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 أواًل : الممف السياسي

 الخارجية وزير اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل  
 .بوريطة ناصر المغربي

 عمق تؤكد الزيارة ىذه أن إلى مشيرا فمسطين، الثاني بمده في الضيف بالوزير الرئيس ورحب
 تعزيزىا عمى والمغربية الفمسطينية القيادتين وحرص الشقيقين، البمدين بين األخوية العالقات
 .وتطويرىا

 الفمسطينية، األرض في األوضاع مستجدات آخر عمى المغربي ارجيةالخ وزير الرئيس، وأطمع
 التعسفية، اإلسرائيمية اإلجراءات جراء مسدود لطريق وصمت التي السياسية العممية وتطورات
 .القدس خاصة الفمسطينية، القضية بحق الجائرة األميركية والقرارات

 الفمسطينية بالحقوق المتمسك الفمسطيني لمموقف العربي الدعم أىمية عمى التأكيد الرئيس وجدد
 الفمسطينية، القضية لتصفية الرامية والمحاوالت والتيديدات، اإلمالءات لمغة ورفضو الثابتة،
 .أجمع العالم في واألحرار العرب قضية ىي القدس قضية أن عمى مشددا

 القضية لحل رامية دولية آلية عنو تنبثق لمسالم، دولي مؤتمر عقد أىمية الرئيس وأوضح
 المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة وصوال الدولية، الشرعية قرارات أساس عمى الفمسطينية
 .7691 عام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا

 وقضيتو الفمسطيني لشعبنا وشعبا، وحكومة ممكا المغرب، تقدمو الذي الدعم الرئيس وثمن
نشائيا القدس، لمجنة ترؤسيا خالل من المحتمة القدس مدينة دعم خاصة العادلة،  مال لبيت وا 
 .المقدسة المدينة في اليامة المشاريع من العديد يدعم الذي القدس

    وكالة وفا : المصدر

 من وفداً  اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء عباس، محمود رئيسال استقبل  
 ومسؤول األقاليم، سر وأمناء فتح، لحركة والتنظيم التعبئة ومفوضية الشعبية، المنظمات مفوضية
 .الفتحاوية الشبيبة

 بالقضية المحدقة والتحديات السياسي، الصعيد عمى المستجدات آخر عمى الوفد سيادتو، واطمع
 .التحديات ىذه كل عمى واالنتصار والتحدي الصمود عمى شعبنا قدرة مؤكدا الفمسطينية،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-28                   األربعاءاليوم  :  6-12-2017

 الفمسطيني، الوطني المشروع عمى الحفاظ في" فتح" تمعبو الذي الكبير الدور إلى الرئيس وأشار
 .الوطنية بثوابتو والتمسك أرضو عمى شعبنا ابناء صمود ودعم

 الجامعات في الطمبة مجالس انتخابات لعقد الجارية التحضيرات عمى سيادتو الوفد، اطمع بدوره،
 الحياة تكريس عمى فتح حركة حرص مؤكدين والميندسين، المحامين نقابتي وفي الفمسطينية،
 .الفمسطيني والمجتمع السياسية الحياة في الديمقراطية

 عقده يشكل والذي الفمسطيني، الوطني المجمس لعقد الترتيبات اخر بحث المقاء، خالل جرى كما
 .الوطنية بقضيتنا المحدقة االخطار لمواجية الطاقات وحشد الفمسطيني البيت لترتيب فرصة

 توفيق الشعبية المنظمات ومفوض العالول، محمود فتح حركة رئيس نائب المقاء، وحضر
 .محيسن جمال الشمالية لألقاليم والتنظيم التعبئة ومفوض الطيراوي،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر:  

 قرار خاصة األخيرة، األميركية القرارات إن ، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال   
ضافة الفمسطينية، لمسمطة المباشرة المساعدات وقف إلى يدعو الذي الكونغرس  مميون 177 وا 

 الشعب عن المساعدات بقطع المستمر والتيديد االسرائيمي، االحتالل جيش لصالح دوالر
 .والعدوان االحتالل لسياسة ودعم الفمسطيني، الشعب عمى حرب إعالن بمثابة ىي الفمسطيني،

 بالقدس باالعتراف ترمب األميركي الرئيس اعالن ان القرارات، عمى تعقيبا ردينة، أبو وأضاف
عالن إلسرائيل، عاصمة  الطاولة، خارج الالجئين موضوع بحث واعتبار إلييا، بالده سفارة نقل وا 
 أن تستطيع ال األميركية المتحدة الواليات بأن لمشك، مجاال يدع ال بما يؤكد االستيطان، ودعم
 .السالم لصنع نزييا وسيطا تكون

 بوقف وتيديدىا األونروا، عن المساعدات بقطع األميركية المتحدة الواليات قيام ان وتابع،
 لن واألسرى، الشيداء أسر رواتب دفع بوقف وربطيا الفمسطينية، السمطة إلى المقدمة المساعدات

 المتمسكة قيادتو حول والتفافا الوطنية، بحقوقو وتمسكا إصرارا إال الفمسطيني الشعب تزيد
 .الوطنية بالثوابت

 وكالة وفا المصدر: 
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 أجيزة بيا تقوم التي واالستدعاء االعتقاالت حممة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت
 .فتح حركة أبناء بحق غزة قطاع في حماس

 ال التي الممارسات ىذه عن بالتوقف حماس أبوسيف عاطف. د الحركة باسم المتحدث وطالب
 والتحقيق لالعتقال يتعرضون أبنائيا من العشرات إن وقال. المصالحة إنجاز في رغبة أي تعكس

 منظمات مطالبة سراحيم إطالق ضرورة عمى مشددا مختمفة، حجج تحت قاسية ظروف في
 أجيزة يد عمى فتح كادر لو يتعرض ما تجاه مسؤولياتيا أمام بالوقوف والفصائل اإلنسان حقوق
 .حماس

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 أي تتخذ لن الفمسطينية، القيادة إن محيسن، جمال فتح، لحركة المركزية المجنة عضو الق
 تمس الرئيس عنيا تحدث التي اإلجراءات أن إلى الفتاً  غزة، قطاع في المواطنين ضد إجراءات
 .وحدىا حماس حركة

 وحركة غزة في المواطنين بين فرق ىناك": "الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في محيسن، وأضاف
 غزة في لممواطن يكون ولن حماس، حركة تخص إجراءات من الرئيس سيقرره وما حماس،
 . القطاع سكان ضد إجراءات أي تتخذ ولن لم الفمسطينية القيادة أن عمى مشدداً  ،"منيا نصيب

 المصالحة، استحقاقات من تتيرب عاماً  عشر أحد ومنذ حماس حركة أن محيسن، وأوضح
 الشرعية عمى( انقالبيا) تواصل 7771 منذ أنيا إلى الفتاً  الموقعة، االتفاقيات تطبيق وترفض

 .الحية خميل حماس في القيادي تصريحات عمى رداً  وذلك الفمسطينية،

 دنيا الوطنالمصدر: 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس وجه
 تحية الخالد، األرض ليوم واألربعين الثانية الذكرى وبمناسبة الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي
كبار إجالل  األرض يوم اتخاذ إلى داعياً  تواجده، أماكن مختمف في الفمسطيني شعبنا إلى وا 
 لمواجية ومصيرنا، أرضنا ووحدة الوطنية، وحدتنا واستعادة اإلنقسام، حالة إلنياء مناسبة

 جدار إقامة في والمتمثمة الفمسطينية، األرض تمزيق إلى الرامية انية،العدو  ومخططاتو االحتالل

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41328
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41328
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قامة األراضي ومصادرة العنصري، الفصل  المنازل، وىدم عمييا، االستعمارية المستوطنات وا 
 .الطبيعية ومواردنا مياىنا ونيب األشجار، واقتالع

وأكد المجمس عمى أن صمام األمان لمشروعنا الوطني ىو بإنياء االنقسام البغيض، وباستعادة 
وحدة الوطن، وجدد مطالبتو لحركة حماس بالتحمي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أىمنا في 

ار الظالم، وتداعيات االنقسام المرير، وتسميم القطاع بشكل قطاع غزة المزيد من ويالت الحص
كامل دون تأخير، وتمكين الحكومة الفاعل والشامل لالضطالع بمسؤولياتيا ومياميا في كافة 

 .مناحي الحياة

مس التأكيد عمى أن القيادة والحكومة لن تتخمى عن أىمنا في قطاع غزة، وفي ىذا وجدد المج 
السياق، أشاد المجمس بالجيود الكبيرة التي بذلتيا سمطة المياه عمى مدى ثالث سنوات بدعم 
وتوجييات من سيادة الرئيس ورئيس الوزراء، والتي تكممت بعقد مؤتمر المانحين األسبوع الماضي 

دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل الالزم إلقامة المحطة المركزية لتحمية مياه  55بمشاركة 
 ةالبحر في قطاع غز 

 المصدر: مجمس الوزراء

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطناً  79 األربعاء اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 عواد سعد أنس القدس، شمال قمنديا مخيم من لطيفة أبو عمر:  ىم  والمعتقمين ، الغربية الضفة

 عالر من جعار عميد أسعد  نابمس، جنوب عوريف من صباح ياسين ، نابمس جنوب عورتا من
 عالر من جعارنة باسم شادي  ، طولكرم شمال عالر من جيبات توفيق إبراىيم ، طولكرم شمال

 إبراىيم عمي ، طوباس من صوافطة أسامة ، طولكرم عالر من عنيني زكريا مؤمن  ، طولكرم
 ، يوسف ابو ماىر ، يوسف ابو حسن ، يوسف ابو سعيد ، الخميل جنوب يطا من عميان أبو

 .العرجا ضرارمحمود ، العرجا محمود محمد ، العرجا خالد ، العرجا محمد

 قضاء الولجة قرية في االنشاء قيد منزال اليوم فجر االحتالل جرافاتىدمت  متصل سياق وفي
 .المحتمة بالقدس سموان بمدة في منازل بيدم االحتالل بمدية اخطرت ،كما  القدس

 وكالة معاالمصدر: 
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 عسكرية مواجية أمام بالده أن آيزنكوت، غادي اإلسرائيمي، الجيش أركان ىيئة رئيس قال 
 عمى وخاصة وقت مسألة العسكرية والمواجية التصعيد إمكانية أن مبينا العام، ىذا خالل حتمية
 الفمسطينية باألراضي لحظة أي في لالنفجار قابمة األوضاع أن مؤكدا الفمسطينية، الساحة
 .المحتمة

 الحمبة في األوضاع" إن قائال الفمسطينية، األراضي في الوضع انفجار من آيزنكوت وحذر
 ".متواصل بشكل االستعداد أىبة عمى بالحفاظ يمزمنا األمر وىذا لالنفجار قابمة الفمسطينية

  84موقع عرب المصدر:  

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 القدس بشأن األخير األميركية اإلدارة قرار وكمي مطمق بشكل الدولي البرلماني االتحاد رفض 
 .الدولي القانون بموجب وباطالً  الغياً  وأعتبره

 التي واإلدارية التشريعية واإلجراءات اإلجراءات جميع أن جديد، من الدولي البرلماني وأكد
 .شرعية أية ليا وليست قانونية غير القدس عمى وتدابيرىا قوانينيا لفرض إسرائيل اتخذتيا

 المحتمة القدس إلى سفارتيا نقل األميركية اإلدارة إعالن وأدان الدولي البرلماني االتحاد واستنكر
 لحق دعمو مؤكدا ،(7691 مايو 75) النكبة ذكرى مع يتزامن والذي مايو، منتصف بحمول
 العودة في حقوقو واستعادة اإلسرائيمي االحتالل إلنياء المشروع كفاحو في الفمسطيني الشعب
قامة  .7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 الثالثاء، اليوم مساء الدولي البرلماني لالتحاد 731  دورتيا في العامة الجمعية اعتمدت وقد
 اعالن تداعيات: "المعنون لمقرار النيائية الصيغة واعتماد لمناقشة خصص الذي اجتماعيا خالل
 المتحدة األمم لميثاق وفقاً  فييا، الفمسطيني الشعب وحقوق القدس، حول األمريكية اإلدارة

 ".الدولية الشرعية ولقرارات

 العامة والجمعية األمن جمسم قرارات في تغييرات بأي تتعمق فردية قرارات أي االتحاد ورفض
 من سواء القدس، لمدينة القانوني الوضع تتناول التي الدولية المواثيق من وغيرىا المتحدة لألمم
 .ذلك غير أو اإلسرائيمي االحتالل خالل من أو المتحدة الواليات حكومة خالل

 وفاالمصدر: وكالة 
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 بن محمد األمير السعودي العيد ولي غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين حض 
 .سياسي حل عبر اليمن في النزاع إلنياء العمل عمى سممان

 ونحن. سياسي الحل" أن الى مشيراً  ،" اإلنسانية لممشاكل إنساني حل يوجد ال" غوتيريش قال 
 حيث" اليمن في المعاناة إنياء" شأنو من" حل إيجاد عمى العمل أجل من بالكامل تصّرفكم في

 .سنوات ثالث منذ أىمية حرب تدور

   فرانس برسوكالة المصدر:  

 واصل إذا “باردة حرب حالة” سيدخل العالم إن األربعاء يومال استراليا لدى روسيا سفير قال 
 في سابق روسي جاسوس عمى األعصاب بغاز اليجوم عمى رداً  موسكو ضد تحيزه الغرب

 .بريطانيا

 الحممة أن الغرب يفيم أن يجب” كانبيرا في لمصحفيين لوجفينوف جريجوري السفير وقال
 .“باردة حرب حالة في ندخل فسوف استمرت، إذا. ليا مستقبل ال لروسيا المناىضة

 الجاسوس عمى آذار مارس من الرابع في ألعصاب بغاز اليجوم في ضموع أي روسيا وتنفي
 .انجمترا في وابنتو سكريبال سيرجي السابق

 عمى ردا جماعي بشكل روسا دبموماسيين أوروبا أنحاء في وحكومات المتحدة الواليات وطردت
 .اليجوم

 وكالة رويترزالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 تدفقوا مستوطنين قبل من بالضرب عمييم االعتداء بعد مقدسيين سبعة إصابة - 7775 -71-3
 .الييود لدى المساخر بعيد احتفاليم بذريعة القدس في القديمة البمدة عمى

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


