
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-5- 6                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 

 األمين عمان، االردنية بالعاصمة إقامتو مقر في السبت، مساء عباس، محمود رئيسال استقبل
 .حواتمة نايف فمسطين لتحرير الديمقراطية لمجبية العام

 حيث الفمسطيني، الوطني لممجمس والعشرون الثالثة الدورة نتائج استعراض المقاء، خالل وجرى
 عمى حققو الذي الكبير والنجاح تحققت، التي النتائج ليذه ارتياحيما عن وحواتمة، سيادتو اعرب

 المحدقة االخطار لمواجية وذلك السياسية، القرارات صعيد عمى خاصة كافة، المستويات
 فمسطين، لدولة االبدية العاصمة بمقدساتيا، القدس قضية رأسيا وعمى الفمسطينية، بالقضية
 المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة العادل السالم لتحقيق كأساس الدولتين حل عمى والتأكيد

 .الشرقية القدس وعاصمتيا

 الواسعة وبالمشاركة الوطني، المجمس اعمال الفتتاح الالفت الدولي بالحضور الرئيس، وأشاد
 الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير بمنظمة الفمسطيني الشعب تمسك عمى تؤكد والتي فيو،

 الوطني المشروع لحماية وتفعيميا مؤسساتيا تقوية عمى والعمل الفمسطيني، لمشعب والوحيد
 .الفمسطيني

  وكالة وفا : المصدر

 

السبت، اتصاال ىاتفيا مع عاىل المممكة األردنية الياشمية  مساءمحمود عباس، رئيس الأجرى  
 جاللة الممك عبداهلل الثاني.

، الممك عبد اهلل الثاني عمى كل ما قدمو األردن من دعم وتسييالت إلنجاح أعمال الرئيسوشكر 
 الدورة العادية لممجمس. المجمس الوطني الفمسطيني، ما أسيم في إنجاح أعمال

وأكد الرئيس أن النجاح الذي حققو المجمس الوطني الفمسطيني يحسب لألردن وفمسطين، مشددا 
عمى أن األردن كان السباق دائما في دعم الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة في المجاالت 

 كافة.
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 مساء عمان االردنية العاصمة في اقامتو بمقرقد استقبل  عباس، محمود رئيسال وكان الرئيس
 والعالقات المستجدات آخر استعراض جرى حيث الصفدي، ايمن االردني الخارجية وزير السبت،
 .البمدين بين المميزة الثنائية

 التسييالت وخاصة العادلة، وقضيتو الفمسطيني لمشعب الكبير االردني الدعم الرئيس وثمن
 .اهلل برام االخيرة الوطني المجمس دورة اعمال إلنجاح الكبيرة االردنية

  وكالة وفا : المصدر

 

 األخ الشمال في إقميميا سر أمين إختطاف ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة اعتبرت
 ثم ومن الناس، أمام بالضرب عميو واالعتداء حماس، أمن عناصر قبل من الحصين، ابو حاتم

 يمت وال الفمسطيني، الشعب أخالقيات الى ينتمي وال مشين عمل مجيولة، جية الى اقتياده
 .الوطنية والشراكة التعايش مفاىيم أدنى الى وال الوطني، النضال الى بصمة

 إختطاف إن الجنوبية، المحافظاتب والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة وقالت
 الطرق، وقطاع والشبيحة، ةيالبمطج سوى يمارسو ال سموك عميو، االعتداء بعد شكري ابو األخ
 عمى يعمل بل السميمة، العقيدة الى وال الحنيف االسالمي الدين الى التصرف ىذا ينتمي وال

 .الفمسطيني الشعب وأدبيات االسالم، أخالق تشويو

 مقاومة عن البوصمة وحرف الياوية، الى األوضاع جر عن بالكف حماس حركة البيان وطالب
 حالة جسد الذي اإلنقالب بفعل المأزوم الواقع وتأزيم الوطني الداخل الى االسرائيمي، اإلحتالل
 أمين األخ عن الفوري باالفراج األمنية وأجيزتيا حماس حركة الحركة، وطالبت الداخمي، اإلنقسام

 .لو حدث ما عن اعتذار وتقديم شكري، ابو األخ الشمال اقميم سر

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 

 المؤسفة االختطاف حادثة ادانت و غزة شمال محافظة في  اإلسالمية و الوطنية القوى ستنكرتا
 مساء الحصين أبو حاتم المناضل األخ فتح لحركة غزة شمال إقميم سر أمين ليا تعرض التي

 . جباليا بمخيم منزلو أمام من السبت
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 تنظر غزة شمال محافظة في اإلسالمية و الوطنية القوى إن": وقالت القوى في بيان صدر عنيا 
 األمنية األجيزة تطالب فإنيا ، اجتماعيا و شعبيا و وطنيا المستيجن الحدث ليذا بالغة بخطورة

 األخ حياة عمى لمحفاظ الممكن جيدىا بكل العمل و الحدث ىذا لمتابعة  لإلسراع غزة قطاع في
 و األوضاع تفاقم عدم يكفل بما و ،  آمنا سالما ذويو و ىموأل إعادتو ضمان و حاتم المناضل

 .عقباىا تحمد ال تداعيات و لنتائج الوصول عدم و حدتيا زيادة

 و الثغرات كل سد و المؤسفة الحادثة ىذه إلنياء لمتدخل المخمصة األطراف كافةدعت القوى و  
 . الوطنية و السميمة بالطرق معالجتيا

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

أن جولة الرئيس محمود عباس مستشار الرئيس لمعالقات الخارجية والدولية نبيل شعث د. كد أ
دول: كوبا، وفنزويال، وتشيمي، تيدف إلى حشد مزيد من الدعم السياسي في أميركيا   إلى

 الالتينية لقضيتنا الفمسطينية وبحث العالقات الثنائية معيا.

، إلى أن زيارة الرئيس تأتي في وقت تتعرض فيو وأشار شعث، في حديث إلذاعة صوت فمسطين
ىذه الدول إلى ضغوطات من قبل اإلدارة األميركية، كما فعمت مع غواتيماال التي قررت نقل 

 سفارتيا إلى مدينة القدس المحتمة.

ولفت إلى أن الرئيس سيمتقي خالل زيارتو بقادة ىذه الدول الصديقة الثالث، كما سيحث معيم 
 لعالقات الثنائية وستكون لو لقاءات مع الجالية الفمسطينية.ا

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

، إن المجنة التنفيذية لممنظمة ستبدأ المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرعضو  أحمد مجدالنيال ق
عادة ىيكمة دوائر منظمة التحرير والعالقة مع الحكومة. اليوم  األحد عقد لقاءات لمتابعة وبحث وا 

دالني، في حديث إلذاعة صوت فمسطين، إلى أن ىذه المقاءات تأتي في ظل مرحمة وأشار مج
 وتحديات جديدة لصياغة عالقة تكاممية لدور منظمة التحرير خارج وداخل الوطن.
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وتابع ان المجنة التنفيذية مكمفة وُممزمة بتنفيذ قرارات المجمس الوطني عمى كل الصعد، وبالتالي 
ة آلية عمل ورؤية محددة لتطبيق ىذه البرامج، انطالقا من عمل كل فإن ذلك بحاجة إلى صياغ
 دائرة من دوائر المنظمة.

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 

 التي والشجاعة الصمبة المواقف حول االلتفاف ضرورة عمى اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس أكد  
 يحاصرىا االحتالل تحت دولة وىي فمسطين، استطاعت فقد عباس، محمود الرئيس يبدييا

 وثوابتيا أىدافيا تؤكد وأن األميركية، واإلمالءات الضغوطات ترفض أن والجدار، االستيطان
 ".الصامد شعبنا يضحي تحقيقيا أجل من التي الوطنية

 حماس، حركة مطالبة، :102الل كممتو في افتتاح ميرجان جنين لمتسوق خ اهلل الحمد وجدد
 وتجنيب تجزئة، أو تأخير بال والصالحيات المسؤوليات كافة الوطني، الوفاق حكومة بتسميم
 . األسود االنقسام ويالت من المزيد شعبنا

 في والخالقة الريادية والبرامج المبادرات لكل االلتفات إلى العالم وشعوب دول الوزراء رئيس ودعا
لى بالدنا  عمى اإلسرائيمي العدوان لمجم رادعة خطوات واتخاذ والتقدم، الحياة إرادة واتساع تنامي وا 
 بحرية العيش من وتمكينو لو، الفاعمة الدولية الحماية وتوفير شعبنا، ومقدرات وأبنائنا أرضنا
 االحتالل إنياء عمى القائم العادل السالم إحالل أن إلى مشيرا وطنو، أرض في وكرامة

قامة اإلسرائيمي  واالتفاقيات التاريخية الحقوق وفق الشرقية، القدس وعاصمتيا فمسطين دولة وا 
 .الدولية والقرارات

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=q1Ovr4a819690608979aq1Ovr4
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=q1Ovr4a819690608979aq1Ovr4
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 مناطق اقتحام خالل المواطنين من عدداً  األحد االسرائيمي  فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت
 ديرمن  عودة اهلل عبد ، المعتقمين من وعرف،  والقدس الغربية الضفة محافظات  من مختمفة
 بيتمن  بريغيث محمد ميند ،  اخميل محمد حمزة،  بريغيث جمال باسل،  نابمس شرق الحطب

من بمدة  عميان عبد قصي ، درويش إبراىيم محمد،  درويش إبراىيم موسى،  الخميل شمال أمر
 .القدس شرق العيسوية

    وكالة معاالمصدر:  

 يوفال( الكابينت) المصغر الوزاري المجمس عضو حكومة االحتالل ، في الطاقة وزير عاد 
 عمى ُفرض الذي الحصار غرار عمى عباس، محمود الرئيس عمى حصار فرض إلى شتاينتس،
 .عرفات ياسر الشييد الرئيس

 محمود الرئيس عمى حصار فرض في تفكر أن إسرائيل عمى يجب إنو اإلسرائيمي، الوزير وقال
 .عرفات ياسر الرئيس مع فعمت كما عباس،

 بأنو واتيمو عباس، الرئيس العبرية،( معاريف) صحيفة ممحق مع مقابمة في شتاينتس، وىاجم
 لمعالم والتوضيح الغربية الضفة من الخروج من منعو أجل من العمل إلى داعياً  ،"لمسامية معاد  "

 .المتبادل لمتعايش أفكار أي لديو يوجد ال أنو

  صحيفة القدس المصدر

 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 نحو منذ االولى لممرة نائباً  :21 النتخاب االقتراع صناديق عمى األحد اليوم المبنانيون يتوجو
 يخضع بمد في التقميدية القوى بين التوازنات طبيعة من تغير ال قد عممية في الزمن، من عقد

 .االقميمية التجاذبات الىواء باستمرار

 مرات ثالث واليتو الحالي البرلمان مدد بعدما ،;100 العام منذ االولى لممرة االنتخابات وتجري
 في النزاع خمفية عمى أمنية مخاطر من والخشية البالد في السياسية االنقسامات بحجة متتالية
 .المجاورة سوريا
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 مميون 7,9 بأصوات لمفوز الئحة، 99 في منضوين امرأة، 8: بينيم مرشحاً  9;7 ويتنافس
 المسيحيين بين مناصفة الموزع البرلمان الى لموصول الشطب، لوائح عمى مسجمين ناخب

 .المحدودة والموارد اليشة الطائفية التركيبة ذي الصغير البمد في والمسممين

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 ىجمات حول ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس بيا أدلى التي التصريحات، بشدة فرنسا أدانت 
 .ضحاياىا لذكرى االحترام بإبداء وطالبتو باريس، في 1027 نوفمبر

 الحازمة إدانتيا عن فرنسا تعرب: "السبت مساء أصدرتو بيان في الفرنسية، الخارجية وقالت
 ، 1027 عام نوفمبر 27 يوم باريس في اإلرىابية اليجمات حول ترامب الرئيس لتصريحات

 ".ضحاياىا ذكرى باحترام وتطالبو

 عمى مشددة ،"السالح بحمل المتعمقة الخاصة تشريعاتو لو بمد كل" أن بيانيا في الوزارة وأضافت
 واالستحواذ األسمحة شراء مجال في صارمة قواعد تعتمد آمنة دولة بأنيا جدا فخورة" فرنسا أن

 ".عمييا

 المصدر:روسيا اليوم

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


