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 واًل : الممف السياسيأ

 .اإلعالم لوزارة وكيال عيطة أبو فايز بتعيين قرارا ،عباس محمود رئيسال أصدر

 لدولة سفيرا أصبح الذي خميفة مودمح السابق لموكيل خمفا المنصب بيذا عيطة أبو تعيين ويأتي
 .بولندا في فمسطين

 .حة الفساد لمدة عامبتمديد عمل رفيق النتشة رئيسا لييئة مكاف ، قراراً س كما اصدر الرئي

 وكالة وفا المصدر: 

 المركزية المجنة بعضو اإلثنين، مساء غزة قطاع في المتواجد المصري األمني الوفد التقى 
 قادة من وعدد  " ابو ماىر" حمس أحمد التعبئة والتنظيم بمحافظات غزة مفوض  – فتح لحركة
 .محافظات غزة في الحركة

 عبد والعميد سامي خالد المصري العام القنصل وعضوية نبيل سامح المواء برئاسة الوفد بحثو 
 .الفمسطينية المصالحة أبرزىا والقضايا الممفات من العديد فتح قيادة وفد مع فرج اليادي

 مع المقاءات عشرات عقد أسبوع من أكثر قبل غزة قطاع إلى وصل الذي الوفد أن إلى يشار
 .الفمسطينية السمطة في والمسؤولين والوزراء الفمسطينية الفصائل مختمف

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 القاضي موراليس، جيمي غواتيماال رئيس قرار "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت 
 .القدس مدينة الى ابيب تل من بالده سفارة بنقل

 إلى غواتيماال جميورية والثقافة، اإلعالم مفوضية عن صادر صحفي بيان في الحركة ودعت
 كذلك فييا ولما الدولي لمقانون والمخالفة بالسالم قطعا الضارة الخطوة ىذه عن العاجل التراجع

 . القدس عاصمتو في الفمسطيني الشعب لحقوق مقبول غير انتياك من

 عمى الخطوة ىذه خطورة من نزال جمال. د باسميا المتحدث لسان عمى فتح حركة وحذرت
 . واإلسالمي العربي العالم ودول غواتيماال بين العالقات

http://fatehinfo.net/post/148091
http://fatehinfo.net/post/148091
http://fatehinfo.net/post/148087
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 العالقات قطع إلى الداعية العربية القمم قرارات تطبيق إلى العربية الدولالحركة   ودعت
 .القدس إلى سفارتيا نقل عمى تقدم قد العالم في دولة اي مع الدبموماسية

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

  الحكومةممف :  ثانياً  

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدىا التي األسبوعية جمستو خالل الوزراء مجمس جدد 
 التي الفمسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس لمواقف تأييده الوزراء، رئيس الحمداهلل امير 

 بالثوابت التمسك وعمى الفمسطيني، الشعب تطمعات تحقق ال صفقة أي رفض عمى أكدت
 التاريخي لمصمود الحقيقية الرافعة دائماً  شكل الذي المستقل الوطني القرار عمى والحفاظ الوطنية،
 الوطني المشروع تصفية إلى اليادفة الخطيرة والمؤامرات التحديات مواجية في الفمسطيني لمشعب

 حقوقنا لنيل نضالنا وفي الوطنية، ثوابتنا عن دفاعنا في األساسي السند وشكل الفمسطيني،
 الخالص إلى وتطمعاتو وطنو أرض إلى العودة في شعبنا حق مقدمتيا وفي المشروعة، الوطنية

 من الرابع حدود عمى المستقمة فمسطين دولة سيادة وتجسيد واالستقالل الحرية ونيل االحتالل من
 .الشرقية القدس األبدية وعاصمتيا ،=>?7 عام من حزيران

 الموازنة قانون مشروع عمى الرئيس سيادة لمصادقة تقديره عن المجمس أعرب آخر، سياق   وفي
 في القانون، حسب دوالر مميارات ; بقيمة م،<817 المالية لمسنة فمسطين لدولة األساس العامة
 موازنة تعني حيث الموحدة، والموازنة األساس موازنة عمى صادق قد كان المجمس أن حين

 تمكين رفضيا في حماس حركة استمرار نتيجة غزة قطاع في الحالي الوضع بقاء األساس
 لمعام تحممتيا التي الوطنية مسؤولياتيا تحّمل في الحكومة واستمرار شامالً  تمكيناً  الحكومة
 عمى شيرياً  دوالر مميون 711 بإنفاق وذلك غزة قطاع في أىمنا تجاه التوالي عمى عشر الحادي
 دوالر، مميار <.; بقيمة الموحدة الموازنة تنفيذ إلى االنتقال سيتم أنو المجمس وأكد. غزة قطاع
 الموحدة، الموازنة ضمن بتعيينيم حماس حركة قامت ممن موظف ألف 81 تتضمنإدراج والتي
نياء المصالحة تحقيق حال في  بما غزة، قطاع في شامالً  تمكيناً  الحكومة وتمكين االنقسام، وا 

 المعابر، عمى الكاممة الفعمية والسيطرة الجباية، خالل من وذلك مالياً  الحكومة تمكين يشمل
 السمطة وتمكين القانون، وسيادة العام النظام لفرض المدني والدفاع لمشرطة األمني والتمكين
. عمميم إلى القدامى الموظفين جميع بعودة والسماح القطاع، في مياميا تسمم من القضائية
نما شروطًا، ليست غزة في الحكومة تمكين خطوات أن المجمس واعتبر  ممف إلنجاز متطمبات وا 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41304
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41304
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41304
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 في شعبنا أبناء تجاه كافة مسؤولياتيا لتحمل جاىزة الحكومة أن مؤكداً  الوطنية، المصالحة
 .ذلك من تمكينيا بمجرد غزة القطاع

 مجمس الوزراءالمصدر: 

قالت وزارة التربية والتعميم العالي، إن اإلحالة لمتقاعد المبكر لبعض الموظفين تم وفق القرار 
، وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة من الوزارة والمديريات، =817/=7بقانون رقم 

عكفت عمى مدار الشيور الستة الماضية عمى دراسة كافة الحاالت سواء تمك التي تقدمت 
 ة أو أحيمت إلييا ألسباب فنية بحتة من قبل المديريات.بطمبات خطي

، أن الغالبية العظمى ممن شمميم قرار التقاعد المبكر ىم وأكدت الوزارة في بيان صادر عنيا 
ممن تقدموا أصاًل بطمبات خطية لمتقاعد بناء عمى ما أتاحو القانون من فرص، وتمت االستجابة 

يمتيا الوزارة، مع وجود عدد معين ممن أحيموا لمتقاعد بناء عمى لمطمبيم بناء عمى معطيات تف
 تقارير المجان الفنية في مديريات التربية والتعميم العالي.

 وكالة وفاالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 بالضفة متفرقة محافظات من مواطناً  78 الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
براىيم جرار فادي فاطمة الفتاة  ، المعتقمين من وعرف الغربية  ، جنين مدينة من الشمبي كامل وا 
 محمد نابمس، مدينة من الجمل أحمد السركجي، عامر ، السركجي أمير كشك، أبو إسالم

 رمضان معتصم لحم، بيت من موسى محمد أكرم الخطيب، عاىد عبيات، محمد الخطيب،
 .الخميل جنوب دوارا بمدة من عواودة رمضان ومحمود عواودة

 وكالة معاالمصدر: 

 مخصصات اقتطاع إلى ييدف قانون اقتراح عمى األولى بالقراءة اإلثنين،مساء الكنيست، صادق 
 .االحتالل سجون في الفمسطينيين واألسرى الشيداء ذوي

 إسرائيل تجبييا التي الضرائب أموال من المخصصات ىذه خصم عمى القانون اقتراح وينص
 ".اإلرىاب تدعم" الفمسطينية السمطة أن بزعم وذلك الفمسطينية، لمسمطة
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 وأعضاء شتيرن إليعيزر الكنيست عضو إليو بادر الذي القانون، اقتراح جانب إلى صوتوقد 
 تحويمو يتم أن المقرر ومن. أعضاء 71 معارضة مقابل كنيست، عضو 8; آخرون، كنيست

 .واألمن الخارجية لجنة إلى

سرائيل، الفمسطينية السمطة بين الموقعة االتفاقيات بحسب أنو إلى يشار  تقوم األخيرة فإن وا 
 وزيريقوم   أنب المقترح وينص. بتحويميا وتقوم الفمسطينية، السمطة لصالح معينة ضرائب بجباية
 ذوي إلى الفمسطينية السمطة تحوليا التي المبالغ الضرائب أموال من خصمب االسرائيمي  المالية
 .الفمسطينيين واألسرى الشيداء

 84موقع عربالمصدر:  

 المتحدث حيفيتز نير ابرم بعدما جديدة ضربة نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس تمقى
 .ضده بشيادتو لالدالء الشرطة مع اتفاقا باسمو السابق

 بان يقضي الشرطة مع اتفاق الى حيفيتز توصل ان بعد لنتانياىو الجديدة الضربة ىذه وجاءت
 بالرئيس االسرائيمية الحكومة رئيس لقاء من ساعات قبل وذلك نتانياىو، ضد ممكا شاىدا يكون

 .واشنطن في ترامب دونالد االميركي

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 والخروج القوة عمى القائمة االسرائيمية الممارسات  أن باسيل، جبران المبناني الخارجية وزير أكد  
 قيام فكرة الغاء والى التوتر من المزيد الى تؤدي الدولية القرارات كسر و الدولية الشرعية عن

 خالل باسيل ولفت. فقط القوة تعتمد اسرائيل دامت ما الدول، بين السالم وفكرة الفمسطينية الدولة
 آخر أن الى بيروت، المبنانية العاصمة في فيريرا، نونيس الويزيو البرازيل خارجية وزير لقائو

 السماوية لمديانات المدينة ىذه تمثمو وما القدس قضية مع التعاطي كان اسرائيل ممارسات
 .المنطقة في اآلخر وقبول التعايش فكرة عمى كبيرا اثرا يترك ما الثالث،

 عمى تقوم آحادية ةدول اقامة خالل من اسرائيل ترفضو الذي النموذج ىو ىذا ان باسيل واعتبر
 اعتناق والى والحوار السالم الى لبنان يسعى وقت في العالم، في وتشجعو الدولي، اإلرىاب فكرة

 .الدولية الشرعية تحت واالنضواء الدولية والقوانين المبادئ



  
 

 
 
 

 
 

 

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

 العنف عمى قائم االسرائيمي النموذج فيما والحوار، السالم عمى قائم المبناني النموذج ان واكد
 .الدولية الشرعية عن والخروج والقوة

 وفاوكالة المصدر: 

 مايو في القدس في االميركية السفارة افتتاح يحضر قد انو ترامب دونالد االميركي الرئيس أعمن 
 يواجو الذي نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس مع الوثيقة العالقات عمى مشددا المقبل،
 ".ساذىب قادرا كنت اذا" نتانياىو حضور في سؤال عمى ردا ترامب وقال، بالده في مشاكل

 الشؤون لجنة أمام خطاب في ىايمي نيكي المتحدة األمم في األميركية السفيرة قالت جيتيا من
 إنيا المتحدة، الواليات في العبرية لمدولة داعم لوبي اكبر ،(ايباك) اإلسرائيمية-األميركية العامة

 .القدس في السفارة افتتاح حفل ستحضر

 فرانس برسالمصدر: وكالة 

 

 حدث في مثل ىذا اليوم  :  خامساً  

" السافوي فندق" عممية باسم عرفت فدائية عممية فتح حركة من فدائيون نفذ -;=?9-7-> 
 رئيس  يتخذه كان الذي السافوي فندق عمى من حركة فتح الفدائيين فييا سيطر ،والتي الشييرة
 الجنود من 1;7 وجرح ;: مقتل عن أسفر ما لو مقراً  بيجن مناحيم االسرائيمي الوزراء

 أكبر أحد "يثيري عوزي" االسرائيمي  الجيش في العميد القتمى ضمن، وكان من  اإلسرائيميين
 كمال و عدوان كمال الثالثة القادة اغتيال إلى وأدت فردان عممية قاد الذي االستخبارات ضباط
 .الثالثة القادة الغتيال انتقاماً  العممية وكانت،النجار يوسف أبو و ناصر

 

 النشرة اليومية  انتيت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


