
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-8                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 

ي االحتياجات الخاصة في محافظات الوطن مبايعتيم جدد أعضاء ومنتسبو المكاتب الحركية لذو 
لمرئيس محمود عباس ووقوفيم خمف قيادتو الحكيمة أمام التحديات التي تعصف بالقضية 

 الفمسطينية.

خالل تجمع المكاتب الحركية من عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن وقال 
، "تأتي ىذه الوقفة من المكتب الحركي المركزي مف محافظات الوطن في مدينة أريحامخت

لممعاقين لمتأكيد عمى وقوفيم خمف قيادة الرئيس محمود عباس والشرعية الفمسطينية، ونقدر ليم 
 ىذه المفتة".

وأكد محيسن تمسك المكاتب الحركية بالثوابت الفمسطينية وحكمة وقيادة الرئيس وصالبة الموقف 
قامة الدولة المستقمة وعاصمتيا الفمسطيني نحو  تحقيق المشروع الوطني بالحرية واالستقالل، وا 
 القدس الشريف.

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 من عضو 077لـ دعوات توجيو تم انو الزعنون، سميم الفمسطيني الوطني المجمس رئيس لقا 
 .الجاري الشير نياية اهلل رام في ستعقد التي دورتو في لممشاركة الوطني المجمس اعضاء

 افتتاح في ىامة كممة سيمقي الرئيس ان" ، فمسطين صوت إلذاعة حديث في الزعنون وأضاف
 بشأن االخير االميركي واالعالن والالجئين المصالحة اعماليا جدول عمى وسيكون الدورة ىذه

 ".القدس

 آخر اقتراحا ىناك ان موضحا جديدة، تنفيذية لجنة انتخاب سيناقش بنداً  ىناك ان الى واشار
 ورجال الجامعات رؤساء من الوطني المجمس في الفمسطينية الكفاءات من عدد الستيعاب
 .07 عددىم والبالغ اعضائو من المتوفين لتعويض واالقتصاد االعمال

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 خالل من حريتو عن ودفاعو لمحياة المطمق حبو أثبت شعبنا إن الفمسطينية التحرير منظمة قالت
 الحرب وآلة االحتالل جيش مواجية في وجرأتو الشعبية لممقاومة وابداعية خالقة لوسائل ابتكاره

 .اإلسرائيمية

 الفمسطينية القيادة واصرار استمرار ،عشراوي حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو وأكدت
قامة االستقالل ونيل التحرر حتى الدولية والمؤسسات بالمحافل المشروعة حقوقنا تجسيد في  وا 

 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7690 العام حدود عمى السيادة ذات الفمسطينية الدولة

 بعدىا وما قبميا وما ياسين دير مجزرة منذ االحتالل دولة تعتمدىا التي المجازر سياسة وأدانت
 التي الجريمة أن إلى مشيرة العزل، والشباب والنساء والشيوخ لألطفال بالقتل المتعمد واستيدافيا
 شيداء عدد ليرتفع صحفي أحدىم شيداء 77 سقوط عن واسفرت أمس االحتالل دولة ارتكبتيا
 المجازر من وغيرىا ،9077 عن يزيد ما وجرح المحظة حتى شييدا 96 إلى العودة مسيرات
 نيجيا لمواصمة الالزمة الحصانة ومنحيا إسرائيل لجم في الدولية المنظومة عجز تؤكد والجرائم

 العرقي التطيير سياسة في االستمرار عبر الفمسطيني الوجود عمى القضاء عمى القائم العنصري
 وفرض الفمسطينية القضية وتصفية األصميين سكانيا من األرض لتفريغ القسري والتيجير
 .الكبرى إسرائيل

  وكالة وفا المصدر: 

ين السابق لدى مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية لحركة فتح، سفير دولة فمسط نعت
و مساعد أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي السابق المناضل عبد العزيز أبماليزيا وتنزانيا،

  .غوش

وقالت المفوضية في بيان صدر عنيا إن حركة فتح في وفاة السفير عبد العزيز تخسر قامة 
وطنية، تشيد لو مواقع العمل النضالي باإلخالص واالنتماء والعمل الوطني الممتزم، وصوال إلى 

 ةالعمل الديبموماسي في وزارة الخارجية الفمسطيني

وتقدمت من ذويو بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، سائمة اهلل أن يتغمده بواسع رحمتو وأن ُيميم 
 .أىمو وذويو الصبر والسموان

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً 

 بمحافظات  مختمفة من مناطق مواطناً  90 األحد االسرائيمي فجر اليوم االحتالل قوات اعتقمت 
 . الغربية الضفة

  صحيفة القدس: المصدر

 استيداف عقب االحتالل جيش اركان رئيس باستجواب االسرائيميين الصحفيين منظمة طالبت 
 اسفرت والتي غزة قطاع حدود عمى العودة مسيرة الحداث تغطيتيم اثناء الفمسطينيين الصحفيين

 .بالرصاص اخرين واصابة صحفي مصور استشياد عن

 قبل من الفمسطينيين الصحفيين الستيداف بخطورة ننظر اننا": فيو قالت المنظمة بيان ووفق
 يؤذي أن المفترض من وليس االحداث لتغطية النزاع مناطق في موجودين وانيم خاصة الجيش
 ".بعمميم يقومون الذين الصحفيين الجيش

   وكالة معاالمصدر: 

 زالت ما اإلسرائيمي االحتالل قوات أن إلى ،"وفا" الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة أشارت
 ما عمى إعالمية عزلة لفرض ىادفة؛ سياسة إطار في لمصحفيين ومالحقتيا استيدافيا تواصل
 .الفمسطينية األرض في العزل الفمسطينيين المواطنين بحق يومية جرائم من يجري

 اإلسرائيمية االنتياكات عدد أن األحد، اليوم أصدرتو الذي الشيري، تقريرىا في ،"وفا" وذكرت
 .انتياكا 90 بمغت الماضي آذار شير خالل لمصحفيين

 إطالق جراء المرصود الشير خالل الصحفيين من المصابين عدد أنالوكالة   وأوضحت
 إلى باإلضافة المبرح، بالضرب واالعتداء لمدموع المسيمة الغاز وقنابل المطاطية العيارات
طالق البطاقات وسحب واالحتجاز االعتقال حاالت عدد أما. مصابا 79 بمغ أخرى اعتداءات  وا 

 .حالة 71 بمغت إصابات عنيا ينتج لم التي النار

   وفاوكالة المصدر: 

 

 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=XidZx5a816684973005aXidZx5
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=XidZx5a816684973005aXidZx5


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-8                   األحداليوم  :  6-12-2017

  : الممف العربي  والدولي ثالثاً 

 الفمسطينيين المتظاىرين احتجاجات ضد المفرطة القوة استخدام بوقف إسرائيل مصر طالبت 
 .غزة قطاع مع حدودىا عمى

 والقوة العنف استخدام الستمرار إدانتيا” عن تعبر مصر إن الخارجية وزارة أصدرتو بيان وقال
 .“سممية راتمظاى في خرجوا الذين العزل المدنيين ضد اإلسرائيمية السمطات جانب من المفرطة

 وعادلة مشروعة بحقوق تطالب سممية مسيرات في يشاركون” المتظاىرين أن عمى البيان وشدد
 .“الفمسطيني لمشعب

 إنشاء في حقو رأسيا وعمى” الفمسطينيين حقوق إلعادة العمل عمى الدولي المجتمع البيان وحث
 .“الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو

   وكالة رويترزالمصدر: 

 فمسطينيين 77 مقتل إلى أدى الذي اإلسرائيمي لمجيش العشوائي النار إطالق فرنسا  نتأدا 
 .القوة استخدام في" النفس ضبط" إلى ودعت الجمعة

 مع غزة عمى المفروضة القيود رفع أن مول دير فون أنييس الخارجية باسم المتحدثة وصرحت
 .التوترات تأجيج وتفادي اإلنسانية األزمة إنياء فقط سيتيح إلسرائيل الالزمة األمنية الضمانات

 لمجيش العشوائي النار إطالق تدين فرنسا إن بيان، في الخارجية، باسم المتحدثة وقالت
 ".الخطيرة الحوادث ىذه عمى الضوء إلقاء من بد ال" مضيفة اإلسرائيمي،

 القوة استخدام أن عمى مشددة النفس، ضبط المعنية السمطات من تطمب فرنسا أن إلى وأشارت
 .آخرين ضحايا لوقوع تفاديا اإلنساني الدولي لمقانون طبقا مفرطا يكون أال يجب

 روسيا اليوم المصدر: 

دعت وزارة العالقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل 
 الفمسطينيين.

وأدانت حكومة جنوب افريقيا في بيان صدر عن وزارة العالقات الدولية والتعاون، اليوم السبت، 
أعمال العدوان العنيفة األخيرة التي نفذىا الجيش اإلسرائيمي في غزة، وأدت إلى استشياد 

 .فمسطينيين، مع إصابة العشرات اآلخرين بجروح
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حد لعمميات التوغل العنيفة والمدمرة في  وجددت الوزارة موقف جنوب أفريقيا الداعي لوضع
األراضي الفمسطينية، مؤكدة أن العنف في قطاع غزة سيقف عائقا في طريق إعادة بناء 

 .المؤسسات والبنية التحتية الفمسطينية

وقالت وزيرة العالقات الدولية لينديوي سيسولو: "إن تصرفات الجيش اإلسرائيمي تشكل عقبة 
حل دائم لمنزاع عمى أساس حل الدولتين، يعيشون جنبا إلى جنب وفي  أخرى أمام التوصل إلى

 سالم".

وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا تقف إلى جانب أعضاء األمم المتحدة الذين يدعون إلى إجراء 
 .تحقيق مستقل في عمميات القتل، بيدف محاسبة المسؤولين عن ذلك

 لة وفا وكاالمصدر: 

 الذي الوقت في وذلك الجنوبي، الصين بحر في ضخمة بحرية مناورة الصينية البحرية دأتب 
 أكبر بين الخالف تصاعد وقع عمى المنطقة، من أميركية قتالية مجموعات ثالث فيو تمر

 األلومنيوم واردات عمى المتحدة الواليات فرضتيا التي الرسوم عمى رداً  العالم، في اقتصادين
 .والصمب

 جانب إلى لياونينغ، الطائرات حاممة فييا تشارك الضخمة المناورة فإن رسمية، إعالم لوسائل وفقا
 حاممة مرة ألول التدريبات وتشمل. والجنوب والشرق الشمال من قادمة حريبة سفينة 17 من أكثر

 .مؤخرا تجديدىا تم والتي السوفيتي، العيد في المبنية لياونينغ الطائرات

 بين نزاع مصدر تعتبر التي البحار في تجري المناورات إن البريطانية" ميل ديمي" صحيفة وقالت
 ثالث المتحدة الواليات إرسال مع تتزامن التدريبات أن إلى مشيرة أخرى، بمدان وعدة الصين

 .اليادئ والمحيط آسيا منطقة إلى قتالية مجموعات

 سكاي نيوز عربيةالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  رابعاً 

 الوطنيين العسكريين القادة أبرز  الحسيني موسى القادر عبد استشياد - 7610 -0-1 
 .بجنين القسطل معركة في الفمسطينيين

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


