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 واًل : الممف السياسيأ

 مساء موسكو، الروسية بالعاصمة إقامتو مقر في عباس محمود فمسطيف دولة رئيس استقبؿ  
 .االتحادية روسيا لدى المعتمديف العرب السفراء الثالثاء،

 مدينة لو تتعرض وما الفمسطينية القضية تطورات آخر صورة في العرب السفراء الرئيس ووضع
 .تواجده أماكف كؿ في اعتداءات مف شعبنا لو يتعرض وما مخاطر، مف القدس

 ووزير مجدالني، أحمد الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو المقاء، وحضر
 نبيؿ الخارجية والشؤوف الدولية لمعالقات الرئيس ومستشار المالكي، رياض والمغتربيف الخارجية
 الدبموماسية لمشؤوف الرئيس ومستشار ردينة، أبو نبيؿ الرئاسة باسـ الرسمي والناطؽ شعث،
 لدى فمسطيف وسفير عساؼ، أحمد الوزير الرسمي اإلعالـ عمى العاـ والمشرؼ الخالدي، مجدي
 .نوفؿ الحفيظ عبد روسيا

  وكالة وفا لمصدر: ا

" السعي" بػ األمريكية المتحدة والواليات إسرائيؿ" فتح" حركة رئيس نائب العالوؿ محمود اتيـ  
 .الفمسطينية القضية لتصفية

 السيطرة لفرض الجانب أحادية خطوات ألية المطمؽ الفمسطيني الرفض عمى   العالوؿ وأكد
 .الغربية الضفة في المستوطنات عمى اإلسرائيمية

 تصفية إلى تسعياف األمريكية المتحدة والواليات إسرائيؿ ألف جدا خطير الوضع ىذا" إف وقاؿ
 ".واالستيطاف والالجئيف بالقدس المتعمقة خاصة بجوىرىا المس عبر الفمسطينية القضية

 إقميميا حال يكوف أف يجب اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع حؿ بأف األمريكية التصريحات وحوؿ
 لقرارات يستند ال حؿ أي تمرير يمكف وال تماما مرفوضة التصريحات ىذه" إف الوؿالع قاؿ

 ".السالـ عممية وأسس الدولية الشرعية

 السياسية محاصرة"ؿ السياسي الصعيديف عمى الفمسطيني الحراؾ استمرار الى العالوؿ وأشار
 ".االحتالؿ ىجمات صد" لػ الميداني والشعبي" اإلسرائيمي االحتاللية

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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بشدة مصادقة الكنيست عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي أدانت 
، بالقراءتيف الثانية والثالثة عمى مشروع قانوف ينص عمى فرض القانوف المدني اإلسرائيمي 

ى أراضي الضفة اإلسرائيمي عمى المؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية في المستوطنات المقامة عم
 الغربية، ووضعيا تحت سمطة مجمس التعميـ العالي اإلسرائيمي.

، "إف ىذا القانوف الخطير الذي تـ سنو بدعـ مف وزير التعميـ وقالت عشراوي في بياف ليا 
ورئيس البيت الييودي نفتالي بينت، يشكؿ خطوة أخرى جديدة ضمف سمسمة مف الخطوات 

تعدىا حكومة االستيطاف اإلسرائيمية، بيدؼ تنفيذ الضـ الزاحؼ لمضفة الغربية  والخطط التي
المحتمة، وفرض السيادة اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية، ومحو الوجود الفمسطيني سياسيا 
وقانونيا والسير نحو تدمير حؿ الدولتيف والقضاء عمى احتماالت السالـ، في تحد صارخ لقرارات 

لدولية التي أقرت أف المستوطنات تشكؿ جريمة حرب بموجب نظاـ روما األساسي الشرعية ا
وانتياكا مباشرا لمقانوف الدولي واالتفاقيات الدولية، بما في ذلؾ قرار مجمس األمف االخير 

4332." 

وأشارت إلى أف ىذا القرار غير الشرعي يشمؿ جامعة أرييؿ الواقعة في مستوطنة "أريئيؿ" المقامة 
اراضي محافظة سمفيت، وكمية أوروت الواقعة في مستوطنة "الكانا" المقامة عمى أراضي عمى 

محافظة نابمس، وكمية ىرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألوف شفوت" بالقرب مف محافظتي بيت لحـ 
 والقدس.

وأضافت أف إسرائيؿ تواصؿ مخططيا اليادؼ إلى إطالة أمد االحتالؿ العسكري مف خالؿ  
ود المستوطنيف الييود المتطرفيف والمؤسسات والمستوطنات في األرض الفمسطينية تعزيز وج
 المحتمة.

  وكالة وفا: المصدر
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  المصالحة ممف :  ثانياً  

 مف ، غزة قطاع في النضاؿ جبية سكرتير الوطني، العمؿ ىيئة سر أميف الزؽ محمود حذر 
 .الوطنية المصالحة إلنجاز بائسة لبدائؿ الداعي المنفمت الخطاب

 تأتي المصالحة، مسيرة افشاؿ حاؿ في البدائؿ سيناريوىات كافة أف صحفي، بياف في الزؽ وأكد
 السياسي الكياف ىو غزة قطاع باعتبار األميركية الرؤية مع يتقاطع مشبوه مشروع سياؽ في

 . ذاتي حكـ مف واكثر دولة مف باقؿ تتمخص بمواصفات الفمسطيني لمشعب

 التباينات بتظيير وذلؾ الخطير، التخريب ىذا بوقؼ البدائؿ ليذه تسوؽ التي الجيات كؿ وطالب
 في الشرائح اوسع حشد تستيدؼ التي والفتنة لمتحريض كمبرر الستغالليا المصالحة مسيرة في

 كامؿ بتحميميا والشرعية، التمثيمية الفمسطيني شعبنا مؤسسات مع التضاد موقع في غزة قطاع
 صنع مف أف وتؤكد راسخة حقيقة وتجاىؿ غزة، قطاع في الكارثية شعبنا مأساة عف المسؤولية
 .وحياتيا وطنيا غزة قطاع في لشعبنا البائسة الحالة لو وصمت عما األساس المسؤوؿ ىو االنقساـ

 الركض مف مزيد سوى يقدـ لف البعض لو يروج الذي غزة إنقاذ مجمس مشروع أف عمى وشدد
 في باىت سياسي كياف بصناعة االنقساـ واقع بتكريس شعبنا، اعداء لو يسعى ما تحقيؽ صوب
 األميركي المشروع لمستنقع جرىا بؿ غزة، لقطاع إنقاذا يكوف لف المشروع ىذا: "وقاؿ غزة، قطاع
 وعي دوف او بوعي سواء الوطنية، ىويتو بشطب الفمسطيني شعبنا قضية لتصفية الساعي البائس

 ".ذلؾ لمخاطر

 أف إلى مشيرا خيارا، وليس وطنية كضرورة المصالحة مسيرة استكماؿ ضرورة إلى الزؽ ودعا
 الشعب وحدة أف أكدت وانتصرت، محتمييا ضد نضاال خاضت التي المحتمة الشعوب تجارب
 . محتمييا عمى الشعوب ىذه النتصار شرطا كانت والمجتمعية السياسية بقواه

 وكالة وفا : المصدر
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 مف مختمفة مناطؽ مف مواطناً  81 األربعاء اليوـ فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت  
  الغربية الضفة محافظات

 أبو عالء ، قمقيمية قرب ثمث كفر  مف شواىنة ضياء: المحرر االسير:  المعتقميف مف وعرؼ
 قرب دجف بيت مف ثابت ابو عماوي مرواف ، جنيف مخيـ مف حنوف وساـ ، جنيف مف الرب
 فجار بيت  مف طقاطقة أحمد محمود ، اهلل راـ األمعري مخيـ  مف مرشود محمود ، نابمس
 مف عزية سميح محمد  ، لحـ بيت شماؿ عايدة مخيـ مف البداونة شادي ، لحـ بيت جنوب
 قصي ، لحـ بيت مف البـ داود ، لحـ بيت  مف الكامؿ عادؿ محمد ، لحـ بيت قرب الدوحة

 ، القدس شرؽ ديس أبو  مف عياد محمود ىيثـ ، اهلل راـ شرؽ المغير  مف عميا أبو مصطفى
 .ديس أبو مف جفاؿ خالد محمود ، ديس أبو مف جفاؿ نادر أدىـ

  معاوكالة : المصدر

الثالثاء، محاكمة  مساء حتالؿ االسرائيمي، أجمت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسمطات اال 
 القادـ. آذار 88يـو  عاما(، حتى 81األسيرة الطفمة عيد التميمي )

 .وصدر الحكـ خالؿ جمسة مغمقة منعت الصحافة مف تغطيتيا

وحضر دبموماسيوف مف االتحاد األوروبي وعدد مف الدوؿ األوربية، بما فييا ألمانيا وىولندا، 
 كمراقبيف قبؿ أف يطردوا مع الصحافييف.جمسة االستماع 

لػ"وفا"، إف محكمة "عوفر" العسكرية مددت اعتقاؿ  والد الطفمة المعتقمة عيد  وقاؿ باسـ التميمي
آذار القادـ، وحددت جمسة لوالدتيا ناريماف، ونور ابنة عـ عيد، في السادس مف  88ابنتو عيد لػ
 الشير ذاتو.

ض عمى شبكات التواصؿ وبيف أف المحكمة قدمت الئحة اتياـ بحقيف، تمثمت في التحري
 االجتماعي، واالعتداء عمى جنود االحتالؿ.

 المصدر: وكالىة وفا 
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 واالحتياؿ الفساد تيـ بتوجيو القضاء رسميا اوصت انيا الثالثاءمساء  االسرائيمية الشرطة عمنتأ 
 تقديـ مستبعدا براءتو عمى بالتأكيد رد الذي نتانياىو بنياميف الوزراء رئيس الى الثقة واستغالؿ
 .استقالتو

 قد الذي مندلبميت افيشاي العاـ النائب بيد اآلف لنتانياىو االتياـ بتوجيو النيائي القرار وبات
 .المسألة ىذه يحسـ اف قبؿ اشيرا او اسابيع قراره يستغرؽ

 بقبوؿ التيامو الوزراء رئيس ضد كافية ادلة ىناؾ اف الى خمصت" إنيا بياف في الشرطة وقالت
 ".الثقة واستغالؿ واالحتياؿ رشى

 كممة القاء الى عاميف منذ المستمر التحقيؽ حوؿ البياف صدور فور( عاما 81) نتانياىو وسارع
 .منصبو في البقاء عزمو وعمى براءتو عمى مجددا فييا أكد متمفزة،

 ".ديموقراطي بمد في التوصيات ليذه قانونية قيمة ال" منقبض بوجو نتانياىو وقاؿ

 االنتخابات في اخرى مرة ثقتكـ عمى حصولي مف متأكد وأنا واليتيا ستكمؿ حكومتنا" إف واضاؼ
 .4182 نوفمبر/الثاني تشريف في المقررة" المقبمة

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

طالب ممثمي الكتؿ البرلمانية غير المشاركة في االئتالؼ الحكومي في الكنيست، المستشار 
، باإلسراع باتخاذ القرار إذا ما كاف سيتـ توجيو الئحة اتياـ قضائي لمحكومة، آفيحاي مندلبميتال

، توصياتيا بتقديـ الئحة اتياـ ضد نتنياىو، في أعقاب تقديـ الشرطةضد رئيس الحكومة بنياميف 
(، 8111رئيس الحكومة واتيامو بالرشوة واالحتياؿ وخيانة الثقة في قضيتي اليدايا )الممؼ 

 (4111شر صحيفة "يديعوت أحرونوت" )الممؼ والتواصؿ مع نا

ف كاف القانوف ال يفرض عمى رئيس الحكومة وقاؿ عضو الكنيست يائير لبيد ، إنو "حتى وا 
االستقالة، فى بمد يدار بشكؿ صحيح، فإف الشخص الذي توجو لو ىذا الكـ مف التيـ، والتي لـ 

 ."ينكرىا، ال يستطيع مواصمة العمؿ كرئيس لمحكومة

 84موقع عربوكالة المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

، خالؿ مؤتمر صحفي في مقر  قاؿ سكرتير الحزب الديمقراطي االيطالي الحاكـ، ماتيو رينزي
نقابة الصحفييف األجانب في روما، إف إعالف الرئيس األميركي ترمب، باعتبار القدس عاصمة 

 اسرائيؿ يضع صعوبات واضحة في مسار عممية السالـ.

رئيس الحكومة باولو جنتيموني، ونفس موقؼ رئيس وأضاؼ، موقفي ىذا ىو نفس موقؼ 
 الجميورية سيرجو ماتاريال.

وأكد رينزي، أف مبدأ السالـ المبني عمى دولتيف وشعبيف يتطمب مسارا، لذلؾ فإف قرار القدس 
 عاصمة إلسرائيؿ يضع صعوبات واضحة في ىذا المسار.

 المصدر: وكالة وفا 

 عف دامغة دالئؿ عمى" فرنسا حصوؿ حاؿ في انو ماكروف ايمانويؿ الفرنسي الرئيس أعمف 
 ".فسنضرب" سوريا، في النظاـ قبؿ مف" مدنييف ضد ممنوعة كيميائية اسمحة استخداـ

( االسمحة ىذه) منو خرجت الذي المكاف سنضرب" الرئاسية الصحافة جمعية أماـ ماكروف وقاؿ
 بشكؿ نممؾ ال اليوـ اننا إال" مضيفا ،"االحمر بالخط التقيد سنضمف. ليا التخطيط تـ حيث او

 ".مدنييف سكاف ضد االتفاقات تحظرىا كيميائية اسمحة استخداـ عف الدليؿ اجيزتنا تؤكده

 لمكافحة تبقى االولوية" بأف تأكيده مع ،"اعمنتو بما سأقوـ الدليؿ توفر فور" الفرنسي الرئيس وتابع
 ".والجيادييف االرىابييف

 ربما النزاع، نياية قبؿ األمور توصيؼ مف سنتمكف" ماكروف قاؿ السوري بالنظاـ يتعمؽ ما وفي
 عسكرية ضربات بتوجيو وليس" الدولية بالعدالة يتعمؽ االمر" ولكف ،"النزاع انتياء بعد المزيد نعمـ
 .اليو

 في" االجتماع ىذا يعقد اف اممو عف معربا سوريا، حوؿ دولي اجتماع عقد الى ماكروف ودعا
 .أمكف اذا" المنطقة

 نس برسفراوكالة المصدر: 
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 التيديد لمواجية المتحدة الواليات أماـ الوقت نفاد مف األمريكية الوطنية المخابرات مدير حذر 
 .الشمالي الكوري النووية األسمحة برنامج يشكمو الذي

 “العالمية التيديدات” عف الشيوخ بمجمس المخابرات لمجنة السنوية الجمسة في كوتس داف وقاؿ
 مف أنو إلى مشيرا المتحدة لمواليات “وجوديا” تيديدا األرجح عمى تشكؿ الشمالية كوريا إف

 .العاـ ىذا األسمحة تجارب مف المزيد بيونجيانج تجري أف المحتمؿ

 إلى التوصؿ ىو ىدفنا. ىذا عمى ردنا بكيفية يتعمؽ فيما أكثر يقترب القرار وقت” قائال وأوضح
 .“متعددة بسبؿ الشمالية كوريا عمى ضغط أقصى نمارس نحف. سممية تسوية

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  
 

 الييود المتطرفيف مف أربعة تسمؿ محاولة يفشموف األقصى المسجد حراس - 4118 -4- 82
 محاوليف الرحمة مقبرة في يحفروف كانوا حيث الميؿ، مف متأخرة ساعات في المسجد إلى

 .إليو الوصوؿ

 في سيارتو تفجير في الحريري رفيؽ األسبؽ افلبن وزراء رئيس اغتياؿ -  4115 -4- 82
 .بيروت

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


