
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 10                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 نسعى إننا ،بنييرا سيباستيان التشيمي نظيره مع صحفي مؤتمر في عباس، محمود الرئيس قال
 .7391 حدود عمى الدولتين حل أساس وعمى الدولية الشرعية قرارات عمى المبنية لممفاوضات

 دولة عاصمة وىي ،7391 العام منذ محتمة مدينة ىي الشرقية القدس أن عمى الرئيس  وأكد
 المسيحية الثالث، السماوية الديانات وأتباع المؤمنين جميع أمام مفتوحة نريدىا التي فمسطين،
 .والييودية واإلسالم

 القمة اعتمدتيا والتي الدولي، األمن مجمس عمى طرحيا التي السالم خطة الى الرئيس واشار
 متعددة دولية آلية وتشكيل لمسالم، دولي مؤتمر لعقد والداعية السعودية، في األخيرة العربية

 .المتحدة األمم في الكاممة العضوية فمسطين دولة ونيل األطراف،

 ضحايا عائالت مع وتعاطفو الييودية، الديانة ألصحاب احترامو عمى تأكيده الرئيس، وجدد
 نفس في إنني: "وقال اإلنسانية، ضد حدثت التي الجرائم أبشع من اعتبره الذي اليولوكوست

 من العديد في المجوء مأساة يعيشون فمسطيني مميون 9 معاناة فيو تنتيي التي لميوم أتطمع الوقت
 إلى يؤدي وبما ،731 رقم األممي والقرار العربية السالم مبادرة وفق عامًا، 17 منذ العالم دول

 ".كافة وشعوبيا لممنطقة واالستقرار واألمن السالم تحقيق

 الذي الوقت في وأىميا فمسطين عمى عزيزاً  ضيفاً  بنييرا، بالرئيس كممتو، ختام في الرئيس، ورحب
 .يناسبو

 ومستقمة حرة" فمسطينية دولة القامة دعمو عن بينيرا، سيباستيان التشيمي الرئيس أعرب جانبو من
 ".ذاتي بحكم وتتمتع سيادة وذات

 وذات ومستقمة حرة دولة تكون بان تشيمي من الدعم وايضا الحق لدييا فمسطين" إن بينيرا وقال
 ".مصيره تقرير في الحق الفمسطيني ولمشعب". ذاتي بحكم وتتمتع سيادة

 المصدر: وكالة وفا 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=h83f8Ka820034191812ah83f8K
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=h83f8Ka820034191812ah83f8K
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 برئاسة االربعاء امس مساء اجتماعاً  المحافظات الجنوبية في والتنظيمية الحركية األطر عقدت 
 والتنظيم التعبئة مفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو" ماىر ابو" حمس احمد االخ

 مع القطاع في حركتنا وأبناء شعبنا يعيشيا التي األوضاع لمناقشة ، الجنوبية بالمحافظات
 الوطنية االجتماعية األوضاع عمى ذلك وأثر الموظفين، رواتب قطع وأخرىا اإلجراءات استمرار

 .والتنظيمية

 : التالي عمى فيو اكدت بياناً  اجتماعها ختام في ةيالحركاالطر  وأصدرت

 أسوة الجنوبية المحافظات في كاممة مسئولياتيا تحمل  الوطني الوفاق حكومة  عمى يجب  -
 دون الرسمي العمل مناحي كافة عمى الكاممة سيطرتيا بسط من وتمكينيا الشمالية، بالمحافظات

 .حزبية جية أو تنظيم أي من تدخل

 تم ما بتطبيق ونطالبيا لمسؤولياتيا الوفاق حكومة تسميم إعاقة مسؤولية  تتحمل حماس حركة -
 .71/77/1771 بتاريخ القاىرة في عميو االتفاق

 العالوات ووقف مبكر وتقاعد خصومات من الموظفين عمى الحكومة فرضتيا التي اإلجراءات -
 والواقع  معيا، التعايش أو تقبميا يمكننا ال مرفوضة إجراءات ىي الراتب، وقف وأخيراً  والترقيات

 االنقالب، عمى سمباً  تؤثر لم الرواتب بموضوع منيا يتعمق ما وخاصة اإلجراءات ىذه أن أثبت
نما  .شعبنا ألبناء االجتماعية الحياة عمى المدمر تأثيرىا كان وا 

 كافة مرتبات بصرف فوراً  لممباشرة لمحكومة توجيياتو بإعطاء  عباس محمود الرئيس  دعوة -
 تنفيذ في واإلسراع شعبيا، وأبناء موظفييا تجاه مسئولياتيا بتحمل الحكومة ونطالب الموظفين،

 .الشأن بيذا الرئيس قرار

 واالتحادات والنقابات الجامعات في الحركية والمكاتب المينية الحركية المكاتب تنظيم  -
 ساحة في صباحاً  عشرة الحادية الساعة 71/5/1772 الموافق السبت يوم وقفة المختمفة،
 .الفعاليات ىذه في الواسعة لممشاركة الحركة بأبناء واىابت غزة، بمدينة المجيول الجندي

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

http://fatehinfo.net/post/150197
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 تجذر تعبر لحم وبيت واالىمية بيرزيت جامعات في االنتخابات جنتائ أن فتح حركة أكدت 
 اليوية لوأد وأدىا ومحاوالت المؤامرات كل من وبالرغم وأنيا شعبنا، ووعي نفوس في الحركة

 وأخوات وشبيبتنا طالبنا خالل من معمنة ، الوطني الموقف عمى ثابتة شامخة قوية الوطنية،
 القسمة يقبل ال الذي الصعب الرقم وأنيا لتنتصر، باقية أنيا االقتراع صناديق خالل ومن دالل

 إن صحفي، بيان في باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي ةأسام وقال
 وقبل بيرزيت، جامعة في الواضح وتقدميا االىمية ةوالجامع لحم بيت جامعة في الكاسح فتح فوز
 ، والمحامين الميندسين نقابتي وفي فمسطين بوليتيكنيك جامعة في لفتح الفوز أسابيع بعدة ذلك
 المقاومة بين ما يجمع الذي الواضح الصادق ونيجيا فتح حركة حول واسع التفاف اال ىو ما

 .لمحكم لموصول وحيدة وسيمة والديمقراطية المؤسسات وبناء

 ، شعبنا من واالغمبية كوادرىا وقوف تؤكد فتح لحركة الكاسحة النتائج ىذه أن القواسمي وأكد
 البعض يسمييا التي لممؤامرة تصديو في عباس محمود الرئيس خمف الطالب فئة ىنا وخاصة
 .القرن صفقة

 الديمقراطي، الوطني عرسنا شاركونا الذين الطمبة لجميع وشكرىا امتناىا عن فتح حركة وعبرت
عتزازىا فخرىا وعن  .دالل وأخوات بشبيبتيا وا 

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 جامعة في الطمبة اتحاد مجمس مؤتمر مقاعد غمبيةبأ " والعودة القدس كتمة" حركة الشبية فازت 
 .1772 أيار 3 األربعاء عقدت التي االنتخابات في لحم بيت

 الطالبية الشبيبة حركة تمثل والتي والعودة القدس كتمتا 17 ال المؤتمر مقاعد عمى تنافست وقد
 الطالبية العمل وجبية الطالبية الوحدة وكتمة التقدمية الطمبة اتحاد كتمة وتضم وطن وكتمة

 .التقدمية

 وطن كتمة حصمت بينما مقعداً ( 17) عمى والعودة القدس كتمة حصمت الرسمية النتائج وبحسب
  مقعداً ( 77) عمى اليسارية

 كمية طمبة مجمس بانتخابات "عرفات ياسر الشييد كتمة" الشبيبة حركة فازت متصل سياق وفي
 . لحم بيت في الجامعية األىمية فمسطين
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 فييا ويظير مارية أبو عمي. د برئاسة االنتخابات لجنة قبل من االولية النتائج عن االعالن وتم
 2 عمى مصطفى عمي أبو الشييد كتمة حصمت بينما مقعدا 17 بـ عرفات ياسر الشييد كتمة فوز

 .مقاعد 5 عمى االسالمية الوفاء وكتمة مقاعد

 جامعة طالب مجمس مقاعد من مقعدا 11 عمى الفتحاوية الشبية حصمت بيرزيت جامعة وفي
 1 عمى الطالبي القطب وكتمة ، مقعدا 11 عمى االسالمية الوفاء كتمة حصمت فيما بيرزيت
 . مقاعد

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 بمقاطعة الدولية، والمؤسسات العالم دول ، الدولية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيل د. طالب
 .المحتمة القدس في األميركية السفارة افتتاح

 التحرير منظمة في المفاوضات شؤون دائرة نظمتيا ميدانية جولة خالل شعث واعتبر
 تتعاون االميركية اإلدارة أن المحتمة، القدس مدينة في الدوليين، الصحفيين من لعدد الفمسطينية،

 إنكار ومواصمة االستعماري االستيطان منظومة خاصة االحتالل، سياسات لتثبيت إسرائيل مع
 .ممنيج بشكل المشروعة شعبنا حقوق

 عاصمة بالقدس االعتراف األحادي ترمب لقرار والرافض الثابت الفمسطيني الموقف وأكد
 والشرعية لمقانون ومخالف قانوني غير أمر السفارة نقل إن: “وقال إلييا، سفارتيا ونقل إلسرائيل
 .”إسرائيل إلى القدس بضم اعترافا ويعني الدولية،

 الوحيد الحل أن يثبت ما األميركية، القانونية غير الخطوة تّبني رفضت الدول معظم ان: وأضاف
 تجسيد خالل من الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون عمى ُيبنى أن يجب الفمسطينية لمقضية

 .”الشرقية القدس وعاصمتيا 7391 حدود عمى فمسطين دولة قيام

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 
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 الحكومةممف :  ثانياً 

 عمى سيعقد فرنسي فمسطيني وزاري اجتماع عن ، فرنسا لدى فمسطين سفير اليرفي سممان أعمن
 بين المشتركة القضايا لبحث الجاري، مايو نياية اهلل رام مدينة في الحكومتين رؤساء مستوى
 .الجانبين

 دعم ىو وزرائيا بكامل الحكومة تواجد" إن ،" فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في اليرفي، وقال
 ".الفمسطينية القضية بيا تمر التي الظروف ظل في الفمسطيني لمشعب فرنسي

 وبحق الفمسطينية بالدولة ضمنيا فرنسيا اعترافا اهلل رام مدينة في االجتماع عقد" اليرفي واعتبر
 ".7391 العام حدود عمى سيادة وذات مستقمة بدولة الفمسطيني الشعب

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 أكبر أحد نفذ اإلسرائيمي رانالطي سالح إن اإلسرائيمي، جيش االحتالل باسم المتحدث الق
 ،"القدس فيمق"لـ التابعة والمواقع األىداف عشرات واستيدف األخيرة، العقود في الجوية العمميات
 باتجاه الصواريخ منيا أطمقت التي والمركبة ذخيرة، ومستودعات عسكرية مواقع وبضمنيا
 .إسرائيل

 المصدر: وكالة معا   

 بحق اإلسرائيمي االحتالل العتداءاتأن حصمية ا األربعاء، مساء الصحة، وزارة أعمنت 
 شييدا 11 مخمفة اليوم، وحتى آذار 17 منذ غزة قطاع شرق العودة مسيرات في المشاركين

 .إصابة 2519و

 الرصاص 171و الحي، الرصاص1791 اإلصابات سبب من أنو إلى الصحة وزارة  وأشارت
 اإلصابات أن فيما أخرى، إصابات 211و بالغاز، اختناق7731و بالمطاط، المغمف المعدني
 171و والصدر، الظير في 755و العموية، األطراف في 515و والرأس، الرقبة في 111 كانت
 .متعددة أماكن في 21و السفمية، األطراف في 1771و والحوض، البطن في



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 10                   الخميساليوم  : 

 في وحالة السفمية، األطراف في 73 اإلصابات، مجمل من بتر حالة 11 يوجد أنو أوضحت فيما
 .الكاحل من جزء في وحالة األصابع، في حاالت 1و العموية، األطراف

 بالغاز، واالختناق الحي بالرصاص الطبية الطواقم من شخصا 791 إصابة تم الوزارة قالت و
 .جزئي بشكل اسعاف سيارة 11 تضررت فيما

 زارة الصحةو المصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 األمريكي الرئيس اتخذ أن بعد إيران مع دولي نووي اتفاق إلنقاذ مستاؤون أوروبيون حمفاء سعىي
 . النووي االتفاق من بالده بانسحاب قرارا ترامب دونالد

 من أمريكي انسحاب ىناك،يمت لم االتفاق” دريان لو إيف جان الفرنسي الخارجية وزير وقال
 .“موجودا زال ما االتفاق لكن االتفاق

 لفرنسا االنضمام عمى روحاني حسن اإليراني نظيره ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس وحث
 االنسحاب ترامب قرار رغم 1775 عام الموقع النووي االتفاق ببنود تمسكيا في وألمانيا وبريطانيا

 .منو

 رويترزوكالة المصدر:

 إيران عمى جديدة عقوبات لفرض يعد ترامب دونالد الرئيس إن األربعاء يوم األبيض البيت قال  
 .نووية أسمحة تطويرىا عدم لضمان تقدير، أقرب عمى القادم األسبوع ربما

 بالمئة مئة ممتزمون نحن” صحفية إفادة في األبيض البيت باسم المتحدثة ساندرز سارة وقالت
 .“نووية أسمحة إيران تمتمك أال بضمان

 التي العقوبات كل. عمييم ىائمة عقوبات فرض الضغوط، أقصى ممارسة سنواصل” وأضافت
 األسبوع فرضيا يتم ربما جديدة عقوبات إلضافة ونعد كانت، كما ستعود االتفاق قبل قائمة كانت
 .“تقدير أقرب عمى القادم

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


