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 واًل : الممف السياسيأ

 ،8107 اإلسالمي الشباب عاصمة القدس احتفالية خالل كممتو في عباس، محمود رئيسال قال 
 وىذا القرار أصحاب نحن"  اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الشقيري أحمد صالة في أقيمت التي
 ".يوقع الذي ىو فقط القمم

 نقبل ولن أيضا، المسيحي الشباب وعاصمة المسمم الشباب عاصمة ىي القدس أن الرئيس  وأكد
 .ذلك عمى دليل اليوم وتظاىرة مسيحية إسالمية عربية فيي إلسرائيل، عاصمة بإعالنيا

 أحد ال" أنو عمى مشددا نزييا، وسيطا تكون أن تصمح تعد لم األميركية اإلدارة أن الرئيس وتابع
 ".عنا بالنيابة يوقع

 الحرب مع ونحن المفاوضات، خالل ومن لمسالم ممدودة أيدينا" أن عمى التأكيد الرئيس وجدد
 ".لممفاوضات دعوة أي أبدا نرفض لم أننا" عمى مشددا ،"العالم في مكان كل في اإلرىاب عمى

 614  أجمنا من صدر أنو إلى مشيرا تطبيعا، ليست والقدس فمسطين زيارة أن سيادتو وأكد
 منيا ينفذ لم لكن الدولي، األمن مجمس من قرارا 75و المتحدة لألمم العامة الجمعية من قرارات

 القانون فوق إسرائيل دامت ما المتحدة واألمم الدولية الشرعية فائدة ما: متسائال واحد، قرار
 باآلخرين؟ مدعومة

 طريقنا، في والمعيقات العقبات كانت أيا المصالحة مسيرة في مستمرون أننا" عمى الرئيس وشدد
 .غزة دون دولة وال غزة في دولة ال أنو تماما ومؤمنون فمسطينية وطنية مصمحة فالمصالحة

 .ليا االستمرارية وتمنى مبادرتيم عمى وشكرىم االحتفالية في المشاركين سيادتو وحيا

 كاممة . عباس محمود رئيسال كممةاضغط هنا لقراءة 

    وكالة وفا : المصدر

 لدى األمريكية المندوبة امين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عريقات صائب د. طالب
 محمود الرئيس إلى وجيتيا التي االنتقادات بسبب" فميا تخرس" بأنالمتحدة،" نيكي ىايمي"  األمم

 .عباس

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xp9Ukia810688929105axp9Uki
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 موقعيا عمى" اندبندنت ذي" صحيفة نشرتو مصور لتقرير وفقاً  بشراسة" ىايمي" ،" عريقات" وانتقد
 وصف الذي األخير : محمود عباس  الرئيس لخطاب األمريكيةعمى خمفية انتقادات المندوبة ، 
 بوحشية الفمسطينيين عمى اعتدت وانيا" بالييود لو عالقة ال استعماري مشروع" بـ إسرائيل فيو

 عاصمة القدس اعتبار من ترامب دونالد األمريكي الرئيس بو أقر الذي االحادي االعالن مستغمة
 .المحتل لمكيان
 واآلن ديمقراطيًا، المنتخب محمود عباس بالرئيس اإلطاحة إلى دعت ىايمي إن" عريقات" وقال
 ".ياستبدالو وتطالب الشجاعة، إلى يفتقر بأنو تتيمو األمريكية السفيرة ىذه

: فيو قالت يناير الماضي في المتحدة باألمم ىايمي ألقتو خطاب إلى عريقات تصريحات وأشارت
 في أمريكي دور أي ورفض ماتت، قد لمسالم أوسمو اتفاقات أن عباس الرئيس أعمن خطابو، في"

 ".السالم محادثات
 واستدعى بإسرائيل، االعتراف تعميق إلى ودعا األمريكي، ابو مازن الرئيس  أىان لقد: "وعقبت

 استعماري كمشروع إسرائيل لرسم عشر السابع القرن إلى يعود الذي والخيالي، القبيح الماضي
 ".األوروبية القوى صممتو
    وكالة معا : المصدر

أحمد نصر :الشييد  القواسمي المتحدث باسم حركة فتح ، إن جريمة اغتيال الشابال أسامة ق
جرار، فجر الثالثاء، تضاف الى جرائم االحتالل اإلسرائيمي المخالفة لكافة القوانين الدولية، 

سياسة التمييز  وتعبر عن سياسة سمطات االحتالل في استباحة الدم الفمسطيني وممارسة
 د بحق ابناء شعبنا.العنصري واألبرتياي

الجريمة التي تمثل شكال من اشكال االعدام الميداني لن تنال من عزيمة  واكد القواسمي" أن ىذه
 . الذي سيواصل صموده عمى أرض وطنو وتمسكو بحقوقو الثابتة شعبنا

ى ودعا القواسمي وسائل االعالم والمواطنين كافة الى نبذ التباينات الداخمية ، وتسميط الضوء عم
 جرائم االحتالل عبر مخاطبة العالم بمغاتو المختمفة.

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 والتوتير لمتصعيد ساحة إلى الفمسطينية األراضي تحويل إسرائيل نزعات من" فتح" حركة ذرتح 
 في االستعماري توسعيا عن األنظار وحرف وقيادتو شعبنا عمى الضغط بيدف وذلك األمني،

 .حق دون دولتنا

 خارج الدموية اإلسرائيمية التصفيات إن: في اوروبا فتح حركة باسم نزال المتحدث جمالد.  وقال
 ممارسات ىي اآلمنين، وترويع والمدن القرى واقتحام الفمسطينيين األفراد ومالحقة القانون،
 .التخريبية والمرامي األىداف مكشوفة إسرائيمية

 التصرفات ىذه لزجر العالم، في المؤيدة والحكومات الصديقة األحزاب تطالب فتح ان وأضاف،
 استكممت حيث اليامون، بمدة في اليوم حدث كما باالحتالل، القائمة السمطة قبل من اإلرىابية
 في جرار إسماعيل أحمد فتح حركة ابن وقتمت سبق كما جرار، عائمة من أفراد مالحقة إسرائيل
 .8107 الثاني كانون 06 يوم جنين مدينة

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 االمنية المؤسسة باسم الرسمي والناطق العام السياسي المفوض ضميري عدنان المواء نفي 
 االجتماعي التواصل ومواقع صفراءال االعالمية المواقع بعض تناولتيا التي الممفقة االنباء

 بأي يدل لم انو قاطع بشكل مؤكداً  جرار، نصر احمد :الشاب استشياد حول اليوية مجيولة
 .اجنبية او اسرائيمية او عربية او محمية اعالم وسيمة ألية الشأن بيذا صحفي تصريح

 عباس محمود الرئيس ضد دحالنية حمساوية اسرائيمية وتحريض تشيير حممة ىناك ان وقال
 حول ترامب لقرار الرافضة مواقفيا صالبة من لمنيل الفمسطيني األمن وقيادة الفمسطينية والقيادة
 .الوطنية بالثوابت وتمسكيا القدس،

 لكل ومفضوحة مكشوفة أصبحت والمصادر والتمويل اليوية مجيولة المواقع ىذه ان وقال
 من فشمت كما األمل، وخيبة والفشل والعار الخزي سوى وراءىا الواقفون يجن ولن فمسطيني،

 .العميمة القرى روابط قبميم

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 07 إعادة تمت أنو غزة، قطاع في المحمي الحكم وزارة عام مدير الصرفندي، فرج م. أعمن 
 .غزة قطاع في عمميم مقر إلى موظفًا من ا لموظفين القدامى

 األعرج، حسيند.  من بقرار جاء ذلك أن ،"الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في الصرفندي وأوضح
 .المحمي الحكم وزير

 المدير، إلى المراسل من بدءاً  الفئات، جميع من عادوا الذي الموظفين، أن إلى رفنديالص وأشار
 .وجو أكمل عمى عمميم يمارسون أنيم إلى الفتاً 

 المصدر: دنيا الوطن

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 قوات برصاص(عاما 08) زماعرة نعمان يوسف حمزة الشاب األربعاء، اليوم صباح استشيد  
 .الغربية الضفة جنوب الخميل شمال، حمحول  بمدة سكان منوىو  اإلسرائيمي، االحتالل

 تايو عراق قرية من تايو وليد خالد: الشاب استشياد عن الميمة، ، وكانت وزارة الصحة قد أعمنت
 منطقة اقتحمت التي االسرائيمي االحتالل قوات مع مواجيات خالل بجروحو متأثرا نابمس، شرق
 .نابمس مدينة في الشمالي الجبل

    وفاوكالة : المصدر

 في مختمفة مناطق من مواطناً 06االربعاء، اليوم االسرائيمي فجر االحتالل قوات اعتقمت
 .محافظات الضفة الغربية

 86) الوحش سميمان ومحمد الصف، شارع من ابوعاىور ابراىيم نضال وعرف من المعتقمين:
 بمدة من ( عاما 82) طقاطقة حميد إحسان: المحرر واألسير تعمر ببيت لحم ، بيت من( عاما
 المحرر واالسير الفواغرة ببيت لحم ، حارة من مسالمة خضر وثائر فجار ببيت لحم ، بيت

 من( عاما 04) شوشة ناصر محمد والطفل النجمة ببيت لحم ، دوار بالقرب من  كوازبة محمد:
 دىم بعد لحم بيت شمال العزة مخيم من( عاما 26) البربري فؤاد حوسان ببيت لحم، أحمد قرية

 جاال بيت لمستشفى نقميم تم حيث المبرح، بالضرب عائمتو أفراد عمى واالعتداء وتفتيشو، منزلو
 عروة األسيرين والدة وىي( عاما 48) شواىنة اهلل عبد ونيى عودة جياد العالج، عودة لتمقي



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-2-7                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 غسان وأحمد عبداهلل قمقيمية ، الشقيقان شرق جنوب ثمث كفر شواىنةمن  بمدة طاىر وشرحبيل
نابمس ،  جنوب الشرقية المبن قرية من.عويس خضر ومحمد عويس غالب وميند ضراغمة،

 بكر أبو راشد محمد ساىر :والفتى طولكرم، شمال شويكة ضاحية من اعمر القادر عبد محمد
 يعبد. من بمدة ،(عاما 88) الرب أبو محمود عمي والشاب

 معاالمصدر: وكالة 

 رئيس مع التحقيقات إطار في توصياتيا ستقدم اإلسرائيمية الشرطة أن إلى التوقعات شيرت 
 األسبوع خالل لمحكومة القضائي لممستشار فساد، شبيات حول نتنياىو، بنيامين الحكومة،

 أساس أي لدييا تشكل إذا ما ستحدد التي توصياتيا الشرطة تنشر أن التقديرات ظل في المقبل،
 .لممحاكمة نتنياىو تقديم إلى تؤدي قد والتحقيقات األدلة خالل من

 الثالثاء يوم أقصاه موعد حتى التوصيات، نشر سيتم أنو إلى ،"ىآرتس" بحسب التقديرات، وتشير
 الىف) والخداع الغش أعمال في لمتحقيق القطرية الوحدة في المحققون انتياء أن بعد المقبل،
 المنافع حول" 0111 الممف"بـ يتعمق فيما األدلة وجمع اإلفادات إلى االستماع من( 322

 الذي" 8111 الممف"و أثرياء أعمال رجال من ىدايا شكل عمى عمييا حصل التي الشخصية
 .موزيس أرنون ،"أحرونوت يديعوت" صحيفة ناشر مع باتصاالتو يتعمق

 84موقع عرب : المصدر 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 النازيين بمشاركة البولنديين اتيام يمنع" قانون الثالثاء، مساء دودا، أندريو البولندي، الرئيس وّقع 
 .وأوكرانيا المتحدة والواليات إسرائيل معارضة رغم ،(اليولوكوست" )الييود محرقة جريمة في

 الذي بالقانون رأييا إبداء الحكومة من سيطمب إنو ،صحفي بيان في قال قد دودا الرئيس وكان
 .الجاري فبراير 0 في البولندي البرلمان أقره

 تحتاج ذاتو، الوقت وفي بأىمية، تحظى المحاكم أمام المحرقة من الناجين إفادات: "وأضاف
 ".الثانية العالمية بالحرب يتعمق فيما سمعتيا عمى لممحافظة بولندا
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 دور أي البولنديين بمعب اإلدعاء يحظر قانون مشروع البولندي البرلمان أقرّ  الماضي، واألسبوع
 .الثانية العالمية الحرب إبان وممنيج منظم بشكل الييود قتل في

 معسكرات يصف شخص كل عمى سنوات 2 إلى تصل لمدة السجن عقوبة القانون ويفرض
 ".البولندية الموت معسكرات" بـ بولندا في لمنازيين الموت

 األناضولوكالة المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 دولتين إلى فمسطين بتقسيم البريطاني اإلقتراح رفضيم يعمنون الفمسطينيون - 7-2-7487 
 .دولي إشراف تحت القدس بقاء مع ييودية واألخرى عربية فمسطينية األولى

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


