
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-5- 8                   الثالثاءاليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 ،مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس مع عقده صحفي مؤتمر في عباس محمود الرئيس قال 
 جادة مفاوضات إجراء في رغبتنا عمى مجدداً  نؤكد إننا: "كراكاس، العاصمة في االثنين، مساء
 األطراف، متعددة دولية آلية تشكيل وأىمية الدولية، الشرعية قرارات أساس مىع إسرائيل مع

 ضرورة الحين ذلك وحتى المتحدة، األمم في كاملً  عضواً  فمسطين دولة لقبول العمل ومواصمة
 .الفمسطيني لشعبنا الدولية الحماية توفير

 لذلك لما القدس إلى سفاراتيا بنقل القارة ىذه من الدول بعض قيام عدم نأمل ، الرئيس وأضاف
 دولة عاصمة وىي ،7691 العام منذ محتمة مدينة الشرقية فالقدس الدولي، لمقانون مخالفة من

 ".العالم دول غالبية تحترمو الذي األمر وىو فمسطين،

 والتعاون الصداقة علقات لتجديد فنزويل في ىنا أخرى مرة أزوركم أن يسعدني: " الرئيس وقال
 تعزيزىا نحو واثقة بخطى مستمرة زالت وال شافيز الرئيس عيد منذ بدأناىا التي وبمدينا شعبينا بين
 ".المجاالت مختمف في

 أثناء خاصة الدولية، المحافل في الفمسطينية لمقضية دعميا عمى فنزويل الرئيس وشكر
 .االنحياز عدم لحركة رئاستيا أثناء وحالياً  األمن، لمجمس عضويتيا

 إلسرائيل، عاصمة بالقدس االعتراف األميركية اإلدارة إلعلن الرافض فنزويل بموقف أشاد كما
 .العالم دول غالبية اتخذتو الذي الموقف وىو إلييا، سفارتيا ونقل

 فقد الفمسطينيين، لمطمبة الدراسية لممنح دعمو عمى مادورو، لمرئيس بالشكر عباس الرئيس وتقدم
 .الدراسة مقاعد عمى منيم البعض زال وما منيم، والميندسين األطباء عشرات تخرج

 الزيارة، ىذه عمى عباس الرئيس أشكر: "موروس مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس قال وبدوره،
 الحرة فمسطين التاريخية، االنسانية، القضية الفمسطينية، القضية أجل من وثابت يكافح، دائما ىو

 ".السيادة ذات المستقمة

 بالعالم المجاالت وبكل وفعالية وحزم بثبات تدعم الحرة السيادية فنزويل أن موروس الرئيس وأكد
 من القدس سمب تريد التي المعادية أميركا قرارات ونرفض والمستقمة، الحرة فمسطين قضية

 .ليةالدو  القرارات وبكافة المتحدة، األمم بقرارات يعترف ال ألنو قانوني، ال قراراىا التاريخ،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ZSYJfWa819874297308aZSYJfW
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 السنين آالف منذ فمسطينية القدس الديانات، لجميع وىي لإلنسانية، المقاء نقطة القدس: "وتابع
 القدس، إلى المسيح سيدنا وصل حيث ىناك فمسطين، لدولة عاصمة قادمة سنين آلالف وستبقى
 الخطايا، ىذه ارتكبوا الذين سيعاقب واهلل الفمسطينية، القدس إلى دخل المولد الفمسطيني يسوع

 الطويل التاريخ نحب قمبنا، من فمسطين نحب التاريخية، القضايا أروع الفمسطينية القضية
 ".لفمسطين

 تحت واالسرائيمي الفمسطيني الجانبين بين المفاوضات بعودة اممو، عن الفنزويمي الرئيس  وعبر
 .الدولية والقرارات والشرعية المتحدة األمم رعاية

 وكالة وفا : المصدر

 عباس، محمود الرئيس مع التشاور بعد إنو ،" فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود قال 
 .القدوة ناصر. د استقالة رفض تم لمحركة، المركزية المجنة وأعضاء

 وردت التي الحيثيات المقبل، اجتماعيا في ستبحث لمحركة، المركزية المجنة أن العالول، وأوضح
 .االستقالة كتاب في

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 بما الدول ممثمي جميع ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د طالب 
 حفل بمقاطعة الدينية والسمطات المدني المجتمع ومنظمات الدبموماسي السمك أعضاء فييم

 .القدس في األميركية السفارة افتتاح

 غير قرار عمى الشرعية يضفي االفتتاح حفل في المشاركة إن صحفي، تصريح في عريقات وقال
 مشاركة واصفا والضم، االستعماري االحتلل سياسات عمى الصمت ويعزز قانوني، وغير شرعي

 السيادية بعاصمتو الفمسطيني الشعب حق انتياك جريمة في بالشريكة الحفل ىذا في دولة أي
 .أرضو واستباحة

 الدولي، القانون وتجاىل الدولية الفوضى تشجيع سياسة انتياج عمى واشنطن تصر: "وأضاف
 التزاماتيا وانتيكت إلييا، سفارتيا ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف ذلك عمى بناء وقامت
 تجاه المتحدة الواليات والتزامات ،814 األمن مجمس قرار ذلك في بما الدولي، القانون بموجب
 ".السلم عممية
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 سلم بتحقيق أيضا ستفشل بل فحسب، قانونية غير ليست الخطوة ىذه أن عمى عريقات وشدد
 تشجيع رسالة يوجو القانوني غير الحفل ىذا يحضر من أن إلى مشيرا الدولتين، بين ودائم عادل
 .الدولي والقانون لمتصرف القابمة غير الفمسطيني الشعب حقوق انتياك عمى

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 التقنية فمسطين جامعة طمبة مجمس بمقاعد ، فتح، لحركة التابعة عرفات ياسر الشييد كتمة فازت
 مجمس مقاعد انتخابات في لممجمس، المخصصة السبعة المقاعد عمى وحصمت بالتزكية، اهلل برام

 .عام كل في تجرى التي الطمبة

 الطلبية األطر أن ، قرعوش معتز والكميات المعاىد في الشبيبة ممف مسؤول وأوضح
 .يذكر سبب دون االنتخابات من انسحبوا الجامعة في والمستقمين

 متمنياً  عباس، محمود الرئيس فتح لحركة العام والقائد عرفات، ياسر الرمز لمشييد الفوز وأىدى
 .ىنا تجرى كما غزة، قطاع في والكميات الجامعات في االنتخابات تجري أن

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 الحكومةممف :  ثانياً 

 الرئيس إعلن استغلل تواصل اسرائيل، في اليمين حكومة إن والمغتربين، الخارجية وزارة قالت
 محيطيا عن وفصميا تيويدىا عمميات الستكمال القدس، بشأن المشؤوم ترمب دونالد األميركي

 القانوني الواقع وتغيير ىويتيا وطمس الحقائق وتزييف االستيطان تعميق عبر الفمسطيني،
 .المقدسة لممدينة والتاريخي

 وبتمويل أطمقت التيويدية االستيطانية الجمعيات أن ، صحفي بيان في الخارجية وأوضحت
سناد  تتضمن التي واإلعلنات الممصقات عديد االحتلل، دولة في الرسمية المؤسسة من وا 
 القدسي الحرم الستباحة الضخمة والحشود االستفزازية،( األعلم مسيرات) في لممشاركة دعوات

 .المقدسة لممدينة إسرائيل احتلل ذكرى وىي ،"القدس يوم"بـ يسمى ما إلحياء استعدادا الشريف،

 مسيرات لتنظيم والدعوات المحتمة، الشرقية لمقدس المتلحقة التيويد موجات الخارجية وأدانت
 الخروقات ىذه عن كاممة المسؤولية اإلسرائيمية والحكومة األمريكية اإلدارة وحممت فييا، استفزازية
 .وقراراتيا الدولية والشرعية الدولي لمقانون الجسيمة
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 وَتحمُّل األمريكي لمفيتو وارتيانو مصداقيتو من تبقى ما عن بالدفاع األمن، مجمس وطالبت 
 وجو عمى المحتمة الشرقية والقدس عامة، الفمسطيني الشعب تجاه والقانونية األخلقية مسؤولياتو

 القرار مقدمتيا وفي فمسطين في بالحالة الخاصة األممية القرارات تنفيذ في واإلسراع الخصوص،
4338. 

 المصدر: وزارة الخارجية

يفاده متخصص، طبي طاقم تشكيل عن االثنين، مساء عواد، جواد الصحة وزير أعمن  األحد وا 
 الطبيب الدموية األوعية جراحة اختصاصي برئاسة غزة، قطاع في الوزارة مستشفيات الى المقبل
 .لطفي محمد الماىر

 األوعية مجاالت في متخصص طبي طاقم بتشكيل قمنا"  صحفي، بيان في عواد، الوزير وقال
 طب تخصص إلى إضافة األطفال، وجراحة العظام، وجراحة األعصاب، وجراحة الدموية،
 ".الطوارئ

 في والجرحى لممرضى والمعقدة الدقيقة الجراحية العمميات بإجراء تتمثل الوفد ميمة أن وأوضح
 من يتمكنوا لم والجرحى المرضى من عدداً  أن إلى مشيرا غزة، قطاع في الوزارة مستشفيات

 .ليم التصاريح إصدار االحتلل سمطات لرفض نتيجة العلج، لتمقي غزة قطاع مغادرة

 مع وسيعممون اللزمة، والجراحية الطبية التدخلت كافة سيجرون الطبي الطاقم أعضاء أن وبين
 في شعبنا ألبناء اللزمة الطبية الخدمات وتقديم جنب، إلى جنبا غزة قطاع في زملئيم

 .الجنوبية المحافظات

 عباس، محمود الرئيس من عميمات،وبتجواد عواد د. وفي سياق متصل اوعز وزير الصحة 
 .غزة قطاع إلى أدوية قافمة بإرسال ،اهلل الحمد رامي الوزراء ورئيس

 األدوية أصناف كافة عمى تحتويو  ،دوالر مميون 3 بقيمة شاحنة، 42 من مكونة القافمة أن وبين
 غزة، في مستودعاتنا إلى بنابمس الوزارة مستودعات من تسييرىا جرى انو إلى مشيراً  اللزمة،
 .المقبمين اليومين خلل وستصل

 المصدر: وكالة وفا 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 مختمفة مناطق اقتحام خلل اً مواطن 44 الثلثاءاالسرائيمي  فجر اليوم   االحتلل قوات اعتقمت
 الشيخ يغمور، جلل المحرر األسير :المعتقمين من ، وعرفوالقدس الغربية الضفةمن محافظات 

 بيت من العمارنة خميل ، الخميل من االطرش جبريل ابوسنينة، العزيز عبد الشيخ الجعبري، زكريا
 مرعي، أحمد قسام عاصي، عبداهلل محتسب عاصي، عمي جياد عاصي، ربحي عثمان، لحم
 محيسن عمر، نابمس مدينة من عمران صلح ابوىديب، رامي ، سمفيت من مرعي ربحي سعيد
 محمد حميدات، رمضان بلل البدوي، العرايشة،عمي أحمد، القدس من دمدوم خالد العزيز وعبد
 .جنين من الييجا أبو وحمزة الييجا أبو ايياب، اهلل رام من بصبوص أحمد حسين عداربة، أحمد

    وكالة معاالمصدر:  

 العرب ضد والعنصرية التحريض ،"وفا" الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة رصدت 
 - 46/8/4274 بين الواقعة الفترة في اإلسرائيمية، اإلعلم وسائل في والفمسطينيين

5/5/4274. 

 المرئي، العبري االعالم في والعنصري التحريضي لمخطاب وتوثيقا رصداً  التقرير ويقدم
 سياسّية لشخصّيات االجتماعي التواصل مواقع عمى صفحات وكذلك ،والمسموع والمكتوب،
 .اإلسرائيميّ  المجتمع في واعتبارّية

 ضد جمّية وعنصرية تحريضا تحمل التي اإلخبارية المقاالت من جممة التقرير ويعرض
 االخبارّية، النشرة ضمن مصّورة، وتقارير تمفزيونية مقابلت ويستعرض كما الفمسطينيين،

 .اإلسرائيمي الشارع في شعبية األكثر البرامج ضمن اإلسرائيمي الراديو عمى ومقابلت

  وكالة وفا :المصدر

اإلثنين، بالقراءة األولى عن نيب مخصصات األسرى وذوي  مساء االسرائيمي صادق الكنيست
 78عضوا، مقابل معارضة  55ون صوت إلى جانب اقتراح القان ،وقدالشيداء الفمسطينيين

 .عضو

ميا لناشطي وجاء في اقتراح القانون أنو "سيتم خصم المبالغ التي تقوم السمطة الفمسطينية بتحوي
 ."اإلرىاب وعائلتيم من األموال التي تقوم إسرائيل بتحويميا لمسمطة بموجب االتفاقيات المؤقتة

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=fzMNQCa819820999140afzMNQC
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=fzMNQCa819820999140afzMNQC
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وبحسب االقتراح، جرى تخويل المجمس الوزاري السياسي األمني المصغر بالسماح بتحويل 
 .األموال أو تجميد تحويميا

 84المصدر: موقع عرب

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 نظيرتيا مع تتباحث الباراغواي حكومة ان برس فرانس وكالة دبموماسية مصادر أفادت 
 اقتداء القدس الى أبيب تل من اللتينية اميركا في الواقع البمد ىذا نقل إمكانية في االسرائيمية
 .المقبل االثنين بيا القيام واشنطن تعتزم التي بالخطوة

  فرانس برسوكالة مصدر: ال

 لحضور المقبل االسبوع اسرائيل الى يتوجو لن ترامب دونالد الرئيس ان االبيض البيت عمنأ
 وزير مساعد سيترأسو االميركي الوفد ان الى الفتا القدس، في الجديدة االميركية السفارة افتتاح

 .سوليفان جون الخارجية

 ترامب ابنة مقدمو وفي القدس الى سيتوجو الذي الرئاسي الوفد باسماء قائمة االبيض البيت ونشر
 الخاص المبعوث الى اضافة كوشنر جاريد االوسط الشرق لشؤون ومستشاره وصيره ايفانكا
 .منوتشين ستيفن الخزانة ووزير غرينبلت جيسون االوسط الشرق الى لترامب

 وكالة فراس برسالمصدر:

 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


