
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7- 2                   االثنيناليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 االمين مبعوث اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر االحد، مساء عباس، محمود رئيسال استقبل 
 .مالدينوف نيكوالي االوسط الشرق في المتحدة لألمم العام

 يعيشيا التي واالوضاع السياسية، االوضاع مستجدات آخر عمى الضيف، ،الرئيس وأطمع
 .التعسفية وممارساتو االحتالل جراء الفمسطيني الشعب

 الفمسطيني، الشعب حماية في ومؤسساتيا المتحدة لألمم الكبير الدور أىمية الرئيس، وأكد
 غوث كوكالة الفمسطينيين لالجئين الخدمات تقديم ليا التابعة الدولية المنظمات مواصمة وضرورة
 ".األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 وانياء الوطنية المصالحة تحقيق أجل من العمل تواصل الفمسطينية القيادة ان إلى وأشار
 ىي كما غزة قطاع في مياميا أداء من الوطني الوفاق حكومة تمكين قاعدة عمى وذلك االنقسام،

 .الغربية الضفة في

 القيادة مع المعتاد والتواصل النقاش من جزء االجتماع ىذا كان األممي، المبعوث قال بدوره
 لمجميع واضحة األمور تكون أن نريد ألننا المعنية، األطراف وكل ومصر، واسرائيل، الفمسطينية،

 . الغربية والضفة غزة، بين االنقسام انياء كامل بشكل تدعم المتحدة االمم وأن

 من الفمسطينية الحكومة لتتمكن غزة، الى لمعودة الفمسطينية القيادة جيود ندعم كذلك وأضاف،
 .ىناك مسؤولياتيا استالم

 وكالة وفاالمصدر: 

، إن القيادة الفمسطينية عممت خالل العقدين األخيرين عمى إنجاز محمود عباسرئيس القال 
 .سالم، يضمن تحقيق الحد األدنى من الحقوق التاريخية المغتصبة لمشعب الفمسطيني

رياض المالكي في الدورة الحادية د.قاىا نيابة عنو وزير الخارجية في كممة أل الرئيسودعا 
، االتحاد األفريقي إلى مراجعة العالقات مع في موريتانياالمنعقدة  والثالثين لقمة االتحاد األفريقي

تدية، عمى الصعد السياسية والدبموماسية واالقتصادية، الدول واألنظمة السياسية العنصرية المع
 والتي تمثل إسرائيل نموذجيا الصارخ في القرن الحادي والعشرين.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=emmf6pa823063621611aemmf6p
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=emmf6pa823063621611aemmf6p
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وأضاف الرئيس ان القضية الفمسطينية، التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا، لتحقيق األمن 
ي، عمى إفشال كافة والسمم الدوليين، قادرة بما تتسم بو من قوة دفع سياسي وتضامن عالم

 .المخططات العدوانية

أن اإلدارة األميركية، التي ارتضت عمى نفسيا أن تكون خارج اإلجماع الدولي، لحل  الرئيسوأكد 
ة الفمسطينية، وأعمنت بقرارىا المتعمق بالقدس، عدم احتراميا لنضاالت وحقوق الشعوب القضي

التي تناضل من أجل استقالليا وحريتيا وحقوقيا، باتت غير مؤىمة أخالقيا أو سياسيا، لفرض 
أي حل، أو تمرير أي صفقة، تقوم عمى ىضم واجتزاء الحقوق الفمسطينية، لصالح شرعنة 

 يمي.االحتالل اإلسرائ

 وفا وكالة: المصدر

 الُمسيرة المشبوىة الجيود كافة قاطعاً  رفضاً  "فتح" ني التحرير الوطني الفمسطي حركة رفضت 
 االنسانية، المساعدات بوابة من الفمسطيني الشعب احتياجات لمعالجة وأميركيا إسرائيميا والُموجو
 في الفمسطيني الشعب معاناة إلنياء الوحيد والسبيل الكفيل ىي التي السياسية البوابة من وليس
 عشرات قدمنا التي قضايانا والالجئين والقدس االستقالل أن مؤكدة سواء، حد عمى والضفة غزة

 .أجميا من األرواح آالف

 صحفي بيان في القواسمي، أسامو الثوري مجمسيا عضو فتح، حركة باسم الرسمي المتحدث وأكد
سرائيل أميركا أن ،  والصامد الصمب عباس محمود الرئيس موقف عمى يمتفون أدواتيم وبعض وا 

 إسرائيل أن ومذكرا محذرا غزة، لقطاع االنسانية المساعدات بوابة خالل من المؤامرة، وجو في
 عمى االنسانية الناحية من ُتحل أن الفمسطينية لمقضية يريد من فقط ىم معيا ويتآمر يدعميا ومن

 .المصير تقرير وحق والحقوق السياسي الممف حساب

 االعالم بالمحافظات الجنوبيةمفوضية المصدر: 

 مستندة تكن لم ما الحمول كل إن، " فتح" لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني ماجد قال 
 وحل الشريف، القدس وعاصمتيا المستقمة الدولة بإقامة الفمسطينية والثوابت الدولية الشرعية إلى

 الحمول مع ويتساوق نفسو يبيع وطنياً  فمسطينياً  تجد ولن مرفوضة، الالجئين لقضية عادل
 .المطروحة المجتزأة أو المنقوصة

http://fatehinfo.net/post/151016
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"  القرن صفقة" يسمى ما فرض في اإلسرائيمي واالحتالل األميركية اإلدارة فشل عمى الفتياني وأكد
 عباس محمود الرئيس من الصمب الموقف وجدت التي والدولية اإلقميمية الضغوطات كل رغم
 .مواربة دون صريحة" ال" وقول

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الدول جامعة في الدائم ومندوبيا مصر لدى فمسطين دولة سفير الموح، دياب السفير طالب
 .الفمسطينية المنتجات أمام أسواقيا وفتح الفمسطيني، االقتصاد بدعم العربية الدول ، العربية

 عمى العربية االقتصادية الوحدة لمجمس 601 الدورة أعمال افتتاح في الموح، السفير وأكد
 محمد لممجمس العام األمين وحضور موريتانيا، برئاسة اليوم أعماليا بدأت التي الوزاري، المستوى
 عمى خاصة لتدميره االحتالل سعي مع جمة تحديات يواجو الفمسطيني االقتصاد أن الربيع،

 .الزراعي المستوى

 العربية الدول من تقدم التي المبادرات جميع عمى منفتحة فمسطين دولة أن الموح السفير  وأوضح
 أمام مفتوحة فمسطين أبواب أن موكداً  والتعاون، التبادل لتعزيز االقتصادية الوحدة لمجمس الشقيقة

 الفمسطينية الوطني االقتصاد وزارة مع عمييا التوافق يتم آليات وجود مع العرب المستثمرين
 ان خاصة فمسطين في االستثمار في يرغبون الذين المستثمرين أمام العمل وتسييل لتأمين

 .الدولي المستوى عمى ودبموماسي وسياسي، واقتصادي، مالي، دعم الى بحاجة فمسطين

 وفا وكالة: المصدر

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

الميرجان التيويدي المسمى  االسرائيمي ، إقامة سمطات االحتالل دانت حكومة الوفاق الوطنيأ
 بـ"الميرجان الدولي لمضوء" في مدينة القدس المحتمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "ان ما تطمق عميو سمطات االحتالل 
ي تعمل لي لمضوء" في عاصمتنا المحتمة، ما ىو إال أحد أدوات التيويد التتسمية "الميرجان الدو 

 .عمى فرضيا سمطات االحتالل
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المحمود ان العالم بأسره يجمع عمى أن القدس الشرقية، ىي مدينة فمسطينية محتمة، وأوضح 
، إضافة الى اعتراف معظم المؤرخين دولة كعاصمة لدولة فمسطين 631وتعترف بيا أكثر من 

 ن عرب وأجانب ومن بينيم اسرائيميون بعروبة القدس منذ فجر التاريخ".م

 وفا وكالة: المصدر

 تسمى ما أو األمريكية السالم خطة ن اإلعالم، وزارة بأعمال القائم عيطة أبو فايز. د أكد 
 لشعبنا، الوطنية الحقوق وتتجاىل الدولية، الشرعية تتجاوز ألنيا ميتة؛ ولدت" القرن صفقة"

 .بثوابتنا وتمس

 أن الجنوبية المحافظات في العسكريين بالمتقاعدين الوطنية الييئة بممثمي لقائو خالل وأضاف
 اإلعالم وسائل عبر تداولو يتم ما وأن الفمسطينية، القيادة عمى تعرض لم النيائي بشكميا الصفقة
 ومحاولة  الدولي، القانون عمى األمريكية اإلدارة انقالب عقب ويأتي ليا، الرئيسة المالمح يشكل
 .األرض عمى جديدة وقائع وفرض لالجئين، القدس قضيتي شطب

 بث عدم إلى اإلعالم وسائل داعًيا لمصفقة،  الرافض القيادة موقف عمى التأكيد عيطة أبو وجدد
 .الوطنية الثوابت حول والتوحد األمريكية، لممخططات الترويج وتفادي الدقة، وتحري الشائعات،

 الجنوبية بالمحافظات ماالعال مفوضية: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 من مختمفة انحاء من اً مواطن 16 االثنيناالسرائيمي فجر اليوم  الحتاللا اعتقمت قوات 
 والشقيقين قعقور، وعبد محمد: الشقيقين: ، وعرف من المعتقمينوالقدس  الغربية الضفة محافظات

 وضياء الرجبي، ولؤي عودة، ومسمم زيداني، ومحمد عامر والشقيقين سرحان، ومحمد ماىر
  من السعيد دينا  الطويل، بكر: المحرر االسير  بالقدس، سموان بمدة من الزغل وتامر بيضون،
 سمرة أبو محمد ، شاور محمود معتصم ، عوينات ماىر أشرف  ، عوينات ماىر ليمى  الخميل،

 ، قفيشة الغني عبد محمد الطفل  عناتا، بمدة من إبراىيم أزىار أبو  ، إبراىيم إسالم  قمقيمية، من
 .الخميل من الرجبي يوسف الطفل  ، قفيشة طارق مصطفى الطفل

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 خمفية عمى االنييار خطر ميركل انغيال االلمانية المستشارة تقود الذي الحكومي االئتالف واجوي 
 عدد لتقميص ميركل اقتراحات االجتماعي المسيحي الحزب اعتبر ان بعد المياجرين، حول نزاع

 .كافية غير المجوء طالبي

 في تطرفا االكثر اليميني الركن والحزب، المستشارة بين اسبوعين من اكثر استمرت توترات وبعد
ما تسوية الى بالتوصل إما: المساء ىذا النزاع في ُيبت   أن مفترضا كان الحاكم، االئتالف  وا 
 .الماضي مارس في اليو التوصل تم الذي الضعيف االئتالف بانييار

 آالف مئات امام الحدود بفتح 1062 في لمجدل المثير ميركل قرار تبعات ىو ذلك في والسبب
 .المجوء طالبي

 يشكمون والذين االخرى، االوروبي االتحاد دول في المسجمين المياجرين بترحيل الحزب ويطالب
 .يوليو مطمع تنتيي لميركل ميمة وحدد. المانيا في المجوء طالبي غالبية

 فرانس برسوكالة : المصدر

 برامج من األكبر القسم بأن اعتقاده عن األمريكي القومي األمن مستشار بولتون جون عبر 
 الخبراء بعض أن بيد عام، خالل تفكيكو يمكن والبيولوجية والكيماوية النووية الشمالية كوريا
 .ذلك من بكثير أطول وقتا تستغرق قد بأكمميا العممية إن يقولون

 التحرك إذن فيمكننا تعاونا وأبدوا ذلك بفعل استراتيجيا قرارا بالفعل اتخذوا كانوا إذا” بولتون وقال
 .“عام خالل برامجيم من األكبر الجزء تفكيك المادية الناحية من سنتمكن... كبيرة بسرعة

 الكوريين مع المقترح ىذا األرجح عمى سيبحث بومبيو مايك الخارجية وزير أن بولتون وأضاف
 .قريبا الشماليين

 رويترزوكالة : المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 .المغربية فاس مدينة في القدس لمجنة اجتماع أول عقد - 6171 -1-7

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


