وىي وطنية، مصمحة أي ورائيا من أن  الفّجوة تعمق وا 
 ".الواحد الشعب أبناء بين

: "إذا كان ىناك طرف فمسطيني أو شخصية فمسطينية أو قائد فمسطيني مقتنع حمس وقال
بضرورة االستمرار في قطع الرواتب ليخرج عمينا عبر اإلعالم، ويشرح لنا أىمية ذلك األمر 

 طيني".ومردوده اإليجابي عمى الموضوع الفمس

  نيوز 42وكالة : المصدر

 الشعبية الجبية قيادة مع اجتماًعا مساء امس الثالثاء بقطاع غزة حركة فتح قيادة  تعقد 
 .الفمسطينية الساحة عمى التطورات آخر لمناقشة ،فمسطين لتحرير

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 متطابقة رسائل في الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين  عريقات صائب.د أكد
 كعاصمة بالقدس األمريكي االعتراف أن،   فمسطين في الدوليين الدبموماسيين الى وجييا

 القانون بموجب المتحدة الواليات والتزامات ،274 األمن مجمس لقرار انتياك مجرد ليس إلسرائيل
 لتطبيع اإلسرائيمية اإلستراتيجية مع يتماشى لكنو السياسية، العممية تجاه والتزاماتيا الدولي

نياء االحتالل . 7697 عام حدود عمى الدولتين حل أساس عمى يقوم ودائم عادل سالم آفاق وا 
 .القانونية وغير األحادية الخطوة بيذه اعترافاً  يعد االفتتاح في المشاركة وأن

 لمفوضى تشجيع ىو ترامب إدارة سموك أن متواصل بشكل الدولي المجتمع أعممنا لقد: "وأضاف
 لقرارات صارخاً  انتياكاً  كونيا عن فضالً  الدولي، والقانون الدولية المنظمات احترام وعدم الدولية،
 مبادئ عمى الحفاظ في مسؤولياتو تحمل الدولي المجتمع وعمى اإلنسان، وحقوق المتحدة األمم
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 غير بالخطوة االعتراف بمثابة اعتباره يمكن إجراء أي اتخاذ عدم ذلك في بما القانون، سيادة
 ".لقانونيةا

 العادل السالم ومتطمبات الدولي القانون لدعم ممموسة إجراءات اتخاذ إلى الدول عريقات دعا كما
 الشرقية، القدس وعاصمتيا 7697 حدود عمى فمسطين بدولة االعتراف ذلك في بما والدائم،
 األمم وقرارات الدولي لمقانون انتياكاتيا عمى إسرائيل لمحاسبة اإلجراءات من المزيد واتخاذ

 المتحدة.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 الحكومةممف :  ثانياً 

 الكنيست مصادقة عمى رداً  ، ، والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس قراقع عيسىالوزير  قال
 من والجرحى والشيداء األسرى رواتب يعادل ما خصم قانون عمى األولى بالقراءة اإلسرائيمي

 المالي واالبتزاز القرصنة ليذه تخضع لن وقيادتو الشعب أن الفمسطينية، السمطة ضرائب عوائد
 اإلسرائيمي االحتالل لجرائم كضحايا وعائالتيم والجرحى والشيداء األسرى دعم وسنواصل
 .المنظمة

 تستيدف التي اإلسرائيمية المساعي رافضين المال، من أىم والكرامة الحرية" : قراقع وأضاف
 أية من مجردين ومجرمين كإرىابيين معيم والتعاطي والشرعي القانوني مركزىم من األسرى تجريد
 حرية أسرى أسرانا وأن المنطقة في المنظمة" اإلرىاب" دولة ىي اسرائيل أن معتبراً  ،"حقوق

 .االحتالل من لمخالص شرعي ونضال

 تحت تشرع والتي العدوانية الحممو ليذه لمتصدي التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة قراقع، ودعا
 ولمقانون الدولية ولممعاىدات الفمسطيني الشعب لحقوق معادي عنصري تعسفي قانوني غطاء
 .المستويات كافة عمى الدولي

 التي جرائمو عمى الدولية الجنايات محكمة في االحتالل بمالحقة الفوري البدء بضرورة وطالب
 .الشعب وشرائح أبناء كافة بحق ممارستيا يواصل

 وكالة وفاالمصدر: 
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 لعقد االستعدادات كافة انتياء العالي، والتعميم التربية وزارة في العامة االمتحانات لجنة أعمنت  
 .الوطن وخارج والجنوبية الشمالية المحافظات في" اإلنجاز" العامة الثانوية امتحان

 الوزارة أن صيدم، صبري العالي والتعميم التربية وزير برئاسة ،عقدتو اجتماع عقب المجنة وأكدت
 اإلمكانيات بتوفير التزاميا إلى إضافةً  االمتحان، لتنفيذ الالزمة الموجستية االحتياجات كافة وفرت
 .الوزارة في لالمتحانات العامة اإلدارة لدى المتوفرة المعطيات وفق غزة؛ في الالزمة

 الطمبة مساندة إلى األىالي كافة داعيةً  والنجاح، بالتوفيق الطمبة لجميع تمنياتيا عن وأعربت
 المؤسسات كافة دعت كما النتائج، أفضل تحقيق من يتمكنوا حتى ليم المالئمة األجواء وتوفير
 االمتحان ىذا إلنجاح المناسبة األجواء توفير عمى العمل إلى المحمية والييئات واألىمية الرسمية
 .الوطني

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 اقتحام خالل اً مواطن  71أكثر من  األربعاءاالسرائيمي  فجر اليوم   االحتالل قوات اعتقمت
 من ، وعرفمواطنين من القدس 9بينيم  والقدس الغربية من محافظات الضفة مختمفة مناطق

بدر ،  االسير المحرر محمد عمر الشولي،  قمقيمية من ميند فاروق أبو ىنية، عزون :المعتقمين
عمي ماىر ،  قمقيمية من  دتيمووالقاصي نائل موافي، محمود نائل موافي، ، نابمس من  حمادنة

ُقصي داري، صالح أبو َعّصب ، محمد زكريا عميان، ،  يتسمفمن  محمد مفيد زيدان القاضي،
من بمدة  انس عمي درباسالفتى عمي أمجد عطية،  محمد ثائر محمود،، أحمد سعد مصطفى، 

 .لقدسالعيساوية با

    وكالة معاالمصدر: 

 البالد بمغادرة ووتش رايتس ىيومن منظمة ممثل أمرت أنيا اإلسرائيمية الداخمية وزارة أعمنت 
 .إسرائيل ضد مقاطعة بدعم إياه متيمة يوما 72 خالل

 لقمع إسرائيل سعي يثبت القرار ىذا إن نيويورك مقرىا التي ووتش رايتس ىيومن منظمة  وقالت
نيا اإلنسان حقوق مجال في سجميا انتقاد  .القضاء أمام القرار ىذا عمى ستطعن وا 

 رويترزوكالة المصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

عادة االيراني النووي االتفاق من بالده انسحاب ترامب دونالد االميركي الرئيس أعمن   العمل وا 
 عن االوروبيون عّبر فيما بشدة، ايران بيا نددت خطوة في طيران، عمى االميركية بالعقوبات

 .االتفاق إنقاذ عمى وتصميميم اسفيم

 االتفاق من المتحدة الواليات انسحاب أعمن" االبيض البيت في ألقاىا متمفزة كممة في ترامب وقال
 ".كارثي" بانو إياه واصفا ،"االيراني النووي

 .النووي ممفيا شأن في" تكذب" بانيا ايران متيما ايران، عمى بالعقوبات العمل إعادة أعمن كما

 بالبرنامج المرتبطة االميركية بالعقوبات العمل بإعادة لمبدء رئاسيا أمرا سأوّقع لحظات، بعد" وقال
 ".االقتصادية العقوبات من قدر اكبر سنفرض. االيراني لمنظام النووي

 ان يمكن النووية االسمحة الى سعييا في ايران يساعد بمد كل" ان الى االميركي الرئيس ونّبو
 ".شديدة عقوبات ايضا المتحدة الواليات عميو تفرض

 وكالة فراس برسالمصدر:

 من وتمكنت بصاروخين إسرائيمي لعدوان السوري الجيش في الجوي الدفاع وسائط تصدت 
 .دمشق بريف الكسوة منطقة في تدميرىما

 السورية الجوية الدفاعات أن وكالة االنباء السورية لـ تصريح فيسوري  عسكري مصدر وذكر
 .دمشق بريف الكسوة منطقة فى ودمرتيما إسرائيميين لصاروخين الثالثاء مساء تصدت

 وكالة االنباء السوريةالمصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات 


