
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-8                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

 محمود الرئيس برئاسة يااجتماع خالل ،الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة ررتق
 .8302 ابريل/ نيسان 03 يوم الفمسطيني الوطني المجمس عقد ،عباس

 الدبموماسية التطورات مجمل حول عباس محمود الرئيس قدمو عرض إلى المجنة واستمعت
 العام والسكرتير موسكو، في بوتين فالديمير الروسي الرئيس مع لقاؤه ذلك في بما والسياسية

 األمن مجمس أمام لمسالم الفمسطينية لمرؤية وطرحو نيويورك، في غوتيرس انطونيو المتحدة لألمم
 .الدولي

 االمن مجمس امام طرحيا كما لمسالم الرئيس رؤية اجتماعيا خالل التنفيذية المجنة واعتمدت
 .ثابت فمسطيني كموقف ،83/8/8302 يوم الدولي

 االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف ترمب، االميركي الرئيس لقرارات رفضيا وجددت
 السالم، عممية لرعاية جديد دولي اطار طمب إصرارىا وأكدت إلييا، بالده سفارة ونقل االسرائيمي،

 .االمن مجمس امام طرحيا التي رؤيتو في الرئيس حدد كما

 المؤقتة، الحدود ذات والدولة والمرحمية، االنتقالية الحمول رفض عمى التنفيذية المجنة وشددت
 لو يروج ما ذلك في بما مسمى اي تحت وغيرىا، والحدود والالجئين القدس، ممف واسقاط
 عمى االلتفاف من السالم عممية مرجعيات لتغيير اليادفة الطروحات من وغيرىا القرن، كصفقة
 الدولية والشرعية الدولي القانون

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 يتعرض عباس محمود الرئيس إن ، فتح لحركة المركزية المجنة زكي عضو عباس قال
 ذلك، تؤكد المؤشرات كافة أن إلى مشيراً   وحمفائو، اإلسرائيمي االحتالل قبل من متكررة لتيديدات

 .عنو بديالً  إليجاد ويتآمر مازن أبو قيادة يرفض االحتالل ألن

 الرئيس" أن بيروت، المبنانية العاصمة من الفضائية" الميادين" قناة مع مقابمة في زكي وأضاف
 لنا يدبر بأنو ونعرف كبيرة، تيديدات يواجو إنو مؤخراً  قال وىو متواصمة، تيديدات يواجو عباس
 ".يقال يعرف ما كل وليس كبيرة أشياء

http://fatehinfo.net/post/148146
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    االربعاءاليوم 
 2018-3-8                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 عاصمة القدس بإعالن الخاص األخير ترامب دونالد األمريكي الرئيس قرار أن إلى وأشار
 ".اليوم موقفو من يخجل" أمريكا عمى يراىن من أن معتبراً  ،"القرن صفقة" مشروع ضرب إلسرائيل

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 األميركية اإلدارة قرارات تداعيات من نزال وال حذرنا لقد: "الوزراء اهلل رئيس الحمد راميد.  قال 
 أن قرار ألي يمكن ال بأنو تأكيدنا ونجدد والمستوطنات، والحدود والالجئين القدس حول الخطيرة

 ".ألحد شرعية يعطي أو فييا حقا إلسرائيل ينشئ أو القدس، وتاريخ وطابع ىوية في يغير

 الجزائر في المنعقدة العرب، الداخمية وزراء لمجمس 03 الدورة في كممتو خالل اهلل الحمد وأضاف
 بن العزيز عبد األمير السعودي الداخمية ووزير اويحيى، أحمد الجزائري الوزراء رئيس بحضور ،

 في الداخمية ووزير ابراىم، لطفي التونسية الجميورية في الداخمية ووزير نايف، بن سعود
 الداخمية وزراء لمجمس العام واألمين بدوي، الدين نور الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية

 اليوم، يبني أن العالم عمى" العرب، الداخمية وزراء من والعديد كومان، عمي بن محمد العرب
 إلى لمتوصل الدولي، األمن مجمس أمام عنيا أعمن التي عباس محمود الرئيس مبادرة عمى

 الدولية الشرعية قرارات إلى وباالستناد األطراف، متعددة دولية بآلية والشامل، العادل السالم
 القدس وعاصمتيا المستقمة، الفمسطينية الدولة إلقامة الدولتين، حل ووفق العربية، السالم ومبادرة
 .0391 العام حدود عمى الشرقية

 المصدر: وكالة وفا

  الحكومةممف :  ثانياً  

، اقتحام وحدة من المستعربين جامعة بيرزيت واعتقال وزارة التربية والتعميم العالي استنكرت 
 رئيس مجمس اتحاد الطمبة فييا عمر الكسواني.

وأكدت الوزارة في بيانيا، اليوم األربعاء، أن ىذه االنتياكات تخالف كافة القوانين واألعراف 
 المؤسسات التعميمية وتدنيسيا واعتقال الطمبة والمعممين.الدولية التي تجّرم اقتحام 

وجددت الوزارة دعوتيا لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية واإلعالمية لفضح انتياكات االحتالل 
 والعمل بقوة لمجميا.

 وفا وكالة: المصدر

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FmJe2Sa813516587268aFmJe2S
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 بالضفة متفرقة محافظات من مواطنين 1 الخميس اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 خمة من العكة ،ميدي ، بنابمس رفيديا حي من مريش ومحمد جياد ىم:  المعتقمين و الغربية
 ومؤيد الروجي، حازم ، لحم بيت جنوب الخضر بمدة من  صالح احمد جيفارا ،.بنابمس العامود
 .طولكرم من العاروري الدين نور بالونو،

 وكالة معاالمصدر: 

 بيدف الشيود عمى ضغوط بممارسة الشرطة نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس اتيم
 .فيسبوك في صفحتو عمى نشره فيديو في سمعتو" تمطيخ"

 اكد ضده سيشيد انو حيفيتز نير السابق مستشاره اعالن منذ لنتانياىو مباشر فعل رد اول فيو  
 بنشر حتى سمعتو تمطيخ" الى ترمي ضده باقواليم لالدالء" زور شيود" استخدام ان نتنياىو
 ".اكاذيب

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 لخطة ودعمو تأييده العرب، الخارجية وزراء مستوى عمى العربية الدول جامعة مجمس أكد  
 مع والعمل ،83/8/8302 يوم األمن مجمس في عباس محمود الرئيس قدميا التي السالم تحقيق

 لرعاية المتحدة االمم مظمة تحت األطراف متعددة دولية آلية لتأسيس الفاعمة الدولية األطراف
 ومحددة مصداقية ذات السالم عممية إطالق إلعادة دولي مؤتمر عقد الى والدعوة السالم، عممية
 عمى الدولتين وحل السالم مقابل االرض ومبدأ الدولية الشرعية قرارات أساس وعمى زمني باطار
 . 0391 عام حزيران يونيو من الرابع خطوط

 وزراء مستوى عمى 043 العادية الدورة أعمال ختام في صدرت لو قرارات في المجمس أكد كما
 لجامعة العام األمين وحضور السعودية، برئاسة العربية الجامعة مقر في عقدت والتي الخارجية

 وحل استراتيجي كخيار بالسالم التمسك عمى فمسطين، ومشاركة الغيط، ابو احمد العربية الدول
 نصت والتي عناصرىا، بكافة 8338 لعام العربية السالم مبادرة وفق االسرائيمي العربي الصراع

 لألراضي االحتالل إنياء يسبقو ان يجب معيا العالقات وتطبيع اسرائيل مع السالم ان عمى
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 غير الفمسطيني الشعب وحقوق فمسطين بدولة واعترافيا 0391 عام منذ والعربية الفمسطينية
 وحل الفمسطينيين، لالجئين والتعويض العودة وحق المصير تقرير حق فييا بما لمتصرف القابمة

 034 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية وقرار العربية السالم مبادرة وفق عادل بشكل قضيتيم
 لعممية الدولية المرجعيات مع تنسجم ال الصراع لحل مبادرة او صفقة اي ورفض ،0342 لعام

 . األوسط الشرق في السالم

 منظمة ُأطر وقرارات عباس محمود الرئيس لقرارات ودعميم تأييدىم الخارجية وزراء أكد كما
 والعمل االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االميركية االدارة اعتراف مواجية في الفمسطينية التحرير

 القدس ان والتأكيد الصعد، كافة عمى القرارات تمك من اليدف تحقيق عمى فمسطين دولة مع
 . فمسطين لدولة عاصمة ىي الشرقية

 وكالة وفا المصدر: 

أرجأت السعودية القمة العربية المقبمة، والمقرر عقدىا في الرياض في شير مارس إلى شير 
 .لتضارب الموعد مع االنتخابات الرئاسية في مصر أبريل المقبل، نظرا

الذي تتولى بالده رئاسة القمة وأعمن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول األفريقية أحمد قطان 
ن "ىناك أأحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع األمين العام لمجامعة العربية المقبمة 

 ."يوم انعقاد القمة تحديدمشاورات تجري حاليا بين الدول العربية ل

من الشير ذاتو، استدعى  82و 81و 89وأوضح أن "إجراء االنتخابات الرئاسية المصرية في 
 ."اقتراح موعد آخر

 المصدر: روسيا اليوم 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


