
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-5                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 عمى القائم السالم أجل من يديو يمد زال ما الفمسطيني بالجان أن عباس، محمود رئيسال أكد 
 الشرقية القدس وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة إلقامة الشرعية، وقرارات الدولتين، حل مبدأ
 .7745 عام حدود عمى

 اعضاء من عددا ضم كندياً  وفداً  اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر ، استقبالو لدى الرئيس وشدد
 وفق السياسية، العممية لرعاية األطراف متعددة دولية آلية تشكيل ضرورة عمى الكندي، البرلمان
 .مؤخرا الدولي االمن مجمس في طرحت التي الفمسطينية السالم خطة

 ومعاناة الفمسطينية، االراضي في االوضاع مستجدات آخر عمى الضيف، الوفد الرئيس، واطمع
 المعاناة ىذه لرؤية فرصة ىي لفمسطين زيارتيم أن إلى مشيرا االحتالل، تحت الفمسطيني الشعب
 .الواقع أرض عمى

   وكالة وفا المصدر: 

عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض اإلعالم والثقافة والتعبئة  ناصر القدوةد. قال 
 إن التحرك الفمسطيني عمى االرض مركب، ولو عالقة بالكثير من العوامل. ،الفكرية

لو عالقة بموضوع النكبة، ومرتبط بحقوق  ، ان ىذا التحركفي مؤتمر صحفي د. القدوة وأضاف
الجئي فمسطين في العودة والممكية وبشكل خاص في ممكية األرض، والجئي فمسطين يممكون 

 مميون دونم وفقا لسجالت لجنة التوثيق التابعة لألمم المتحدة. 3.3

قدس عاصمة وتابع، ان التحرك في الميدان لو عالقة بالقرار غير القانوني المتمثل باعتبار ال
إلسرائيل ونقل السفارة االميركية الييا في ذكرى النكبة، ولو عالقة بتصعيد االستعمار االستيطاني 
 االسرائيمي في بالدنا، وبطبيعة الحال لو عالقة بالحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة.

ان قطاع غزة ارض محتمة وان اسرائيل قوة احتالل تتحمل مسؤوليات تجاه د. القدوة  وأكد
القطاع، واالحتالل ىو السبب الرئيسي لحالة البؤس والحالة المأساوية غير المسبوقة التي وصمت 

 اليو االوضاع في قطاع غزة.

  نوبيةمفوضية االعالم بالمحافظات الجالمصدر: 
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 جامعة طمبة مجمس بانتخابات ، ح"فت" لحركة الطالبي الذراع األقصى، شهداء كتمة ازتف
 .17 أصل من مقعدا 64 عمى بحصوليا الخميل، في فمسطين بوليتكنك

 إن الصفا، أبو مصطفى الجامعة، في العام الطالبي المؤتمر النتخابات العميا المجنة رئيس وقال
 اليسار" المبادرة وتجمع الطالبي القطب وكتمة مقعدا، 64 عمى حصمت الطالبية الشبيبة حركة

 .مقاعد 3 عمى" الطالبي

وقال أبو الصفا: إن االنتخابات جرت في جو ديمقراطي ساده اليدوء والنظام، وعكست مدى 
 .المسؤولية التي يتمتع بيا الطمبة ومدى حرصيم عمى جامعتيم

  نوبيةمفوضية االعالم بالمحافظات الجالمصدر: 

 ،ومفوض االعالم بالمحافظات الجنوبية فتح حركة في الثوري المجمس عضو نصر إياد هنأ 
 مجمس بانتخابات لقائمتيا الساحق الفوز عمى الخميل، بوليتكنك جامعة في الفتحاوية الشبيبة
 .الطمبة

 برنامج حول اإللتفاف حالة يعكس إنما الوطن، جامعات في الفتحاوي، الفوز أن عمى نصر وأكد
 التاريخية، بزعاماتيا الشابة األجيال ولتمسك الفمسطينية، لمقيادة الصائبة والرؤية الوطني، فتح

 العمميات عبر يترجم الراسخ، الثبات ىذا عن وتعبيرىم عرفات، ياسر الرمز الرئيس وخاصة
 .المختمفة بمستوياتيا االنتخابات في تجري التي الديمقراطية

 لمشيداء لموفاء حقيقياً  تجسيداً  الوطن، جامعات أكبر أحد في الشبيبة فوز نإ نصر وأضاف
 عمى الثابت عباس، محمود الرئيس بموقف وتمسكاً  البواسل، ولألسرى فتح، حركة في العظماء

 .الوطنية والثوابت تتماشى ال التي الدولية، والضغوط لإلمالءات الرضوخ عدم

  نوبيةمفوضية االعالم بالمحافظات الجالمصدر: 

إلسرائيمي ا الجيشتيديدات وزير أمين سر المجمس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني قال   
أفيغدور ليبرمان باستيداف المتظاىرين، تميد لمجزرة جديدة ينوي االحتالل ارتكابيا الجمعة 

 المقبل في قمع تظاىرات يوم االرض السممية عمى الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
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عن القانون ان ىذه التيديدات ىي حجة اخرى عمى دولة االحتالل الخارجة الفتياني  وأضاف
وسالح بيد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق االنسان إلدانة دولة االحتالل واتخاذ اجراءات بحق 

 ىذه الدولة.

وشدد الفتياني عمى ضرورة توحيد الجيود كافة في مواجية ممارسات االحتالل وحث كافة الدول 
الجنايات الدولية عمى الصديقة ومنظمات المجتمع المدني واالحزاب والقوى العالمية ومحكمة 

 محاسبة ىذه الدولة المارقة التي تتحدى القانون الدولي بغطاء امريكي.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 لمبنك التنفيذي المدير اهلل، برام مكتبو في خالل لقائو اهلل الحمد رامي. د الوزراء رئيسبحث 
 .فمسطين في والحيوية التنموية المشاريع من عدد وتنفيذ التعاون تعزيز سبل حسن، ميرزا الدولي

 وأىمية الحكومة، لدى الشمسية والطاقة المياه مشاريع أولوية عمى  المقاء خالل اهلل الحمد وشدد
 لخمق الخاص القطاع دعم إلى باإلضافة ،"ج" المسماة والمناطق غزة قطاع في خاصة تنفيذىا
حداث عمل فرص  .اقتصادية تنمية وا 

  مجمس الوزاءالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

مواطنين من مناطق مختمفة بمحافظات  6 الخميس اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 الشاب ، جنين مدينة  من بكر أبو غالب سالم: الشاب:  المعتقمين من وعرف الضفة الغربية ،

 بمحافظة ضعيف أبو دير من عواد ضافي محمد الشاب جنين، مخيم من جالمنة طالل محمد
 جنين

 صحيفة القدس: المصدر

 االسرائيمي الوزراء رئيس إلغاء عمى احتجاجا االربعاء مساء القدس في االشخاص مئات رتظاى 
 غير األفارقة المياجرين آالف عشرات أوضاع لتسوية المتحدة االمم مع اتفاقا نتانياىو بنيامين

 .برس فرانس وكالة مراسل افاد ما بحسب الشرعيين،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-5                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 لتنفيذ نعم"و" الترحيل اوقفوا" عمييا كتب الفتات أفارقة مياجرون وبينيم المتظاىرون ورفع
 الغاء قراره عن بالعودة نتانياىو تطالب ىتافات وأطمقوا القضبان، خمف لمياجرين وصورا" االتفاق
 مرور بعد إلغاءه قرر ان لبث ما ولكنو الالجئين لشؤون العميا المفوضية مع ابرمو الذي االتفاق
 .تفاصيمو عن شخصيا اعالنو عمى فقط ساعات

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

شيد محيط المسجد االقصى المبارك صباح اليوم، أكبر حممة اقتحام منذ بداية عيد الفصح 
مستوطنا دخموا الى  632الييودي، حيث بمغ عدد المقتحمين من المتطرفين اليمينيين حوالي 

 .ساحات المسجد في غضون نصف ساعة فقط

 صحيفة القدس: المصدر

 محافظة في فمسطين تمفزيون مراسل عن ،مساء االربعاء اإلسرائيمي، االحتالل سمطات أفرجت
 الحق. عبد بكر نابمس

 عودتو أثناء الكرامة معبر عن الماضي، مارس 61 في الحق عبد اعتقمت االحتالل قوات وكانت
 .السفر من

 المصدر: وكالة وفا 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 ، الصيني الشيوعي لمحزب المركزية لمجنة الخارجية العالقات لدائرة الوزير نائب  "جون لي" أكد 
 .الوطني واالستقالل لمحرية وتطمعو الفمسطيني الشعب حقوق تجاه الثابتة بمده مواقف

 العام المفوض ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو األربعاء مساء لقائو، خالل جون وقال
 تطورت كمما إنو اهلل، برام المفوضية مكتب في زكي، عباس الشعبية والصين العربية لمعالقات
 الدعم تقديم بضرورة يؤمن  الصيني  الشيوعي والحزب فمسطين، لدولة أكبر دعما ستقدم الصين

 .المستويات كافة عمى لفمسطين أكبر بشكل والمساندة

 وجنوب واليند وروسيا البرازيل) البريكس دول مع بالتعاون تسعى الصين إن"  جون لي" وأضاف
 الداعمة الفمسطينية المواقف مثمنا المنطقة، في السالم جيود لدعم دولي توازن لخمق( إفريقيا
 .الصيني الشعب وقضايا الحرير وطريق الحزام لمبادرة
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 الشيوعي والحزب فتح حركة بين مقترح تعاوني بروتوكول مسودة المقاء خالل جون وعرض
 العام لممفوض رسمية دعوة موجيا المقبمة، الفترة خالل البروتوكول توقيع يتم أن عمى الصيني
 الشيوعي الحزب قيادات مع اجتماعات وعقد الصين لزيارة الشعبية والصين العربية لمعالقات
 .بكين في الصيني

 في الدولية الصراعات لحل عالية بحكمة تتحرك الصينية السياسية القيادة أن جون وأضاف
 قرار رفضت الفمسطينية القيادة أن مبينا المتحدة، لألمم العامة والجمعية الدولي األمن مجمس
رادة الدولية الشرعية قرارات تحدى ألتو ترمب  .الدولي المجتمع وا 

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 بأن ترغب الجامعة أن لشبونة في  العربية الدول لجامعة العام األمين الغيط ابو أحمد عمنأ 
 7322 نحو واصابة فمسطينيا 76 مقتل مالبسات في التحقيق الدولية الجنائية المحكمة تتولى
 .واسرائيل غزة قطاع بين الحدود قرب الماضي االسبوع دارت مواجيات خالل بجروح

 المحكمة بتدخل ترغب العربية الجامعة" إن البرتغال الى رسمية زيارة خالل الغيط أبو وقال
 ".الماضي االسبوع تظاىرات ىامش عمى فمسطينيين مقتل في لمتحقيق الىاي في الدولية الجنائية

 انطونيو المتحدة لالمم العام االمين وجيو الذي النداء أيضا يدعم انو أبو الغيط: واضاف
 الفمسطينيين المتظاىرين بين دارت التي المواجيات في" وشفاف مستقل تحقيق" الجراء غوتيريش
 .6272 العام صيف حرب منذ غزة قطاع في العنف اعمال من يوم أسوأ في االسرائيمي والجيش

 فرانس برسالمصدر: وكالة 

 السعودية الجوية الدفاعات إن اليمن في ويقاتل السعودية تقوده الذي العربي التحالف قال 
 لشركة تابعة تخزين صياريج عمى اليمنية الحوثي جماعة أطمقتو باليستياً   صاروخا اعترضت

 .السعودية غرب بجنوب جازان بمنطقة السعودية أرامكو

 في وتدميره الصاروخ اعتراض تم إنو التحالف باسم المتحدث المالكي تركي الركن العقيد وقال
 اصابات. أيفوق االجواء السعودية دون 

 وكالة رويترزالمصدر: 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


