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 واًل : الممف السياسيأ

 خالؿ مف ىو إسرائيؿ وبيف بيننا السالـ إلى لموصوؿ الوحيد الطريؽ إف عباس، رئيسال قاؿ 
شراؼ بمشاركة المفاوضات،  .دولي وا 

 واألمنية الخارجية لمسياسة العميا المفوضة مع مشترؾ صحفي مؤتمر في الرئيس  وأضاؼ
 االتحاد أف االثنيف، مساء بروكسؿ البمجيكية العاصمة في موغريني، فيديريكا االوروبي لالتحاد

 .فمسطيف دولة مؤسسات بناء في يساىموف الذيف الشركاء أىـ مف األوروبي

قميميا محميا والتطرؼ والعنؼ اإلرىاب بمحاربة االلتزاـ سيادتو وجدد  تطبيؽ نريد: وقاؿ ودوليا، وا 
 .والواقع أرض عمى المتحدة لألمـ العامة والجمعية الدولي األمف مجمس قرارات

 ".فمسطيف بدولة باالعتراؼ ونطالبيا المنطقة، في لمسالـ حقيقي شريؾ أوروبا إف: "الرئيس وقاؿ

 المصالحة إلى والتوصؿ الفمسطيني االنقساـ إنياء عمى الفمسطينية والقيادة تصميمو سيادتو وأكد
 .يةالوطن

  لقراءة النص الكامل لكممة الرئيس محمود عباس  اضغط هنا 

 وفا وكالة: المصدر

أمس   بروكسؿ، البمجيكية العاصمة في األوروبي االتحاد مقر في عباس، محمود رئيسال اجتمع
 .األوروبي االتحاد دوؿ خارجية وزراء مع االثنيف،

 القدس بمدينة المتعمقة وخاصة الفمسطينية التطورات مجمؿ عمى الخارجية وزراء الرئيس  وأطمع
 الشرؽ منطقة في المستجدات آخر جانب إلى حوليا، ترمب وقرار فمسطيف، دولة عاصمة
 .المجاالت شتى في تطويرىا وسبؿ األوروبي واالتحاد فمسطيف بيف والعالقات األوسط،

 بمشاركة المفاوضات، خالؿ مف ىو السالـ إلى لموصوؿ الوحيد الطريؽ إف: الرئيس وقاؿ
شراؼ  بناء في يساىموف الذيف الشركاء أىـ مف األوروبي االتحاد أف سيادتو مؤكدا دولي، وا 

 القدس وعاصمتيا فمسطيف بدولة باالعتراؼ االتحاد دوؿ سيادتو وطالب فمسطيف، دولة مؤسسات
 .الشرقية

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=CdMvU1a809707671762aCdMvU1
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 وأىمية ضرورة عمى وشدد كاف، اينما والتطرؼ والعنؼ اإلرىاب بمحاربة االلتزاـ سيادتو وجدد
 .الواقع أرض عمى الدولي األمف مجمس قرارات تطبيؽ

صرارىـ الفمسطينية والقيادة تصميمو وأكد الفمسطينية، الوطنية المصالحة إلى الرئيس وتطرؽ  وا 
 .واحد شرعي وسالح واحدة بشرعية الفمسطينية الوحدة وتجسيد االنقساـ إلنياء العمؿ عمى

 المصدر: وكالة وفا 

 المجنة عضو الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميفد.صائب عريقات   نتقدا 
 أماـ بنس، مايؾ األميركي الرئيس نائب ألقاه الذي الخطاب ،عريقات صائب فتح لحركة المركزية

 ".لممتطرفيف ىدية" تشكؿ التي" الصميبية الحممة" بػ إياه واصفا سرائيمية،اإل" الكنيست"

 أينما لممتطرفيف ىدية جاءت ،"الكنيست" في بنس قادىا التي الصميبية الحممة إف" عريقات وقاؿ
 ".الحؿ مف جزءا وليست المشكمة مف جزء األميركية اإلدارة أف وأثبت وجدوا،

 الواليات وستقوـ الدولية والقرارات القانوف بخرؽ قوموا: "واضحة بنس رسالة أف عريقات وأضاؼ
 ".بمكافأتكـ المتحدة

 ستفتح القدس في األميركية السفارة بأف االسرائيمية" الكنيست" أماـ خطابو في تعيدقد  بنس وكاف
 دونالد الرئيس إعالف بعد الماضي الشير نقميا قرار بموجب المقبؿ العاـ نياية حموؿ قبؿ أبوابيا
 .إلسرائيؿ عاصمة بالقدس االعتراؼ ترمب

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

أف االتحاد األوروبي "مؤىؿ" لمعب دور الراعي لمعممية  وزير الخارجيةد.رياض المالكي  قال
سرائيؿ بعد "فشؿ" الواليات المتحدة األمريكية في ىذا الدور وتحوليا  السياسية بيف الفمسطينييف وا 

 .إلى طرؼ في الصراع منذ اعترافيا بالقدس عاصمة إلسرائيؿ

 االتحاد أف في مقابمة مع  تمفزيوف يورو نيوز خالؿ تواجده في بروكسؿ  المالكي وأضاؼ
 .عقود منذ الدولتيف حؿ   يدعـ األوروبي

 تراؼباالع رغبة( وسموفينيا وايرلندا لوكسمبورغ مثؿ) الدوؿ بعض لدى أف المالكي وأوضح
 كبيرة دولة تقود أف أو األوروبي، االتحاد داخؿ جماعية أكثر رؤية بانتظار لكنيا بفمسطيف،

http://arabic.euronews.com/2018/01/22/riyad-al-maliki-says-some-european-countries-are-ready-to-recognize-the-state-of-palestin
http://arabic.euronews.com/2018/01/22/riyad-al-maliki-says-some-european-countries-are-ready-to-recognize-the-state-of-palestin
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 لالعتراؼ ستسارع أخرى دوؿ وجود إلى مشيرا الدوؿ، عديد بيا تمحؽ لكي االعتراؼ عممية
 .بفمسطيف

واعتبر المالكي أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو "يكذب ويخدع العالـ" ويوىمو بأنو 
 .مع حؿ  الدولتيف وعمى استعداد لمقاء مباشر يجمعو مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس

 المصدر: قناة يورو نيوز

 أمس( األونروا) الفمسطينييف الالجئيف وتشغيؿ غوث لوكالة العاـ المفوض كرينبوؿ بيير أطمؽ 
 األمريكية المتحدة الواليات تقميص بعد الوكالة لدعـ غزة، قطاع مف عالمية حممة اإلثنيف

 .حاد بشكؿ الدولية لممنظمة مساعداتيا

 لحظات في نحف: "غزة مدينة في لالجئيف بمدرسة عقده صحفي مؤتمر خالؿ كريبنوؿ، وقاؿ
 تقؼ التي الوكالة لدعـ" بثمف تقدر ال الكرامة" باسـ عالمية حممة نطمؽ ذلؾ وألجؿ لمغاية، حرجة
 ".الفمسطينييف الالجئيف جانب إلى

 المقدـ التمويؿ في األمريكي الدراماتيكي التقميص بسبب ُأطمقت الحممة أف األممي المسؤوؿ  وأكد
 ".الوقت نفس في وضاًرا مفاجًئا كاف القرار وىذا مسبوقة، غير أزمة ىذه" مضيًفا لألونروا،

 الفمسطينييف الجئيفال نحو التزاماتيا تنفيذ مف وتمكينيا الوكالة لمساعدة  الناس كؿ وطالب
 .الحياة قيد عمى إلبقائيـ

 وشرقي الغربية والضفة غزة قطاع في الالجئيف جانب إلى ستقؼ" أونروا" أف كرينبوؿ وتعيد
 ".أيًضا وكرامتكـ وحقوقكـ التاريخية لقضيتكـ كشي اد"و وسوريا، ولبناف واألردف القدس

 وكالة سوا االخبارية المصدر: 

 الحكومة : ممفثانياً 

 العمؿ فصائؿ لو دعت الذي الثالثاء اليوـ إضراب أف تأكيدىا العالي والتعميـ التربية وزارة ددتج
 .ظيراً  21 الساعة حتى التعميـ قطاع سيستثني فتح، حركة رأسيا وعمى الوطني

 أماـ منيعاً  سداً  دائماً  ستقؼ التربوية األسرة أف ،االثنيف مساء عنيا صدر بياف في الوزارة وأكدت
 في سيشارؾ التعميـ قطاع وأف الفمسطينية، القضية لضرب اليادفة الصييوأمريكية السياسات
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 أوؿ في خاصةً  التعميمية العممية انتظاـ عمى حفاظاً  وذلؾ عشرة، الثانية الساعة بعد الفعاليات
 المؤسسات كافة في سينتظـ الدواـ أف الوزارة تؤكد عميو وبناءً  الثاني، الدراسي الفصؿ أياـ

  .ظيراً  عشرة الثانية الساعة حتى التعميمية

 معا وكالة: المصدر

لث تجاريًا في أعمنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عف إطالؽ خدمات الجيؿ الثا
بيذا اإلنجاز الكبير الذي سيشكؿ منعطفا ىاما  ، أبناء شعبناوىنأت الوزارة، فمسطيف خالؿ يوميف

في تاريخ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، لما يتيحو مف فرص ودوره األساس في تنمية 
 القطاعات األخرى في ىذا العالـ الذي تحكمو التكنولوجيا وتسارع تطورىا.

 در: وكالة وفا المص

  الفصائل والمصالحة ممف :  ثالثاً  

أنيت المجنة اإلدارية أعماليا بعد سمسمة اجتماعات عقدتيا في غزة وراـ اهلل لمعالجة وضع 
 الموظفيف في قطاع غزة بشكؿ عاـ.

، إف المجنة القانونية اإلدارية أوصت بمؿء الشواغر نائب رئيس الوزراء  زياد أبو عمرود. وقاؿ 
رى توقيعو في القاىرة، حسب االتفاؽ الذي ج 1006-5-23واستيعاب مف جرى تعيينيـ بعد 

نجاز بقية الممفات األخرى مكانيات الحكومة وا   .وا 

وقررت المجنة اإلدارية تشكيؿ لجنة فنية خالؿ األياـ القميمة المقبمة تقوـ باإلعداد لمؿء الشواغر 
واستيعاب ىؤالء الموظفيف وتصنيفيـ في الوزارات المختمفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ 

 .ييف طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بيـالتع

 وشدد عمى أف العممية ستكوف بشكؿ متدرج حتى ال نثقؿ عمى كاىؿ الجياز اإلداري في السمطة.

وأكد أف رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل، أبمغ المجنة أنو سيعمؿ في الفترة القادمة مف أجؿ 
 .لعمؿ في قطاع غزةاستيعاب بضعة آالؼ مف الخريجيف الجدد والعاطميف عف ا

 وأشار إلى أف رئيس الوزراء ينوي القدـو إلى غزة مع أعضاء المجمس لمتابعة ىذه الممفات.

 المصدر: وكالة وفا  
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 لزيارة رفضا وذلؾ الثالثاء، اليوـ الشامؿ لإلضراب واإلسالمية الوطنية لمقوى المتابعة لجنة تدع
 قطاعي مستثنيف الفاشية، وسياساتو لالحتالؿ المساندة وتصريحاتو لمقدس االمريكي الرئيس نائب

 . بالدعوة االلتزاـ مف والتعميـ الصحة

 المدف كافة في الثالثاء غدا يـو ستنطمؽ التي الغضب مسيرات في لممشاركة المجنة دعت كما
 ترامب قرارات ضد والحري ة القدس انتفاضة فعاليات استمرار عف تعبيرا وذلؾ الفمسطينية والقرى

 .االحتالؿ وحكومة

 المصدر: دنيا الوطن 

   ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

 مف مختمفة مناطؽ في مواطنيف ثمانية الثالثاء، اليوـ فجر االسرائيمي، االحتالؿ قوات عتقمتا 
 .الغربية الضفة محافظات

 وكالة معاالمصدر: 

 اإلعالم وسائل في والعنصرية التحريض" وفا" الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة صدتر  
 .8142-4-41 حتى 8142-4-41 بين ما الفترة في اإلسرائيمية،

 المرئي، العبري االعالـ يف والعنصري التحريضي لمخطاب وتوثيقاً  رصداً  التقرير ىذا ويقدـ
 في واعتباري ة سياسي ة لشخصي ات االجتماعي التواصؿ مواقع وكذلؾ والمسموع، والمكتوب،
 جمي ة وعنصرية تحريضا تحمؿ التي اإلخبارية المقاالت مف جممة يعرض  كما. الييودي المجتمع

 االخباري ة، النشرة ضمف مصو رة، وتقارير تمفزيونية مقابالت يستعرض كما الفمسطينييف، ضد
 .اإلسرائيمي الشارع في شعبية األكثر البرامج ضمف اإلسرائيمي الراديو عمى ومقابالت

 وكالة وفا المصدر: 

 

 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=jbf5DZa809691491961ajbf5DZ
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=jbf5DZa809691491961ajbf5DZ
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 : الممف العربي  والدولي خامساً  

 النواب مجمس يصوت أف تأمؿ بالده حكومة اف اريافيؾ كارؿ سموفينيا خارجية وزير أعمف 
 االتحاد في عضو دولة ثاني بذلؾ سموفينيا لتصبح سطيف،فم بدولة لالعتراؼ قرار عمى السموفيني
 .الخطوة ىذه عمى تقدـ االوروبي

 ىذه يؤيدوف( االوروبي االتحاد دوؿ) الجميع" اف الخاصة التمفزيونية" بوب" لقناة اريافيؾ وقاؿ
 بدولة االعتراؼ القتراح االخضر الضوء البرلماف اعطى حاؿ في ستتـ التي السموفينية الخطوة
 ".فمسطيف

 اعترفت التي االولى الدولة السويد كانت االوروبي، االتحاد في االعضاء 17الػ الدوؿ بيف ومف
 وسموفاكيا تشيكيا جميورية ىي اخرى دوؿ ثماني وكانت. 1023 عاـ فمسطينية بدولة رسميا
 .االوروبي االتحاد دخوليا قبؿ الخطوة ىذه ايضا اخذت وقبرص ومالطا ورومانيا وبمغاريا والمجر

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 القدس تكوف ألف تطمعو يدعـ أنو عباس محمود الفمسطيني لمرئيس األوروبي االتحاد أكد 
 دونالد األمريكي الرئيس لقرار رفضاً  لالتحاد تحرؾ أحدث في فمسطينية لدولة عاصمة الشرقية
 .إلسرائيؿ عاصمة بالقدس باالعتراؼ ترامب

 الرئيس أطمئف أف أود”األوروبي االتحاد في الخارجية السياسة مسؤولة موجيريني فيدريكا وقالت
 القدس يشمؿ الذي الدولتيف بحؿ األوروبي االتحاد جانب مف القوي االلتزاـ إلى عباس محمود
  .“لمدولتيف مشتركة عاصمة

  وكالة رويترزالمصدر: 

 يتيح ما ،لإلنفاؽ مؤقت قانوف مشروع)مجمس النواب والشيوخ(   االميركيأقر الكونجرس    
 الديموقراطييف بيف حاد سياسي خالؼ بو وتسبب اياـ ثالثة استمر الذي الحكومي االغالؽ انياء

 .اليجرة سياسات بسبب والجميورييف
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 عمى ايضا وُيصادؽ فبراير 7 حتى الفدرالية الحكومة بتمويؿ يسمح الذي المؤقت القانوف ومشروع
 الرئيس يوقعو اف ُيتوقع حيث االبيض البيت الى طريقو سيسمؾ لالطفاؿ، صحية رعاية برنامج
 .ترامب دونالد

 تخمي عمى ساعات بعد ،240 مقابؿ المؤقت االنفاؽ قانوف النواب بمجمس عضوا 155 وايد
 تصويت بشأف ليـ ضمانات الجميورييف تقديـ اثر الخطة عمى معارضتيـ عف الديموقراطييف

 المقبمة االسابيع في اليجرة عمى بتشريعات متعمؽ

 فرانس برسوكالة المصدر: .

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  سادساً  

 

 إسرائيؿ عاصمة ىي القدس اف الثانية لممرة يعمف  االسرائيمي الكنيست – 12-2-2840 
 .إلييا الحكومية الدوائر نقؿ ويواصؿ

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


