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 واًل : الممف السياسيأ

 من االميركية السفارة نقل االميركية االدارة قرار" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت 
 الفمسطيني شعبنا نكبة كرىذ مع تزامنا المقبل ايار في المحتمة القدس مدينة الى ابيب تل

 .ارضو من واقتالعو

 القرار ان ،الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر صحفي بيان في الحركة وقالت
 وانتياكا الدولية، واالعراف المواثيق كافة عمى االعتداء في وامعان سافر، تحد يعتبر االميركي
 االمن مجمس قرار وخاصة المتحدة، لالمم العامة والجمعية الدولي االمن مجمس لقرارات واضحا

 وقرار ،.4102 لمعام 62/10 المتحدة لالمم العامة الجمعية وقرار. 4102 العام في 4332 رقم
 .4102 لمعام  42/411  رقم" اليونسكو" والثقافة والعموم لمتربية المتحدة االمم

 شعبنا وان يمر لن السرائيل عاصمة القدس باعالن االميركية االدارة قرار ان الحركة وأكدت
 الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو اقامة في والقانوني والتاريخي الطبيعي بحقو متمسكا
 نزييا وسيطا تكون ان يمكن ال االحتالل حكومة لصالح المنحازة المتحدة الواليات ان الى مشيرة
 .السالم عممية لرعاية

 عنيا اعمن الذي عباس محمود الرئيس مبادرة تبني بضرورة الدولي المجتمع  فتح حركة وطالبت
 .الماضي االسبوع الدولي االمن مجمس في كممتو في

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: 

عضو المجنة المركزية لحركة ، أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  صائب عريقاتد.قال  
قرار وسالمة المنطقة ، ان اإلدارة األميركية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا عمى أمن واستفتح

 وشعوبيا.

، أن تعنت وانحياز اإلدارة األميركية لدولة االحتالل، وقرارىا  تصريح صحفي في وأكد عريقات
بنقل السفارة األميركية الى القدس يشكل خطرا حقيقيا عمى أمن واستقرار وسالمة المنطقة 

 وشعوبيا، ونحن جزء من المنطقة، وسنواجو خطر ىذه اإلدارة.
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نسمح باستمرار األوضاع كما ىي، وال بد لنا من وقفة صادقة مع الذات، لن   وأضاف عريقات:
ومواجية كل التحديات التي تحيط بالمنطقة، خاصة القضية الفمسطينية، بعد ان فقدت اإلدارة 

 األميركية شرعيتيا كوسيط لمسالم.

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: المصدر: 

 الشرسة اإلسرائيمية اليجمات ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أدانت 
" يسمى ما فرض االحتالل بمدية قرار وآخرىا القدس، في المسيحية والمقدسات الكنائس عمى

 .المحتمة العاصمة في الكنسية الممتمكات عمى" االرنونا

 األرض ىذه عمى قائمة المسيحية الكنائس إن األحد، مساء عنيا، صدر بيان في عشراوي وقالت
ن طويل، بزمن إسرائيل إقامة قبل  فيي مستمر، مسيحي إرث أقدم تتضمن الفمسطينية اليوية وا 
 الخطيرة اإلجراءات بيذه االحتالل ودولة األرض، ىذه عمى المتأصل الفمسطيني الوجود من جزء

 .قرون منذ فمسطين في المسيحية الكنائس وضع يحكم الذي القائم الوضع صارخ بشكل تنتيك

 االحتالل دولة نيج ترسيخ سياق في تأتي األخيرة اإلسرائيمية التشريعات أن إلى عشراوي وأشارت
 محيطيا، عن القدس وعزل الفمسطيني الوجود لمحو العرقي والتطيير القسري التيجير عمى القائم
 السيطرة إحكام بيدف وممتمكاتيا وحساباتيا الكنائس ومباشر متعمد بشكل تطال أنيا كما

 المدينة سكان حساب عمى فييا المتطرفين الييود وجود وتعزيز المقدسة، المدينة عمى اإلسرائيمية
 .األصميين

 غير العسكري باحتالليا أنيا كما ،"اآلخر" واستيداف استبعاد فعميا تمارس إسرائيل إن وأضافت
 سياساتيا عبر صارخ بشكل وتميز األديان، لجميع العبادة حرية مباشر بشكل تنتيك الشرعي
  .سواء حد عمى والمسممين المسيحيين الفمسطينيين ضد الرسمية

 وفا وكالة: المصدر

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 ومنيا العبادة دور عمى الضرائب االحتالل سمطات فرض أن الوطني الوفاق حكومة أكدت
 جديدا عدوانا يعتبر  المحتمة، العاصمة في القيامة كنيسة إغالق إلى أدى الذي األمر الكنائس،
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 بعواقب وينذر مقدساتو، ويمس الفمسطيني العربي شعبنا أبناء وجميع القدس مدينة يستيدف
 .لمكنائس التابعة األراضي عمى االستيالء إلى تقود قد خطيرة

 تمك لوقف عاجل دولي بتدخل المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وطالب
 الدولية واالعراف والمواثيق االتفاقيات كافة عمى فاضحا اعتداء تعد التي اإلسرائيمية الممارسات

 وجو كما وجد، وأينما الظروف كافة تحت الديني المكان قداسة وتحترم العبادة حرية تضمن التي
 االصعدة كافة عمى التحرك بضرورة االسالمي والعالم المسيحي العالم الى خاصا نداء

 واإلسالمية المسيحية المقدسات تستيدف التي االحتاللية الخطوات وقف أجل من والمستويات
 . السواء عمى

 الحقب طوال فمسطين في عبادة مكان َاي أو القيامة كنيسة إغالق نشيد لم اننا عمى وشدد 
 . بالدنا لو تعرضت الذي والغزو االحتالل عيود خالل اال التاريخية، والمراحل

وأكد أن إغالق كنيسة القيامة أمر يمس مشاعر كافة أبناء شعبنا وأبناء امتنا العربية، وىو أمر 
 .مرفوض ومستنكر، ولن يقبل بو شعبنا

 وكالة وفاالمصدر: 

 مؤسسات أوضاع تصويب بإجراءات البدء العالي، والتعميم التربية وزيرد. صبري صيدم  أعمن
 من المعتمدة وغير المرخصة غير والبرامج غزة قطاع في العاممة المرخصة غير العالي التعميم
 أوضاع تسوية نحو أولى كخطوة وذلك لموزارة، التابعة والجودة لالعتماد الوطنية الييئة قبل

 وأحكام يتوافق بما فييا، الدراسة مقاعد عمى المنتظمين والطمبة المؤسسات، ىذه خريجي
 مقومات أساسيا عمى ُبنيت التي التعميم مخرجات بجودة يمس ال وبما دولياً  الموقعة االتفاقيات
 .العالم ودول فمسطين بين لمشيادات المشترك االعتماد

 والبرامج المؤسسات من الخريجين شيادات عمى بالمصادقة الشروع إن: "بيانيا في الوزارة وقالت
 وذلك الييئة، عبر أوضاعيا لتسوية بطمبات بالتقدم المؤسسات تمك بقيام مرتبط المعتمدة غير

 ".الحقاً  الوزارة عنيا تعمن ترتيبات وفق أوضاعيم لتسوية أساسي كشرط

 المصدر: وكالة معا
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 الوزارات عمل متابعة أجل من ، الجنوبية المحافظات الى األحد، امس وزاري، وفد وصل 
 .الوطنية المصالحة تحقيق خطوات تعزيز أجل ومن الحكومي، والعمل

 مشتركة جمسة ستكون الثالثاء غداً  يوم األسبوعية الحكومة جمسة أن الرسمي المتحدث وأوضح
 .والجنوبية الشمالية، المحافظات بين

 ىذه في خاصة االنقسام، وانياء المصالحة بتحقيق الوطني الوفاق حكومة تمسك عمى وشدد
 ومشروعنا بقضيتنا يتصل فيما الخطورة، درجات أقصى الى التحديات فييا تصل التي المرحمة
 افساح أجل من عميو، االتفاق تم كما كامل بشكل الحكومة تمكين الى الدعوة مجددا الوطني،
 .مسؤولياتيا كامل تحمميا أمام المجال

 وظيفة ألف عشرين توفير عن اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس اعالن عمى شدد اإلطار، ىذا وفي
 الداخمي واألمن الجباية من الحكومة تمكين فور وذلك والحيوية، اليامة المشاريع من كبير وعدد

 .القدامى والموظفين والقضاء، والمعابر، ،(المدني والدفاع الشرطة)

 األمني الوفد مع ،الذي وصل الى غزة  طبيمة سميح والمواصالت النقل وزير اجتمعوقد 
 وصولو فور فرج اليادي عبد والعميد سامي، خالد والقنصل نبيل، سامح المواء برئاسة المصري

 .الفمسطينية المصالحة ممف لمناقشة غزة، إلى

 المصالحة، عممية إلتمام الفمسطينية لمقضية الداعمة المصرية الجيود مثمنا بالوفد طبيمة ورحب
 عمى العمل يجب التي العقبات وكذلك ممفال ىذا في إنجازىا تم التي الخطوات استعراض تم كما

 .متينة أسس عمى والمبنية التامة المصالحة إلى وصوال تذليميا،

 وكالة وفاالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

من محافظات مختمفة بالضفة  مواطناً  02 ،االثنين اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 فضل تميم :وشقيقو، عاما 02 تميمي فضل محمد الجريح الطفل :ىم  المعتقمين، و الغربية 
 ومؤيد عامًا، 06 تميمي سامي واحمد عامًا، 02 تميمي سميح صييب: الطفل عاما، 01 تميمي
 عامًا، 4٢ تميمي الحفيظ عبد وامجد عامًا، 02 تميمي مجاىد ومحمد عامًا، 01 تميمي حمزة
 عاماً  01 التميمي اياد ووئام عامًا، 40 تميمي صالح اسالم عامًا، 46 تميمي صالح عمر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-26                   االثنيناليوم  :  6-12-2017

 عسكر مخيم من بنات عماد عميدوجميعيم من قرية دير نظام والنبي صالح بمحافظة رام اهلل ، 
 عبد محمود ،عصيدة البنا أحمد زيد ،عصيدة حسن عاصم ، نابمسمن  سمارة عمر،  نابمس
 .الخميلمن  النتشة معتصم ،نابمس غرب تل من بمدة تل رمضان الكريم

 وكالة معا المصدر:

 الجمعة سيخضع نتانياىو بنيامين االسرائيمية الحكومة رئيس ان اسرائيمية اعالم وسائل افادت 
 .فساد مسألتي في وكشاىد بو كمشتبو لالستجواب المقبل

 وىو ،"بيزيك" قضية في بو كمشتبو سيستجوب نتانياىو فان االسرائيمية االعالم وسائل وبحسب
 خالل حصل محتمل فساد حول شكوك في وكشاىد اسرائيل، في اتصاالت مجموعة اكبر اسم
 .عسكرية غواصات ثالث إلسرائيل المانيا بيع

 وكالة فرانس برس المصدر:

 قطاع مع المعابر واغالق الغربية الضفة عمى اغالق فرض االسرائيمي االحتالل سمطات تعمنأ 
 .الييود لدى  االعياد بسبب وذلك المقبل، األحد صباح وحتى الثالثاء غداً  صباح من اعتبارا غزة

 وفاوكالة  المصدر:

برصاص قوات االحتالل فيما  عاما 0٢ ريالة ابو صالح اسماعيل: لصيادحد امساء األ ستشيدا 
 بحر قبالة عام 42 عمي ابو حسن وعاىد عام 0٢ ريالة ابو عادل محمود : صيادينال اعتقالتم 

 .غزة مدينة غرب شمال السودانية

 معاوكالة  المصدر:

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 المومني محمد د. االردنية الحكومة باسم الرسمي الناطق اإلعالم لشؤون الدولة وزير دانأ 
 .وممتمكاتيا القدس كنائس ضد األخيرة اإلسرائيمية اإلجراءات

 السمطات بيا تقوم التي الممنيجة لإلجراءات المطمقاألدرنية  المممكة رفض المومني وأكد
 بما الشرقية، القدس في المقدسة األماكن في القائم والقانوني التاريخي الوضع لتغيير اإلسرائيمية

 الكنائس عمى التضييق لتصعيد خطوات واتخاذ والمسيحية، اإلسالمية واألوقاف األمالك ذلك في



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-26                   االثنيناليوم  :  6-12-2017

 ممتمكات عمى بالحجز" القدس بمدية"بـ ُيسمى ما قيام آخرىا كان والتي القدس، في المسيحية
 .المسقفات بضريبة متعمقة مالية لمستحقات دفعيا عدم بحجة البنكية وحساباتيا الكنائس

 اإلنساني والقانون الدولي القانون الحائط بعرض تضرب اإلجراءات ىذه أن المومني وأوضح
 عمى الكنائس كانت حيث الشأن، بيذا طويمة سنوات منذ القائم التاريخي الوضع وترتيبات الدولي
 .المدينة في القائمة المدنية لمسمطات الضرائب ىذه دفع من ُمعفاة الدوام

 عن أعمنت التي القدس في المسيحية الكنائس مع الكامل األردن تضامن عمى المومني وشدد
 .الشأن بيذا األخيرة اإلسرائيمية القرارات ضد اجيةاحتج كخطوة القيامة كنيسة إغالق

 وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 مساء الصفدى، أيمن :األردنى الخارجية وزير مع شكرى سامح المصري: الخارجية وزير لتقىا
 وزراء مع القدس بشأن العربية السداسية المجنة خارجية وزراء اجتماع عشية بروكسل فى األحد،
 .األوروبى االتحاد دول خارجية

 بدعم المرتبطة تمك خصوًصا اإلقميمية، التطورات وأبرز الثنائية، العالقات الوزيران وبحث
 الشركاء مع العمل عن فضالً  الفمسطينية، الوطنية المصالحة تحقيق وجيود الفمسطينية القضية
 بيا، الخاصة المرجعيات عمى والحفاظ السالم عممية إحياء سبل لبحث واإلقميميين، الدوليين
 .األوروبى االتحاد خارجية وزراء مع العربية الوزارية لمجنة االثنين يوم الجتماع تمييداً 

 لسابعاليوم االمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 القوات انسحاب بغداد راديو عمى من يعمن حسين صدام العراقي الرئيس- 0660 -42-4  
 .الثانية الخميج حرب نياية بداية بذلك ويكون الكويت، من العراقية

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


