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 2018-1-28                   األحداليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

 المعتمدين العرب السفراء أبابا، أديس العاصمة في السبت، مساء عباس، محمود رئيسال لتقىا
 .أثيوبيا لدى

 بمدينة المتعمقة خاصة الفمسطينية، والمستجدات التطورات آخر عمى العرب السفراء سيادتو وأطمع
عالن فمسطين، دولة عاصمة القدس  .حوليا ترمب وا 

 في لممشاركة أبابا أديس األثيوبية العاصمة السبت مساء من سابق وقت في وصل الرئيس وكان
 .األحد وغدا االثنين اليوم تنعقد التي الثالثين دورتيا في اإلفريقي االتحاد قمة

 الرؤساء من عدداً  سيمتقي كما ،األحد يومال ظير القمة أمام ىاماً  خطاباً  سيادتو وسيمقي
 .ىامشيا عمى األفارقة والمسؤولين

    وكالة وفا المصدر: 

 

 "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة عن صادر بيان
 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

 

 الخاص القطاع بأن" الفمسطينيين االعمال رجال جمعيات اتحاد رئيس زريق سمير قال 
 ممنيجة خطط وفق يعمل والذي أرضنا فوق الجاثم االسرائيمي االحتالل بازاحة يطالب الفمسطيني
 ".شرائحو بكافة شعبنا أبناء عمى والتضييق مصالحنا لتعطيل

 الرئيس بازاحة يطالبون الفمسطينيين التجار بأن ليبرمان االحتالل وزير زعم عمى رداً  ذلك جاء
 تعطيل الى ويؤدي السالم طريق في عقبة يقف وجوده أن بحجة السمطة قيادة عن عباس محمود

 .التجارية مصالحيم

 وعمى الفمسطينية قيادتو خمف يقف مكوناتو بكافة الفمسطيني الخاص القطاع بأن: "زريق وأضاف
 االمريكي الرئيس إعالن منذ اتخذىا التي الخطوات كافة في عباس محمود الرئيس السيد رأسيا
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 وما ترامب إعالن قطعاً  يرفض فمسطين في الخاص القطاع وأن إلسرائيل، عاصمة القدس ترامب
 "المشؤوم االعالن ىذا لمواجية الفمسطينية القيادة تقرره لما وداعم ممتزم وأنو عميو، يترتب

 ممتزم وىو الفمسطيني، الشعب من يتجزأ ال جزء ىو الفمسطيني الخاص القطاع أن" زريق وأكد
 شعبنا ضد تحاك التي والمؤامرات التحديات مختمف بمواجية الوطني دوره في باالستمرار
 وتمكينيم شعبنا ألبناء العمل فرص بتوفير ومسؤولياتو بواجباتو القيام عمى مصمم وىو وقيادتو،
 ".أرضيم عمى وثباتيم صمودىم وتعزيز

 عباس محمود الرئيس موقف بدعم ومعمن واضح الخاص القطاع موقف أن: " زريق وقال
 وليشير واضح، بشكل عنو فميصرح الشأن بيذا يقولو ما ليبرمان لدى كان واذا القيادة، وقرارات

 ىذه مثل ان: "وأضاف" الرئيس بإزاحة ويطالبون الفمسطينيين التجار يمثمون أنيم يدعي من إلى
 وىي المركزية قضيتنا عن االىتمام حرف إلى وتيدف مكشوفة االسرائيمية واألالعيب التصريحات

 ".القدس

 غيره أو ليبرمان يمارس بأن يسمح لن الفمسطيني الخاص القطاع أن عمى" بالتأكيد زريق وختم
 الدوام عمى كان كما سيبقى الفمسطيني الخاص القطاع وأن وقيادة، شعباً  بحقنا الفكري إرىابيم
 ".الفمسطيني شعبنا مكونات من أصيالً  وطنياً  مكوناً 

  وكالة معا المصدر: 

 المستوى، عالي دولياً  مؤتمراً  إن ، المتحدة األمم لدى فمسطين السفير رياض منصور مندوب قال
 المساعدات تقميص عن الناجمة" األونروا" لوكالة المالية األزمة لبحث المقبمة الفترة خالل سيعقد

 .الدولية لموكالة األميركية

 بشأنو التشاور يجري المؤتمر ىذا إن فمسطين، صوت إلذاعة تصريحات في منصور وأضاف
 لألمم العام األمين إعالن بانتظار ونحن غوتيرس، انطونيو المتحدة لألمم العام األمين مع

 .جنيف أو نيويورك في يعقد أن متوقعا المؤتمر، ىذا عقد ومكان تاريخ عن المتحدة

 المتحدة لألمم العام األمين مع الماضي الخميس عقده قد كان أن اجتماع  إلى منصور وأشار
 دولي مؤتمر عقد امكانية لبحث مكثفة اتصاالت اجراء تقرر أنو مبيناً  الموضوع، ىذا لبحث

 .األونروا أزمة بحث أجل من العاجل القريب في الوزراء مستوى عمى استثنائي
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إلى أن موضوع األونروا سيكون مثار بحث في اجتماع المانحين المقرر في  منصور وأوضح 
 بروكسل أواخر الشير الجاري.

   وفاوكالة المصدر: 

دبور " والد السفير أشرف  "االستاذ عاطف ، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
 . أمس السبتالذي وافتو المنية ، فمسطين في لبنان  دولة سفير ،دبور

بقضاء اهلل  وجاء في بيان النعي الصادر عن مفوضية اإلعالم بالمحافظات الجنوبية: " إيماناً 
بأحر  فتح "،"ي الفمسطيني وقدره، وببالغ الحزن وعميق األسى، تتقدم حركة التحرير الوطن

المغفور لو بإذنو   ، بوفاةعامةالمناضمة  دبور ولعائمة خاصة دبور،  أشرف:ي لمسفير التعاز 
 . طف دبور"عا:"االستاذ  تعالى

داعين اهلل جمت قدرتو أن يشممو بواسع عفوه ومغفرتو، ويجعمو في مقعد صدق عند مميك مقتدر 
 ."ويسكنو الفردوس األعمى

 ممف الحكومة :  ثانياً 

 من العام ىذا انتيت الوزارة إن ، الدينية والشؤون األوقاف ادعيس وزير يوسف الشيخ: الق
 .المنورة والمدينة المكرمة مكة من كل في الشمالية المحافظات فمسطين حجاج سكن استئجار

 ضمت الوزراء مجمس من بقرار وزارية لجنة شكمت الوزارة إن صحفي ، بيان في ادعيس وأضاف
 وديوان واآلثار والسياحة العامة والموازم المالية، وزارات عن وممثمين األوقاف عضويتيا؛ في

 .واإلدارية المالية الرقابة

 المميزة الخدمة توفير أجل من مبكرا الحج موسم إجراءات في العام ىذا المباشرة تم أنو وأكد
 السعودي االلكتروني المسار بإجراءات العمل وكذلك الصعد، كافة عمى الحرام اهلل بيت لحجاج
 .شعبان شير بداية مع العام ىذا حجاج معامالت باستقبال يبدأ أن المتوقع من الذي

وبخصوص المحافظات الجنوبية )غزة(، أكد ادعيس أنو سيتم خالل الفترة القريبة المقبمة العمل 
 يميا ليذا الخصوص.عمى إنياء استئجار سكن الحجاج أيضا ليم من خالل لجنة سيتم تشك

 المصدر: وكالة وفا 
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   ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً    

 مواجيات خالل ، الوجو في بالمطاط مغمفة معدنية برصاصة شاب ، االحد اليوم فجر اصيب  
 .اهلل رام غرب شمال ريما بيت قرية في االسرائيمي االحتالل وقوات المواطنين بين

 وداىمت الماضية الميمة منتصف عند القرية اقتحمت االحتالل قوات ان محمية مصادر وذكرت
 .مخابراتيا لمراجعة بالغات الشبان من عددا وسممت المواطنين، منازل من عددا

 وفاوكالة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 بدولة دولي اعتراف الستخالص مساع   ىناك إن ،المصري الخارجية شكري وزير سامح قال 
 .فمسطين

 عمى بناء إلسرائيل، عاصمة بالقدس الدولي المجتمع رفض عمى ،متمفزة مقابمة في شكري، وشدد
 .محتمة القدس باعتبار الدولي القانوني الوضع

 الدولتين، بحل والدفع فمسطينية، بدولة دولي اعتراف الستخالص حالًيا تُبذل مساع   إلى وأشار
 .السالم عممية إحالل في رغبة لديو األوربي االتحاد أن الفًتا

 السمطة مع وتعاونيا السالم عممية في مصر جيود بين فاصل ىناك" أن شكري وأوضح
سرائيل مصر بين السالم ومعاىد الفمسطيني، والشعب الفمسطينية  (".9191) وا 

 الشرعية لقواعد والعودة القدس أزمة تجاوز"بـ المتحدة الواليات المصري، الخارجية وزير وطالب
 ".الدولية

   وكالة االناضولالمصدر: 

 ليس الفمسطينية، لمقضية الداعم بالده موقف التركي الخارجية وزير اوغمو جاويش مولود كدأ
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية المجاالت كل في إنما فحسب، الدبموماسي الصعيد عمى

 في الوزارة بمقر حاليا تركيا يزور الذي الفمسطيني البرلماني الوفد لقائو خالل اوغمو وقال
 االولى النتائج عمى حصمنا االستقرار، صوب ويتجو واحد طريق في نسير نحن: "انقرة العاصمة
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 أن خاصة لممشاركة، االخرى الدول شجع نيويورك الى توجينا ان حيث بيا قمنا التي لمخطوات
 ".الدول من الكثير بتيديد بدأت االميركية االدارة

 مقدما العادلة، وقضيتو الفمسطيني الشعب ومساندة القدس لنصرة متواصل العمل ان الى واشار
 الكبير الدور لو كان الذي توران، حسن الفمسطينية التركية الصداقة لجنة لرئيس والتقدير الشكر

 .التشريعي لممجمس الصداقة لجنة وفد زيارة عمى ردا الزيارة ىذه تحقيق في

  وكالة معاالمصدر: 

 األفغانية العاصمة في لمشرطة تابعة تفتيش نقطة عند إسعاف سيارة في مخبأة قنبمة انفجار أسفر
صابة األقل عمى قتيال 19 سقوط عن كابول  .السبت مساء آخرين 991 وا 

 .االفغانية  العاصمة فنادق أكبر من واحد عمى دام ىجوم من أيام بعد اليجوم جاءو 

 عن المسؤولية إعالنيا من أسبوع بعد وقع الذي االنفجار عن مسؤوليتيا طالبان حركة وأعمنت
 .شخصاً  02 من أكثر بحياة أودى كابول في إنتركونتننتال فندق عمى ىجوم

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم : خامساً 

 

 المسجد داخل الصالة في لمييود تسمح" أود روث" اإلسرائيمية القاضية - 9191- 01-9
 .األقصى

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


