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 أواًل : الممف السياسي

 في طرحيا التي السالم، خطة ودعم تبني إلى العربية، القمة مؤتمر عباس، محمود رئيسال دعا 
 .الدولي األمن مجمس في الماضي فبراير شير

 في المنعقدة ،"القدس قمة" 94الـ العادية العربية القمة مؤتمر أمام كممتو فيالرئيس  وأوضح
 لعقد تدعو العربية، المبادرة إلى تستند التي السالم خطة أن ، السعودية العربية بالمممكة الظيران

 المتحدة، األمم في كامالً  عضواً  فمسطين دولة قبول يقرر ،9103 عام لمسالم دولي مؤتمر
 وتنفيذ الدولية، الشرعية بقرارات تمتزم جادة مفاوضات لرعاية األطراف، متعددة دولية آلية وتشكيل

 كما العربية المبادرة وتطبيق أكيدة، تنفيذ بضمانات محددة، زمنية   فترة   ضمن عميو يتفق ما
 .اعتمدت

 القدس اعتبار بقرارىا الدولية، القوانين خرقت الحالية، األميركية اإلدارة إنوأضاف الرئيس  
 جعل ما لحمو، منفرداً  وسيطاً  وليست الصراع في طرفاً  نفسيا من وجعمت إلسرائيل، عاصمة
 .مصداقية ذي غير أمراً  أميركية سالم خطة عن الحديث

 واستجاب يومًا، المفاوضات يرفض لم الفمسطيني الجانب أن عمىالرئيس محمود عباس   وشدد
 المتعاقبة األميركية اإلدارات وجميع الدولية الرباعية مع وعمل قدمت، التي المبادرات لجميع
 إل لمسالم، خطتيا تقدم أن وانتظرنا مرات، عدة ترمب الرئيس مع والتقينا الحالية، لإلدارة وصولً 

 .العالم دول غالبية رفضتيا كبرى، انتكاسة شكمت األخيرة قراراتيا ان

 عضوية إلى إسرائيل وصول دون لمحيمولة واحدا صفا بالوقوف العرب باألشقاء الرئيس   وأىاب
 الشرعية تحترم ول األمن، مجمس تحترم ل دولة: "وقال ذلك، تستحق ل ألنيا األمن، مجمس

 ".يجوز ل ىذا األمن، مجمس منصة عمى نفسيا تنصب ان وتريد الدولية،

 بو ينعم سالم وتحقيق الفمسطيني شعبنا معاناة إلنياء جيداً  يدخر ولن لم أنو الرئيس   وأكد
 الشرائع وضمنتيا عمييا نصت التي شعبنا، حقوق من حق بأي يفرط لن أنو مؤكدا الجميع،

 .الدولية

  لقراءة النص الكامل لكممة الرئيس اضغط هنا

 وكالة وفا المصدر: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kwYooga818214440076akwYoog
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kwYooga818214440076akwYoog
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 01 الـ لذكرىخالل حفل اقيم بمناسبة الذكرى ا أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح
 كل ترفض الفمسطينية القيادة أن البرغوثي، مروان فتح لحركة المركزية المجنة عضو لعتقال

 يبق لم لو أنو" عباس، محمود الرئيس عميو أكد ما وىذا باألسرى، يتعمق فيما الخارجية الضغوط
 ".لتضحياتيم تقديرا األسرى لعائالت سنخصصيا معدودة دراىم سوى لنا

 بالقدس األمر يتعمق وحينما شعبو بثوابت التمسك سيواصل عباس الرئيس إن" العالول وقال
 مسرى فيي أجميا، من تنازل يقدم أن أحد يستطيع ل التي القدس ألنيا لممرونة مجال ل والدولة
 اآللف ومئات عرفات ياسر دونيا واستشيد الدين، وصالح عمر وقدس المسيح وقيامة محمد

 القدس عمى األميركي العتداء ىذا مواجية في صمبا موقفا ىنالك أن نرى لذلك الشيداء، من
 ".وشعبنا

 لو، الداعمة األميركية والسياسة اإلسرائيمي الحتالل ىو األساسي عدونا" أن عمى العالول وشدد
 دقيق بشكل الداخمي بيتنا إعداد عبر الكبيرة، التحديات ىذه لمواجية والوحدة الحذر عمينا لذلك
 ".اليوم إلينا رسالتو في البرغوثي القائد أشار كما

 وليأتي الجاري الشير نياية التحرير منظمة بمكونات الوطني المجمس عقد عمى نعمل: "وأضاف
 ".ننتظر نبقى ولن الجاري، الشير نياية في سيعقد والمجمس الجميع،

 األسرى ومعاناة الشيداء فدماء" سراحيم، إلطالق العمل مواصمة عمى األسرى العالول وعاىد
 ".المنقوص غير واستقاللنا حريتنا إل نقبل لن الثمن ىذا ومقابل لمحرية، ثمنا شكمت

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 بالمحافظات والتنظيم التعبئة ، مفوضعضو المجنة المركزية لحركة فتح حمس احمد أكد
 محمود والرئيس القيادة أولويات سمم عمي وأنيم النضال أيقونة ىم األسري ان عمي الجنوبية

 . عباس

 فؤاد القائد األسير وقفة تضامنية  نظمتيا مفوضية األسرى والشيداء مع وشدد حمس خالل
 الدور مستذكرا ؛ النضال مسيرة في الثورة نير روافد أحد ىي األسيرة الحركة ان عمي ، الشوبكي
 الرئيس الشييد مع الفمسطينية الثورة في بارزا دورا لو كان الذي الشوبكي ولالسير ليم النضالي

 . عرفات ياسر

 الدولة الي لموصول الوسائل بشتي بالنضال الستمرار ضرورة عمي حمس أكد كممتو ختام وفي
 ؛ النضال ميادين كل في الفاعمة ومشاركتيا الجماىير تمعبو الذي بالدور مشيدا ؛ الفمسطينية

http://fatehinfo.net/post/149533
http://fatehinfo.net/post/149533
http://fatehinfo.ps/post/149544
http://fatehinfo.ps/post/149544
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 ألجل باستطاعتيم ما قدموا الذين الجماىير ليذه اكبر اىتماما تولي أن ضرورة عمي القيادة داعيا
 . الوطن

 بالدور بيا أشاد الشوبكي مازن. د عنو نيابة ألقاىا زنزانتو داخل من الشوبكي سيرلأل كممة وفي
 أىدافنا الي لموصول بيا الستمرار ضرورة عمي مشددا العودة مسيرة في الجماىير تمعبو الذي

 عمي األقدر أنيم يوم بعد يوما يثبتون الذين مكان كل في شعبنا ألبناء تحياتو ومقدما ؛ المشروعة
 .الفمسطينية قضيتنا ضد تحاك التي والمؤامرات الصفقات و المعادلت كسر

 ىذه أن عمي كممتو في البرديني تيسير : والجرحي والشيداء األسري مفوض أكد جيتو ومن
 األسري مع التضامن فعاليات برنامج انطالق بداية ىي رمزية من تحممو وبما والوقفة الفعالية

 لمتأكيد ؛ الجنوبية المحافظات واقاليم مناطق مختمف عمي ستتوزع والتي الفمسطيني األسير بيوم
 . الحتالل سجون من عنيم اإلفراج في واإلسراع األسري بقضية الىتمام ضرورة عمي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

  المصري والمواصالت النقل وزير مع ئولقا عقب والمواصالت النقل وزير طبيمة  سميح. م أعمن 
 في( 11) الدورة العرب النقل وزراء لمجمس التنفيذي المكتب اجتماع ىامش عمى ، عرفات ىشام
 غزة قطاع  حجاج نقل آلية المصري نظيره مع بحث انو مصر، برئاسة العربية الجامعة مقر
 مع المصرية األراضي عبر الحجازية الديار إلى وبرا  جوا نقميم ثم ومن البري رفح معبر عبر
 .الجاري لمعام الحج موسم بداية

 يكون أن عمى معتمر 0111 سفر عمى مصر موافقة أولى كمرحمة طمب أنو طبيمة وأوضح
 رمضان، من األواخر العشرة األيام في اآلخر والنصف المقبل، رمضان شير بداية في نصفيم

 .بذلك الخاصة الموافقات إنجاز عمى بالعمل المصري الوزير وعد حيث

 كافة بتقديم وذلك والعمرة الحج مواسم في دائما المبذولة المصرية بالجيود طبيمة الوزير وأشاد
 القيادة حرص مؤكدا الحجاج، من المسافرين الرحمن ضيوف أمام العقبات وتذليل المساعدات
 وتسخير الجنوبية المحافظات في شعبنا احتياجات لتمبية والىتمام المتواصل العمل الفمسطينية

 .لذلك المكانيات كل

 وكالة وفا المصدر: 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

مناطق مختمفة بمحافظات  من مواطنا 01الثنين السرائيمي فجر اليوم  الحتالل قوات اعتقمت
 رامي أيسر الشني، ضياء دلش، ىاني رمزي: ، وعرف من المعتقمين والقدس الضفة الغربية

 الداموني، امجد كميل، حكم احمدمن رام اهلل ، حامد عمر عميان،عدي إياد أنس زيد، صبحي
 فازع عامر الدبس، خضر امير شيخة، نضال، جنين من طزازعة عماد محمد الدبعي، مصطفى

 صبري واحمد برىم ومحمود الشريم مصطفى سعد، بالقدس شعفاط مخيممن  ابوديس من ربيع
 ياسر وعمار نابمس من شحادة واحمد عميرة واحمد مسماوي طالب احمد ،من قمقيمية بدوان

 .الخميلمن  الرجوب محمد ويونس الرجوب نصر، لحم بيت من األطرش عمر وأحمد العمور

 وكالة معا  : المصدر

 رفضت اإلسرائيمية المشافي جميع أن الثنين، اليوم فجر بكر، أبو ناصر الصحفيين نقيب أعمن
 الصحية، حالتو خطورة رغم لو، الطبي العالج لتقديم حسين، أبو أحمد الصحفي الجريح استقبال

 .الفمسطينيين والجرحى حسين أبو الجريح الصحفي بحق جديدة جريمة أنيا معتبراً 

 زميميم الفمسطينيين الصحفيين عشرات استقبال في تصريح صحفي عقب بكر أبو وطالب
 الصحة ومنظمة الدولي المجتمع منظماتفي مجمع فمسطين الطبي،  حسين  أبو أحمد المصاب
 أوقات في الجرحى ولرعاية اإلنسان، لحقوق الواضح الخرق ىذا لوقف تتدخل بأن العالمية
 العالم فييا ويشارك الحتالل وقوات الحتالل حكومة ترتكبيا جريمة أنيا معتبراً  الحرب،

 .اإلسرائيمي الصحي والقطاع اإلسرائيمي

 حسين أبو أحمد الصحفي الوميل بحق جريمتين ارتكبت الحتالل سمطات أن بكر أبو وشدد
 بتأخير قامت واليوم بجسمو، كبير أذى وألحقت لقتمو، المتفجر النوع من برصاصة أصابو عندما

 .قتمو عمى مصر الحتالل وكأن لمعالج، اهلل رام مشافي إلى غزة مشافي من نقمو

 وكالة معا  : المصدر
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 خطابو في أعمنيا كما لمسالم عباس محمود الرئيس لرؤية دعميم العرب والزعماء القادة أعمن 
 .األمن مجمس أمام

 والعشرين التاسعة العربية القمة عن الصادر" الظيران إعالن" في العرب، والزعماء القادة وأكد
 لمقدس العربية اليوية وعمى جمعاء، العربية لألمة بالنسبة فمسطين قضية مركزية ،"القدس قمة"

 .فمسطين دولة عاصمة المحتمة، الشرقية

 مع إلسرائيل، عاصمة بالقدس العتراف بشأن األميركي القرار شرعية وعدم بطالن عمى وشددوا
 عاصمة الشرقية القدس ستبقى حيث إلسرائيل، عاصمة بالقدس العتراف القاطع رفضيم
 .العربية فمسطين

 حيث لمقدس، الراىنة والسياسية القانونية الصفة تغيير شأنيا من إجراءات أي اتخاذ من وحذروا
 .بأكممو األوسط الشرق عمى مؤثرة تداعيات إلى ذلك سيؤدي

 تجسده استراتيجي عربي كخيار األوسط الشرق في والدائم الشامل السالم أىمية عمى وشددوا
 ودعمتيا ،9119 العام في بيروت قمة في العربية الدول جميع تبنتيا التي العربية السالم مبادرة

 الوضع قضايا جميع لمعالجة شمولية األكثر الخطة تشكل تزال ما التي اإلسالمي التعاون منظمة
 الدول جميع مع إلسرائيل والسالم والقبول األمن توفر التي الالجئين قضية مقدمتيا وفي النيائي،
 .بنودىا بجميع وتمسكيم بالمبادرة التزاميم وأكدوا العربية،

 مع لو، المؤيدة لمدول الشكر وقدموا القدس بشأن المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار ورحبوا
 جادة إسرائيمية فمسطينية سالم مفاوضات إطالق إعادة عمى العمل في الستمرار عمى التأكيد
 المتعنتة، اإلسرائيمية المواقف بسبب القضية بيا تمر التي السياسي الفشل حالة تنيي وفاعمة

 الذي الدولتين حل أساس عمى الصراع إلنياء محدد زمني جدول وفق المفاوضات تتم أن آممين"
 القدس وعاصمتيا 0412 عام يوليو من الرابع حدود عمى المستقمة الفمسطينية الدولة قيام يضمن

 لرؤية دعيم أعمنوا كما، المنطقة في والستقرار األمن لتحقيق السبيل ىو ىذا إن إذ الشرقية،
 .9103 فبراير 91 في األمن مجمس أمام خطابو في أعمنيا كما لمسالم عباس محمود الرئيس

 وفا  وكالةالمصدر: 
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 مدينة في ،94 الـ العربية القمة تسمية عبدالعزيز بن سممان الممك العاىل السعودي  أعمن 
 السالمية األوقاف دعم لبرنامج دولر مميون 001 بـ تبرعو أعمن فيما ،«القدس قمة» بـ الظيران

 .القدس في

 وجدان في وشعبيا فمسطين أن والداني القاصي ليعمم القدس، قمة» سماىا إنو الممك سممان وقال
 .«والمسممين العرب

 دعم لبرنامج دولر مميون 001 بـ السعودية العربية المممكة تبرع أيضًا، سممان الممك أعمنو 
 وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة» لـ دولر ميمون 01و القدس، في اإلسالمية األوقاف
 (.ونروااأل) «الفمسطينيين الالجئين

 األميركي الرئيس قرار رافضاً  ،«كذلك وستظل األولى قضيتنا» الفمسطينية القضية أن الممك وأكد
 .لسرائيل «عاصمة» القدس اعتبار ترامب دونالد

( األحد) اليوم الثاني عبداهلل األردني الممك من العربية القمة رئاسة تسممو بعد سممان الممك وقال
 حتى كذلك وستظل األولى قضيتنا ىي الفمسطينية القضية(: »المممكة شرق) الظيران مدينة في

 المستقمة دولتو إقامة رأسيا وعمى المشروعة حقوقو كل عمى الشقيق الفمسطيني الشعب حصول
 .«الشرقية القدس وعاصمتيا

 وننوه بـالقدس المتعمق األميركية اإلدارة قرار ورفضنا استنكارنا عن التعبير نجدد: »وأضاف
 األرضي من يتجزأ ل جزء الشرقية القدس أن عمى ونؤكد لو، الرافض الدولي باإلجماع ونشيد

 «الفمسطينية

 صحيفة الحياة المندنية المصدر: .

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

الموساد السرائيمي يغتال نائب القائد العام لمثورة الفمسطينية وميندس  -0433 -01-4
 النتفاضية األولى خميل الوزير "ابو جياد"  في بيتو في  تونس .

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 
 


