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 أواًل : الممف السياسي

 ىي حماس، قيادات بعض عن صدرت التي األخيرة المتتالية التصريحات أن فتح حركة كدتأ 
 تحت" القرن صفقة" بـ يسمى ما ضمن تندرج التي اإلسرائيمية األميركية األفكار مع مباشر تساوق
 .االنسانية واألفكار الغطاء

 مقاالت ونشر حماس قيادات بعض دعوات إن الثالثاء، اليوم صحفي، بيان في الحركة وقالت
 وشياطين إنس" عنيا يعرف ال إسرائيل مع سرية مباشرة مفاوضات الى فييا يدعون لكتابيا
 حول لمتفاوض ودعوة وأميركا، إلسرائيل مباشرة رسائل إال ىي ما تعبيرىم، في جاء كما ،"األرض
 .لغزة إنسانية حمول إيجاد يسمى ما تحت" العار صفقة" بـ المتعمقة اإلسرائيمية -األميركية االفكار

 ولألرض لمقضية خيانة ىو مسمى أي تحت االفكار ىذه مع تعاط   أي أن عمى الحركة وشددت
 الوطني الموقف عمى والتفاف الصفقة، تحقيق في مباشرة ومساىمة المبارك، ولألقصى ولمقدس
 مباشرة وصفة ىي والتي واألفكار، الصفقة لتمك الرافض عباس محمود الرئيس عنو يعبر الذي

 .الفمسطينية القضية لتصفية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 نجل وليام األمير زيارة إن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال  
 .األربعاء اً غد عباس محمود الرئيس وسيمتقي بيا مرحب تشارلز األمير البريطاني العيد ولي

 القدس حول وليام األمير بتصريحات ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في عريقات وأشاد
 ما وتعكس" وحقيقية وسياسية واقعية" تصريحات أنيا موضحا محتمة مدينة باعتبارىا الشرقية
 .األمريكية لإلدارة والمرفوض والمدان الجديد الموقف عدا بأسره العالم عميو أجمع

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الدول ،ىولي أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة رئيس لممنظمة التنفيذية المجنة عضو طالب 
 من وتمكينيا ميزانيتيا، في المالي العجز لسد" أونروا" لميزانية المالية تبرعاتيا سقف برفع المانحة
 .تقميص دون الفمسطينيين لالجئين خدماتيا تقديم
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 باعتبارىا بيا المناطة بالميام" أونروا" استمرار ضرورة عمى صحفي بيان في ىولي أبو وأكد
غاثة برعاية المعنية الوحيدة الدولية الجية  ىيئة من بتفويض الفمسطينيين الالجئين وتشغيل وا 
 . 9191 عام عنيا الصادر 203 قرارىا عبر المتحدة األمم

 لحالة بالمنطقة سيدفع ما ألونروا المالية األزمة معالجة في المانحة الدول إخفاق من نحذر" وقال
 ".عمييا السيطرة او ضبطيا الصعب من سيكون االستقرار وعدم الفوضى من

 االوضاع تدىور استمرار مع لحظة أية في لالنفجار قابمة الفمسطينية المخيمات" أن وأضاف
 ". بالمئة 57 من أكثر إلى فييا والفقر البطالة نسبة وارتفاع المعيشية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 حول القيادة عمى تمارس عربية ضغوط اي وجود الخارجية الشؤون وزير المالكي رياضد.  فىن 
 بكل القبول عمى ويقوم ثابت العربي الموقف ان مؤكدا القرن صفقة تسمى لما الرافض موقفيا
 .نرفضو ما ورفض الفمسطيني الجانب يقبمو شيء

 الرئيس مبعوثي جولة فشل ان االثنين، صباح الرسمية" فمسطين صوت" الذاعة المالكي وقال
 كوشنير جاريد عن صدرت التي االستفزازاية التصريحات في نفسو عكس الحالية االمريكي
 عممية احياء جيود فشل عن المسؤولية وتحميميا الفمسطينية لمقيادة الموم توجيو فييا وحاول
 .السالم

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 التحرير منظمة ىو ووحيد، واحد عنوان لو الفمسطيني شعبنا أن الوطني، الوفاق حكومة أكدت
 .عباس محمود فمسطين دولة رئيس رأسيا وعمى القيادة تمثميا التي الفمسطينية،

 تجاوز محاوالت إن: صحفي بيان في المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 المحاوالت تكون ولن المعاصر، التاريخ مر عمى الفشل مصيرىا كان الفمسطيني شعبنا قيادة

 .سابقاتيا من تأثيراً  أشدّ  اإلطار ىذا في الحالية اإلسرائيمية-األميركية
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 المنحاز وموقفيا بالتيديد ترمب دونالد األميركي الرئيس إدارة عميو راىنت ما أن: وأضاف
 لدى الحسابات كافة قمب ما وىو والصريح، القاطع بالرفض الفمسطينية القيادة واجيتو لالحتالل،
 .أبيب وتل واشنطن

 دعم حول الكاذبة، والتسريبات اإلشاعات نشر الى بالمجوء نتنياىو بنيامين استمرار أن وأوضح
 العالم وتصوير القدس، بشأن االميركي االعالن عن والرضى القرن لصفقة العرب االشقاء
 صفقة"لـ بالترويج االميركية واالدارة فشمو عمى لمتغطية اال ىي ما خمفو، يميث وكأنو العربي
 ".القرن

 عمى تنطمي لن القيادة، صورة تشويو خالل من الفمسطيني الوعي الى النفاذ محاوالت أن وأكد
 طويمة سنوات مدى عمى واجيت التي قيادتو عمى وال تجربتو، بعمق ُيعرف الذي شعبنا، أبناء
 ".الِمَحن أنواع لجميع وتصدت التقمبات كافة

 وكالة وفا المصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 

 بمحافظات  مناطق عدة من اً مواطن 95 الثالثاء اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 قميل، كفر من عامر وفيد الرحمن، عبد شوكت: المعتقمين من وعرف، والقدس الغربية الضفة
 بالطة مخيم من( ُمصاب) حويمة أبو ومحمد جوابر، وصبحي المسكاوي، عبد وسعيد

 ونايف عالء بطولكرم، شمس نور مخيم من ادحيمية رسالن وخالد ادحيمية، عدنان بنابمس،جياد
 حمودة صيام، أحمد السويطي، عبد عمقم، أدىم غراب، ،محمد القدس شمال الرام بمدة من شوابكة
 من صالح ووديع صالح، أمير حمود، يحيى الشرحة، أحمد األعرج، طارق بدر، عمي حوشية،
 .بالقدس شعفاط مخيم

 نابمس، مدينة في مواجيات خالل االحتالل برصاص مواطًنا 95 اصيب متصل سياق وفي
 .بنابمس يوسف النبي لمقام مستوطنين اقتحام أعقبت

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 نزع أجل من لممفاوضات زمنيا جدوال يضع لن إنو بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير قال 
 الدفاع بوزارة كبير مسؤول تصريحات مع تناقض في الشمالية، كوريا في النووي السالح

 .“محددة بمطالب” الشمالية كوريا إلى زمنيا جدوال قريبا ستقدم واشنطن إن قال األمريكية

ن الشمالي الكوري النووي السالح نزع نحو التقدم استمرار يرى أن يريد إنو بومبيو قالو   اإلدارة وا 
 .النووي برنامجيا عن التخمي في بيونجيانج جدية مدى آلخر حين من ستقيم

 رويترزوكالة المصدر:  

 قررت ما إذا" سيرد" االوروبي االتحاد ان من االثنين لومير برونو الفرنسي االقتصاد وزير حذر 
 .اراضييا الى صادراتو من اي عمى جديدة جمركية رسوم فرض المتحدة الواليات

 استيدافنا المتحدة الواليات قررت عندما" إنو باريس في االجنبية الصحافة لمراسمي لومير وقال
 ".واحد بصوت اوروبا ردت الجمركية التعرفات في بزيادة

 عمى% 30 قدرىا جمركية الرسوم في بزيادة مجددا المتحدة الواليات استيدفتنا اذا" واضاف
 ".ليجوم يتعرض من نحن لكن تصعيدا نريد ال. مجددا فسنرد السيارات

 ان المشروع فمن وبالتالي. قراره عن يتراجع ترامب الرئيس جعل سنحاول" الفرنسي الوزير وتابع
 ".قراراتو نقبل ال اننا يفيم ترامب نجعل لكي حوزتنا في التي الوسائل الى نمجأ

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا
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