
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-3                   السبتاليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

 انعام الطفمة الجمعة، مساء اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر عباس، محمود رئيسال استقبل
 .الطبي فمسطين مجمع في العالج وتتمقى الكموي الفشل من تعاني التي العطار

 بأسرع الطبيعية وحياتيا اسرتيا حضن الى والعودة العاجل، الشفاء العطار لمطفمة الرئيس  وتمنى
 . وطنيا بناء في والمساىمة تعميميا إلكمال وقت،

 حبيتو، مازن ابو الرئيس شفت ما اول: "المقاء عقب" وفا"لـ حديث في العطار الطفمة وقالت
 بتبني وانتي وبنشوفك بتتعافي اهلل شاء ان وقمي حبني، كمان وىو كتير، فرحانو اني وحسيت

 .شعبك وبتعالجي بمدك

 أمي بإحضار لطمبي استجاب ألنو وشكرتو كتير، مبسوطة واني كبيرة، براحة شعرت: "واضافت
 التي واالبوة الترحاب بيذا سعيدة وانا سأدخميا والتي عمميتي، اجراء عند جنبي لتكون غزة من

 ".الرئيس عند وجدتيا

 اصدر والذي عباس، محمود الرئيس جيود انعام، الطفمة والدة العطار سموى ثمنت جيتيا من
 تمقييا خالل انعام ابنتيا جانب إلى لتكون احضارىا عمى بالعمل المعنية الجيات لكافة تعميماتو
 .الطبي فمسطين مجمع في الطبي العالج

 المصدر: وكالة وفا 

 العاصمة القدس" بعنوان الثالثة، دورتو أعمال اليوم السبت فتح، لحركة الثوري المجمس واصلي 
اليوم  وىو اليالتو  عمى الثالث لميوم اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في ،"فمسطين لدولة األبدية

 السياسية، األوضاع لمناقشة ، الماضي يوم الخميس بدأتاالخير في دورة المجمس الثوري والتي 
 .المقبمة المرحمة لمواجية الفمسطينية والمواقف فتح، لحركة الداخمية واألوضاع

 آخر فييا استعرض عباس، محمود الرئيس من كممةب،الخميسبدأ دورتو يوم  قد المجمس وكان
 لمعممية الراعية الدول نطاق توسيع ضرورة حول متزايدًا، دوليا قبوالً  ىناك أن فييا وأكد التطورات،
نجاز االنقسام، إنياء عمى الكامل حرصو أكد كما السممية،  .الوطنية الوحدة وا 
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 المطمق االنحياز أن (فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة في القيادية حمد أمال أكدت 
 عمى قطعي دليل العنصرية، اإلسرائيمي االحتالل دولة سياسات كل تبني في األمريكية لإلدارة
 .السالم لعممية راعية تكون أن يمكن وال بالمطمق، محايد طرف تكون ان يمكن ال أنيا

 عممية لرعاية جديدة إدارة ىناك يكون أن البد": "الوطن دنيا" مع خاص لقاء في حمد وقالت
 ".الدولية المنظومة فييا تشارك السالم،

نما بحتاً  إنسانيا ليس( ونروااأل) الالجئين وتشغيل الغوث وكالة موضوع أن: "حمد وأضافت  ىو وا 
 ممف إزالة عن تحديث حيث الممف، ىذا انياء ىو المطموب وبالتالي بامتياز، سياسي

 ".العودة حق إزاحة كيفية حول يتحدث واالن الطاولة، عن المفاوضات

 الفمسطيني الشعب أموال وابتزاز بسرقة سواء العنجيية االحتالل سياسات: "بقوليا حمد وتابعت
 أننا عمى قطعي دليل ذلك فان االسرى بأموال الخاصة العنصرية القوانين أو باألسرى الخاصة
 ".جدا صعبة تاريخية لحظات نعيش

وفيما يتعمق بالمصالحة الفمسطينية، أشارت حمد الى أنيا خيار استراتيجي، مشددة عمى ضرورة 
 .إنجازىا وتوحيد الصف الفمسطيني لمواجية االحتالل اإلسرائيمي

تة إلى وقالت: "مصرون عمى المضي قدما في مواجية االحتالل وتوحيد الصف الفمسطيني"، الف
 .أن ىناك خطوات إيجابية ولكنيا بحاجة إلى المزيد من الجيد

أكدت حمد أن الراعي المصري يقوم بدوره في ممف المصالحة عمى أكمل وجو، قائمة: "نشكر و 
مصر عمى دورىا اإليجابي في ممف المصالحة، وننتظر األيام المقبمة لعميا تحمل إجابات شافية 

 ".فمسطينيوتوحيد الصف ال

 دنيا الوطن المصدر:
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  االحتالل واالستيطانممف :  ثانياً  

 سارة وزوجتو نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس استجوبت ةاالسرائيمي الشرطة إن إسرائيل راديو قال
 .إسرائيمية اتصاالت شركة أكبر بيزك بشركة تتعمق فساد قضية في األولى لممرة

 بشكل ساعات لعدة وزوجتو نتنياىو استجوبت الفساد لمكافحة وحدة أن اإلسرائيمية الشرطة وأكدت
 .بيزك بقضية صمة لو االستجواب كان إذا ما تذكر لم لكنيا منفصل،

 رشا، تمقى نتنياىو أن يشتبو حيث أخريين، فساد قضيتي في وتحقيقات التحقيقات تمك وتمثل
 مخالفة أي ارتكاب فترات أربع خدم الذي الوزراء رئيس وينفي. منصبو في بقائو عمى كبيرا خطرا
 .القضايا كل في

 إعالمية تغطية بتقديم ،8444 القضية باسم المعروفة القضية في الشركة، مالك السمطات وتتيم
 الييئة من خدمات مقابل في عميو يسيطرون إخباري موقع في وزوجتو نتنياىو عن إيجابية
 .االتصاالت قطاع لعمل المنظمة

 وكالة رويترزالمصدر: 

 خالل لمدموع المسيل الغاز استنشاقيم نتيجة واالختناق، الحي بالرصاص مواطناً  59 أصيب
 مساء غزة، قطاع وشرق شمال الحدودي الشريط عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات مع مواجيات
 .الجمعة

وتأتي ىذه المواجيات احتجاجًا عمى العدوان اإلسرائيمي المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة 
الغربية والقدس المحتمة والقطاع، واستنكارًا إلعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب القدس المحتمة 

 .عاصمة إلسرائيل

 المصدر: وكالة وفا 
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  : الممف العربي  والدولي ثالثا   

 المحكمة بأن الجمعة، مساء الفمسطينية، التحرير منظمة في المغتربين شؤون دائرة أفادت  
 المتعمق موراليس جيمي الغواتيمالي الرئيس قرار جمدت غواتيماال، جميورية في العميا الدستورية

 .القدس إلى أبيب تل من بالده سفارة بنقل

 التي القضائية الدعوى عمى بناء جاء الدستورية المحكمة قرار أن ليا، بيان في الدائرة، وأوضحت
 حيث دافيال، ميخيا فينيسيو ماركو المحامي برئاسة الغواتيماليين الحقوقيين من مجموعة رفعيا
 دينية منطمقات ومن لمرئيس يحق ال عممانية دولة بصفتيا البالد دستور عمى بناء الدعوى وتمت
 .المجتمع فئات بين السممي التعايش وتضرب الدستور مع تتعارض قرارات يتخذ أن بحتة

 وفاوكالة المصدر: 

 مدينة أن الحربي، ىالل سعود" االلكسو" والعموم والثقافة لمتربية العربية لممنظمة العام المدير أكد 
 من وال العرب من ال يرضى من يوجد وال عنيا، يتنازل عربي يوجد وال الحضارات، ميد القدس
 .اإلسرائيمي االحتالل لدولة عاصمة بيا االعتراف ترمب دونالد األميركي الرئيس قرار غيرىم

 دائما، التنفيذي ومجمسيا المنظمة أعمال جدول عمى حاضرة القدس ومدينة فمسطين، أن وأضاف
 الفمسطينية األراضي في دورة وعقدت المنظمة، دار في قاعة عمى القدس اسم أطمقت حيث

 .محورية قضية فالقدس القدس، باسم المحتمة

 معاوكالة المصدر: 

   حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً  

 ليكرس المتدينين لمييود البراق حائط جنوبي جديد ييودي مصمى افتتاح -  7-7-6449
 .األقصى المسجد عمى السيطرة
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