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 واًل : الممف السياسيأ

 السالم عممية في أكبر دور لروسيا يكون أن في يرغب إنو ، عباس محمود الرئيس قال
 ".قيادي بدور ذلك بعد تضطمع أال الممكن من المتحدة الواليات" ألن نظرا الفمسطينية، اإلسرائيمية

 ميما دوراً  تؤدي أن يمكن روسيا أن نعتقد:"لألنباء الروسية" إنترفاكس" لوكالة الرئيس وأضاف
 ".الدولية الجيود أىمية أكدت طالما أنيا حيث العممية، ىذه في لمغاية

 إسرائيل، وبين بيننا مفاوضات أجل من جديدة، وآلية جديد، تحالف لتكوين نسعى:"الرئيس وقال
 ".بالعممية ممتزمين زلنا ما حيث

 وروسيا المتحدة الواليات تضم التي األوسط، الشرق برباعية يعرف ما نإ الرئيس : وأضاف
 .السالم عممية في مالئما وسيطا تعد لم األوروبي، واالتحاد المتحدة واألمم

 يوم سوتشي في بوتين فالديمير الروسي ونظيره عباس محمود الرئيس يمتقي أن المقرر ومن
 .المقبل االثنين

 المصدر: صحيفة االيام 

 مواصمة عمى إسرائيل اصرار إن ، الفمسطينية الرئاسة باسم الرسمي ردينة الناطق أبو نبيل قال 
 الرئيسي السبب ىو االستيطانية، سياساتيا في قدماً  والمضي الفمسطينية، لألراضي احتالليا
 .المنطقة في العنف الستمرار

 السفير عالقة حول لمتساؤل تدفعنا األميركي السفير تصريحات أـنابو ردينة   وأضاف
 إسرائيل؟ أم أميركا، ممثل ىو ىل باالحتالل،

 القضية حل ىو والعالم المنطقة في العنف مظاىر كل إلنياء الوحيد السبيل أن إلى وأشار
قامة االحتالل، إلنياء تدعو التي الدولية، الشرعية قرارات وفق الفمسطينية،  الفمسطينية الدولة وا 
 .=>?7 عام حدود عمى الشرقية، القدس وعاصمتيا

 العالقات في األزمة ىذه إلى أدت التي ىي السفير واستشارات نصائح أن  الرسمي، الناطق وأكد
 .الدولية الشرعية أسس عمى قائم عادل سالم لتحقيق تيدف ال والتي الفمسطينية، األميركية
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 بتوتير يقوم فإنو لمسالم، مناخات خمق في يساىم أن بدل فريدمان السفير إن ردينة أبو وقال
 الرئيس سياسة بأن ونؤكد نرفضيا، نحن والتي ىذه، العنف أعمال لمثل الحجج وتوفير األجواء،
 السموك ليذا وادانتنا رفضنا مؤكدين الشعبية، السممية المقاومة خالل من ىي الفمسطينية والقيادة
 .فريدمان األميركي السفير قبل من الضار

    وكالة وفا : المصدر

 ليسوا وقيادتو الفمسطيني شعبنا إن ،" فتح" لحركة الثوري المجمس سر الفتياني أمين ماجد قال
 .جرائميا لفضح إسرائيل ضد التحريض إلى بحاجة

 التصعيد عمى ردا فمسطين، تمفزيون عبر" اليوم ممف" لبرنامج حديث في الفتياني وأضاف
 شعبنا إن نقول فتح حركة في نحن: بالتحريض" فتح" وحركة الفمسطينية القيادة واتيام االسرائيمي،

ن لمتحريض، بحاجة ليس  وال جيداً  تبذل وال تحرض ال غيرىا وفي فتح في السياسية القيادة وا 
 شعبنا ضد لالحتالل يومية جرائم من المتتبع يراه بما مكتف األعزل فشعبنا ذلك، عمى ماالً  تنفق

 .ومقدساتو وأرضو

 .وفاشيتو، االحتالل عنصرية يدرك بات العالم أن إلى وأشار

 وحتى االسرائيمي، االحتالل لمواجية الشوارع إلى الخروج الجميع من المطموب أن الفتياني ورأى
 .يدعمو ومن الوحشي االحتالل ىذا حقيقة العالم يرى

 ولن يستكين لن الفمسطيني الشعب أن جيداً  يعمم وأن حساباتو، يعيد أن االحتالل عمى: "وقال
 ".قيادتو حول ممتف وىو اليومي، القتل يرىبو ولن يتوقف،

 والقتل العنف وسياسات االقتحامات عبر أنو اعتقاده في مخطئ نتنياىو أن عمى الفتياني وشدد
 بالرئيس ممثمة قيادتو حول التفافو عمى أو شعبنا، معنويات عمى التأثير يستطيع والضغط اليومي
 .الفمسطيني شعبنا إرادة بموقفو يمثل الذي عباس، محمود

 المصدر: تمفزيون فمسطين 

 األمريكية المتحدة الواليات أن عمى التأكيد " فتحالتحرير الوطني الفمسطيني " حركة تجدد 
 مربع في نفسيا وضعت وأنيا السياسية، العممية في ووساطة رعاية أية من تماما نفسيا أخرجت



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-8                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 أو نريد نعد ولم الدوليين، والقانون الشرعية مخالفة وقررت الرضنا، المحتل االسرائيمي الكيان
 أن مؤكدا المتطرف، اإلسرائيمية اليمين موقف مع تماما تتطابق التي أفكارىم بسماع نرغب

 وفرض وشعبنا قيادتنا تجاوز يستطيع ال أحدا وأن بقضاياىم، يقرر من وحدىم الفمسطينيون
 تمرير حول األمريكية االدارة في المسؤولين بعض تصريحات وأن عمينا، االستسالمية الحمول
 القدس بخيانة يقبل واحدا عربيا يجدوا ولن يمر، ولن مرفوض الفمسطينيين قبول دون الصفقة

 .الفمسطيني والشعب والقيامة واالقصى
 حقوق بكامل التمسك ، الثوري مجمسيا وعضو فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة وأكد
 الى تماما والمستندة ،<<?7 عام الجزائر في الفمسطيني الوطني المجمس أقرىا التي شعبنا
 األمريكية والتصريحات االحاديث وأن واحد، شبر انتقاص دون الدوليين والشرعية القانون

 بازاحة األمريكية اإلدارة قرار بعد مطمقا تمر لن"  العصر بصفقة"  ب يسمى ما حول االسرائيمية
  الفمسطيني، لالجئ القانوني الوضع تغيير محاوالتيم وأيضا المفاوضات، طاولة عن القدس

 . الفمسطينيين لالجئين الغوث وكالة عمى والضغط
  عمى الفمسطينية القيادة تجبر أن تستطيع ال األمريكية المتحدة الواليات ان عمى  القواسمي وشدد
 عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة وأن شعبنا، حقوق مع يتنافى بما القبول
 والشروط والتيديدات لالمالءات بالمطمق يخضعوا لن البطل، شعبنا وحوليما فتح وحركة

 . واالسرائيمية األمريكية
    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 
 والمعابر الحكومة ممف:  ثانياً 

فتح اليوم الخميس معبر رفح البري لميوم الثاني عمى التوالي بعد أن فتح امس الخميس ، ومن  
 المقرر أن يفتح ايضًا غدًا الجمعة .

 الموح، ذياب العربية الدول جامعة لدى الدائم مندوبيا القاىرة، لدى فمسطين سفير شكرقد و 
 الفمسطيني، شعبنا أبناء معاناة تخفيف عمى الدائم لحرصو السيسي، الفتاح عبدالمصري  الرئيس
 دوام لمصر متمنياً  المساعدة، كل تقديم في تتوانى ال التي المصرية األمنية األجيزة كذلك

 .واألمان األمن ولشعبيا واالزىار االستقرار

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 قبل المعينين من موظفاً  6> بعودة قراراً  التوافق، حكومة في الوطني االقتصاد وزارة أصدرت 
 . غزة قطاع محافظات في عمميم إلى =866

 ،8669 لسنة المعدل الفمسطيني األساسي القانون أحكام إلى استناداً  جاء ذلك إن الوزارة، وقالت
لى  الحكومة لتوجيات ووفقاً  بيما، المعمول ولوائحو وتعديالتو المدنية الخدمة قانون أحكام وا 

 العامة المصمحة لمقتضيات ووفقاً  الجنوبية، المحافظات في الدوام انتظام بشأن وقراراتيا
 .قانوًنا ليا المخولة والصالحيات

 المصدر: دنيا الوطن

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 والخداع الغش أعمال في لمتحقيق القطرية الوحدة في والمحققين الشرطة جياز اجتماع خمص   
 إلى تشير توصيات وثيقة تقديم إلى حاسمة، مناقشة شيد والذي األربعاء، مساء ،(99: الىف)

 في لممحاكمة وتقديمو نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس إلدانة كافية ةأدل قاعدة تشكيل
 .األمانة وخيانة واالحتيال رشوة تمقي بشبية" 7666 الممف"

. لالمقب األسبوع مطمع لمحكومة القضائي المستشار إلى توصياتيا الشرطة تقدم أن المتوقع ومن
 ،(‘أحرونوت يديعوت‘ صحيفة ناشر مع الحكومة رئيس اتصاالت" )8666 الممف"بـ يتعمق وفيما
 المدعي مكتب إلى القضية تقديم إمكانية التحقيق أجيزة تدرس حيث تعقيًدا، أكثر الوضع فإن
 دون بيا البت يتم لن وأنو واضحة، القضية في األدلة أن اعتبار عمى توصية، دون لمدولة العام

 نتنياىو بتقديم التوصية احتمال كذلك الشرطة تدرس المقابل في قانونية، وتفسيرات مراجعات
 .األمانة وخيانة االحتيال بتيمة لممحاكمة

 إلى الوثيقة أشارت لنتنياىو، رشوة بتقديم المشتبو ميمتشين، أرنون األعمال برجل يتعمق ما وفي
 تحيل أن قررت لشيادتو، االستماع بداية في لو قدمتيا التي االلتزامات عمى وبناء الشرطة، أن

 .القضائي والمستشار العامة لمنيابة المسألة

 84موقع عرب : المصدر

ًا من محافظات مختمفة بالضفة مواطن ;7 الخميس اليوم االسرائيمي فجر االحتالل قوات اعتقمت
 محمود شمبي، نصري محمد الكستوني، أحمد جرار، جرير صييبالغربية وعرف من المعتقمين : 
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 عبد ضراغمة، حربي محمد ضراغمة، رفعت، جنين محافظة من شمبي صالح شمبي، نصري
، طولكرم محافظة  من مالح يزن مخموف، مراد زيدان، مجدو  من محافظة نابمس، دوابشة السالم
 شرق مالك كفر من بعيرات خيري ويونس اهلل، رام شمال الغربية المزرعة من لدادوة ىاني يعقوب

 رازح دير من عمرو عثمان وناصر الخميل جنوب الفوار مخيم من الطيطي ويوسف اهلل، رام
 .الخميل جنوب

 معاالمصدر: وكالة 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

سرائيل اليند بين جوية لرحالت إذن أي منح ،السعودية المدني الطيران ىيئة فتن   .وا 

 شركةلـ إذن أي تمنح لم الييئة أن السعودية في المدني لمطيران العامة الييئة باسم متحدث أكدو 
 .اليند طيران

 إلى مباشرة رحالت تسيير في البدء تعتزم أنيا أعمنت قد( إنديا إير" )اليند طيران" شركة وكانت
 المتجية التجارية الطائرات وجو في المغمقة السعودية األجواء عبر المرور اقترحت وأنيا إسرائيل،

 .إسرائيل إلى

 رحالت لثالث إذنا طمبت اليندية لمدولة الممموكة الناقمة إن اليند، طيران باسم متحدث وقال
 في السعودية األجواء لعبور موافقةال تنتظر اليندية الخطوط أن، و أبيب وتل نيودليي بين أسبوعيا

 .الرحالت تمك

 إذن أي منحت قد الييئة تكون أن السعودية في المدني لمطيران العامة الييئة باسم متحدث ونفى
 .اليند لطيران

 العربية نتالمصدر: 

في طوكيو ان واشنطن تستعد لمكشف عن "أشد" عقوبات كي مايك بنس أعمن نائب الرئيس االمير 
اقتصادية تفرضيا عمى كوريا الشمالية حتى اآلن مؤكدا ان بالده لن تسمح لبيونغ يانغ بان 

 .تستغل االلعاب االولمبية الشتوية المرتقبة ىذا االسبوع في الجنوب
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ينزو آبي في ختام محادثات حول التيديد الكوري وقال بنس الى جانب رئيس الوزراء الياباني ش
الشمالي "اعمن اليوم ان الواليات المتحدة ستكشف قريبا عن العقوبات االقتصادية االشد واالكثر 

 ."قوة التي تفرض عمى كوريا الشمالية

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 سموان قرية في منزاًل  >7 عمى بالقوة تستولي االستيطانية لعادا جمعية –:866- 4-2 
 .المسجد محيط لتيويد حممة في األقصى لممسجد المحاذية

 

 انتهت النشرة اليومية 

 تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع 


