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 أواًل : الممف السياسي

 أمس بدأ  عباس، محمود الرئيس إن ، الدبموماسية لمشؤون الرئيس مستشار الخالدي مجدي قال 
 .وكوبا وفنزويال، تشيمي، دول تشمل والشمالية، الجنوبية: األميركيتين في جولة األحد،

 غدا لقاءاتو سيبدأ عباس الرئيس أن ،"فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الخالدي، وأوضح
 .الفمسطينية لمقضية والتأييد الدعم حشد إلى اليادفة جولتو اطار في االثنين

 جوالت بعدة قام القدس، بشأن ترمب دونالد األميركي الرئيس إعالن ومنذ الرئيس أن إلى وأشار
 اجل من موسكو وزار واليابان، الصين الى وفودا وأرسل عربية، ودوال واوروبا افريقيا شممت
 .القدس بعاصمتيا المستقمة دولتنا واقامة االحتالل وانياء الفمسطيني الحق تثبيت

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 المناضل عمى" حماس" ميميشات اعتداء إن "فتح" حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطف قال 
 المتظاىرين عمى واالعتداء اختطافو، ثم ومن الحصين، أبو حاتم غزة شمال في فتح سر أمين

 في فتح أبناء ليا يتعرض كثيرة شواىد من شاىدة إال ليس" عنو، باإلفراج المطالبين السمميين
 ".غزة قطاع

 القيادة وخطوات المصالحة دعوات تقابل حماس" إن صحفي، تصريح في سيف أبو وأضاف
 في بالضرب عمييم واالعتداء المناضمين، بخطف الوطنية الوحدة استعاد تجاه الفمسطينية
 ".وخطفيم الشوارع،

 أعصى" فتح" بأن عاما 11 طوال الفاشل حكميا خالصة تفيم لم" حماس" أن المؤكد من: وتابع
 لفمسطين، نفسيا نذرت التي الحركة وأن بالفشل، باءت" فتح" لقمع إجراءاتيا وكل تكسر، ان من

 في إسرائيل تنجح لم والتي ،"حماس" تفعل كما الممك، عمى والصراع لمكراسي وليست وتحريرىا،
 .والجياد والنضال بالكفاح العيد حديثي خصوميا كل حمق في شوكة ستظل كسرىا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

قال أمين سر المجنة المركزية لحركة فتح المواء جبريل الرجوب، إن عضو المجنة المركزية لحركة 
 .قى في الحركةفتح ناصر القدوة قامة كبيرة بالمعنى الوطني والتنظيمي، ولن نسمح إال أن يب
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وأضاف الرجوب في حديث لبرنامج "ممف اليوم" عبر تمفزيون فمسطين: "نحن نرى في القدوة قائدًا 
مركزيًا في حركة فتح، ولديو خبرة في العمل السياسي والنقابي وفي العمل الدبموماسي، وال يمكن 

 أن نسمح لو إال أن يبقى في الحركة، ويجب أن يعود لممارسة ميامو".

ياه يجب أن نعالجيا، وأو  ضح أن استقالة القدوة مسببة، قائال: "نحن نتفيم الكثير منيا، ونحن وا 
واستقالتو ال عالقة ليا بجانب شخصي، وال عالقة ليا بأي ُبعد خارج حرصو عمى أن يكون 

 ىناك نزاىة وشفافية من األلف إلى الياء".

لمجنة المركزية، وىذه قناعتي أنا وبقية وتابع الرجوب: "لن نسمح بأن يكون ناصر القدوة خارج ا
 أعضاء المجنة وعمى رأسنا الرئيس محمود عباس".

 المصدر: تمفزيون فمسطين 

 المجنة عقدتو الذي االجتماع ان مجدالني احمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضـو أوضـح 
 بغياب نظاميا اجتماعا تعقد ان يمكن ال المجنة ان موضحا تشاوري  اجتماع ىو امس التنفيذية
 . الرئيس السيد

 االعضاء ووضع اآلراء تداول االجتماع خالل جرى انو"  فمسطين صوت" إلذاعة مجدالني وقال
 عن االجتماع يخرج ولم وعمميا المنظمة دوائر بمالمح يتعمق وما التشاورات اطار في الجدد
 . واالجرائي التداولي طابعو

 التنفيذية المجنة رئيس بحضور تبحث والسياسية الجوىرية الطبيعة ذات القضايا ان مجدالني واكد
 . خارجية جولة  في يتواجد الذي عباس محمود الرئيس

" فمسطين صوت" إلذاعة يوسف ابو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال وبدوره،
 التنفيذية لمجنة رسمي اجتماع خالل من اال يتم ال الوطني مخرجات بتنفيذ القرارات اتخاذ ان

 .الحالية جولتو من الرئيس عودة بعد وذلك

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 أرض" فمسطين أن عشراوي، حنان الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكدت
 واإلخاء، والتعايش لمتسامح عنوانا ومازالت كانت تاريخيا مدار وعمى" والحضارات الديانات
 وتحقيق السالم أجل من دوما وعممت اآلخر، وقبول والتوازن التعددية في بو يحتذى ونموذجا
 .وممارستيا وتحقيقيا القيم ترسيخ نحو وسعت والحضاري الفكري والتناغم الثقافي االمتزاج
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 والتماسك الديني لمتسامح نموذجاً  الفمسطيني المجتمع شكل لقد: " ليا بيان في عشراوي وقالت
 جسد كما باآلخر، واالعتراف والسالم والحريات المشتركة الحقوق مبادئ عمى المرتكز المجتمعي

 والقيم والتوازن االعتدال عمى وحافظ واألديان، الجنسيات مختمف بين الحضاري التعايش قيم
 والمساواة والعدل الخير قيم عمى ارتكزت التي ومناقبو الشعب ىذا أخالق من المستمدة النبيمة
 وترسخ الحياة في حقو وتحفظ اإلنسان حقوق تصون التي والمفاىيم المبادئ من وغيرىا والكرم
 ".المتبادل االحترام صور

 واإلقصائية واالستفزازية العنصرية اإلسرائيمية الرسمية والتصريحات الممارسات أن إلى ولفتت
 دولة اتبسموكي وقبولو بل تخاذلو عمى يدلل ما الدولي المجتمع قبل من المطبق بالصمت تقابل

 ىذا ضحية عن تصدر كممة كل عن ويتساءل يراقب بينما والعنصرية؛ الالإنسانية االحتالل
 .االحتالل

 أو الدين أو العرق أساس عمى والتمييز العنصرية ترفض فمسطين أن عمى عشراوي وشددت
 .اآلخرين عمى أنفسنا نفضل وال استعالئية وال إقصائية ليست فعقيدتنا المعتقد

 وكالة وفا لمصدر: ا

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً 

 مختمفة مناطق اقتحام خالل مواطن  11 االثنيناالسرائيمي  فجر اليوم   االحتالل قوات اعتقمت
 ريا، أبو محمد جحشن، جميل أحمد:المعتقمين من ، وعرفوالقدس الغربية الضفة من محافظات 

 اهلل نصر ابوسمرة، موسى خالد عمقم، جمال الشيخ الشعالن، محمدمن الخميل، الجندي عماد
 أمين محمد القدس، من خطيب عصام عادل نزال، مصطفى خالد،  من بيت لحم صبيح إبراىيم
 من القاسم محمدأبو العربي، جمال مرعي، عزات محمد العربي، أيوب مرعي، أمين أيمن مرعي،
 .جنين مدينة من سميط ىشام سمفيت،

    وكالة معاالمصدر:  

 أبو خالد ومحمد( عاماً 32) قديح الرحمن عبد بياء : من عمنت وزارة الصحة عن استشياد كالأ
 عمى الترابية السواتر خمف المتمركزة االحتالل قوات برصاص إصابتيا جراء( عاماً 32) ريدة

 .يونس خان مدينة شرق خزاعة شرق الحدودي، الشريط

 وزارة الصحة  المصدر
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  : الممف العربي  والدولي ثالثاً 

 .إلييا سفارتيا لونق إلسرائيل عاصمة بالقدس المتحدة الواليات اعتراف رفض دكا، اعالن أكد

 األعضاء الدول خارجية وزراء لمجمس واألربعين الخامسة الدورة عن الصادر دكا اعالن وشدد
 المنعقد المستدامين، والتنمية السالم أجل من اإلسالمية القيم دورة اإلسالمّي، التعاون منظمة في
 وخرقا المسممين، لمشاعر استفزازا يمثل الذي األمر ىذا أن عمى الشعبية، بنغالديش جميورية في

 .الدولية والقرارات لمقانون واضحا وانتياكا لممدينة، والتاريخي والقانوني السياسي لموضع

 حقو ومنيا لمتصرف، القابمة غير حقوقو استعادة في الفمسطيني الشعب لحق المبدئي دعمو وأكد
 ،1611 قبل ما حدود أساس عمى وسيادتيا فمسطين دولة واستقالل المصير، تقرير في

 الدولي لمقانون وفقا ديارىم إلى العودة في الفمسطينيين الالجئين وحق الشريف، القدس وعاصمتيا
 .161 المتحدة لألمم العامة الجمعية ولقرار

 غير خطوتيا تبعات جميع عن الكاممة المسؤولية األمريكية المتحدة الواليات إدارة وحمل
 من باالحتالل القائمة السمطة إفالت تشجيع وفي النزاع تفاقم زيادة في تساىم التي القانونية،
 .لمسالم كوسيط المزعوم األمريكية اإلدارة دور تبطل الخطوة ىذه أن وأكد العقاب،

لى األمريكية المتحدة الواليات قرار دعم عن االمتناع إلى األخرى الدول ودعا  بقرارات االلتزام وا 
 إلى الدبموماسية لمبعثات القانونية غير االنتقاالت ىذه مثل تحظر التي الصمة ذات األمن مجمس
 .الشريف القدس

 التاريخية لمحقوق انتياكاً  يعد الشريف القدس إلى الدبموماسية البعثات نقل أنالمؤتمر عمى  وأكد
 .السالم جيود لجميع متعمَّداً  وتقويضاً  الفمسطيني لمشعب والوطنية والطبيعية والقانونية

 المصدر: وكالة وفا 

 لمجامعة المنيجية السياسية الجيود أن الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين كدأ  
 ترشيحيا سحب عمى إسرائيل إرغام إلى كميا أفضت المكثفة العربية الدبموماسية واالتصاالت

 .الدولى األمن مجمس فى دائم غير مقعد لشغل
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 التى االنتخابات ىذه سباق خوض عن إسرائيل تراجع إلى أدت الجيود ىذه إن الغيط أبو وقال
 المجمس فى الجدد األعضاء الختيار القادم يونيو فى المتحدة لألمم العامة الجمعية فى ستجرى
 . 3232 و 3216 لعامى

 العربية الجامعة بأن العام، األمين باسم الرسمى المتحدث عفيفي، محمود المفوض الوزير وصرح
 إفشال إلى ىدف الذى كالمشتر  العربى العمل وتنسيق صياغة فى ومركزى نشط بدور اضطمعت
 ستؤىميا كانت التى األصوات عمى حصوليا دون والحيمولة الخط طول عمى اإلسرائيمى الترشيح

 .الدولى واألمن السمم عمى بالحفاظ المعنى واألىم األعمى األممى الجياز إلى لالنضمام

 اليوم السابعالمصدر: 

نأ البرلمان العربي، رئيس دولة فمسطين محمود عباس، لمناسبة إعادة انتخابو رئيسا لمجنة ى
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية.

: " أتقدم باسم البرلمان العربي بخالص التينئة مشعل السممي، في بيان لو وقال رئيس البرلمان
 لمرئيس محمود عباس بإعادة انتخابو رئيسًا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية".

وتابع: "إعادة االنتخاب جاءت تأكيدًا عمى الثقة العالية بقيادة الرئيس عباس لنضال الشعب 
رادتو الحاسمة في إنياء االنقسام وتوحيد الفمسط يني والدفاع عن ثوابت القضية الفمسطينية وا 

 الصف الفمسطيني".

 وكالة وفا المصدر: 

 كوريا مع الحرب خيار أن ىايمي، نيكي المتحدة، األمم لدى الدائمة األمريكية المندوبة عمنتأ 
 .القضية ىذه حل في األخير التقدم رغم المتحدة الواليات إدارة طاولة عمى يزال ال الشمالية

 في أسموبا خمقت الحالية اإلدارة أن أعتقد: "األمريكية" CBS" قناة مع مقابمة خالل ىايمي، وقالت
 حال معيا يحدث أن يمكن بالضبط بماذا تذكيرىا شأنو من كان الشمالية كوريا مع التعامل
 ".المتحدة الواليات تيديدىا

 المصدر:روسيا اليوم

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


