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 أواًل : الممف السياسي

 لممنطقة، المتعددة األميركية الجوالت إن ، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال
 وموقفيا الفمسطينية القيادة متجاوزة خطة، أو لصفقة االعداد أو أفكار عن البحث واستمرار
قامة القدس من الثابت  .مسدود طريق إلى سوى تؤدى لن الالجئين، وقضية الفمسطينية الدولة وا 

 من مزيفة، حقائق خمق إمكانية عمى القائم الوىم من التخمص األميركي الوفد عمى: "وَأضاف
 ".التاريخ تزييف وتحاول االوىام، لتمك تسوق سياسية مناورات خالل

 ال تجاوزه، يمكن ال والذي والدائم العادل السالم لتحقيق الصحيح العنوان إن: "ردينة أبو وتابع
 عباس، محمود فمسطين دولة برئيس المتمثل الفمسطيني القرار بصاحب يمر دوليا، وال إقميميا

 ذلك االميركي الوفد أبمغت التي العربية، والمساندة بالشرعية المدعومة الفمسطينية القيادة واعضاء
 ".بوضوح

 وكالة وفاالمصدر: 

 الفرص كل قدمنا إننا" ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  قال  
 ".االحتالل اختارت لكنيا السالم لصنع األميركية لإلدارة

 في: "عنوان تحت يعقد الذي األميركية لمجامعة السنوي بالمؤتمر لو مداخمة في عريقات، وأضاف
 إسرائيمي شريك حاليا يوجد ال أنو ،"أين إلى فمسطين... والدولية واإلقميمية المحمية المتغيرات ظل

 تقوم  بنظامين الواحدة الدولة نظام يصنع أن يمكنو وىو الدولتين بحل يؤمن ال ونتنياىو لمسالم
 .فمسطين في واالنقسام المتحدة الواليات في التغير من باالستفادة العنصري، الفصل عمى

 كل تبذل إسرائيل فحكومة  الصحيح، تصنع لن فإنيا الحقائق تتجاىل التي الدولة أن" وتابع
  اإلسرائيمية الفمسطينية المفاوضات توقفت وقد الغربية، الضفة عن منفصمة غزة إلبقاء الجيود

 الوطني المشروع يقتموا أن يريدون بذلك وىم لممصالحة، اتفاقا وقعنا عندما 4106 عام
 ".الظروف كل تحت االنقسام بإبقاء الفمسطيني

 وكان ترمب إدارة مع التقينا فقد المتحدة، الواليات في لمفمسطينيين  شريك يوجد ال أنو" وأضاف
 إلى نصل وأن الدولتين، حل عمى لممحافظة اإلدارة ليذه الفرصة كل وقدمنا معيم لقاء 57 لدينا
 جانب إلى عاصمتيا الشرقية القدس وتكون الفمسطينية الدولة لتقام الدولي القانون وفق اتفاق

 ".رفضت لكنيا إسرائيل،
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 المساعدات قطع خالل من جعبتيا في ما كل استخدمت األميركية اإلدارة" أن عريقات وأوضح
غالق األونروا، مساعدات وتقميص شعبنا عن  السيد بو يقوم ما واآلن التحرير، منظمة مكتب وا 

 .القرن صفقة إلمالء الثانية الخطوة ىو كوشنير

 وكالة وفاالمصدر: 

 والتوحد لاللتحام استثناء دون شعبنا وأبناء الفمسطينية الساحة عمى القوى كافة فتح حركة دعت  
 .برمتيا الفمسطينية القضية تصفية الى اليادفة" القرن صفقة" األكبر المؤامرة مواجية في

 الجيود أن ، صحفي تصريح في القواسمي أسامو فتح حركة باسم الرسمي المتحدث وأكد
 التي لممؤامرة لمتصدي تتظافر أن يجب أشكاليا بكافة واالعالمية والفصائمية الشعبية الفمسطينية

 .االسرائيمي -األميركي الواحد الفريق أعضاء بين ُتحاك

 الفمسطينية القضية لتصفية محاولة في يكمن األميركية لألفكار الوحيد اليدف أن عمى وشدد
 المتعمق قرارىم بعد االونروا وشطب واالقتصادية االنسانية المساعدات بوابة خالل من تماما

 .االنقسام حالة وتكريس بالقدس،

 التركيز الى االجتماعي، التواصل وسائل في والناشطين المختمفة االعالم وسائل القواسمي ودعا
 الفمسطينية، التحرير منظمة اسمو كبير عنوان لشعبنا أن مؤكدا القرن، صفقة مؤامرة فضح عمى
 .القدس وعاصمتيا السيادة كاممة دولة في حقوق ولو سياسية حقوق ولو

 الجنوبيةمفوضية االعالم بالمحافظات المصدر: 

 العالقات مفوض ونائب فتح لحركة الثوري المجمس عضو برئاسة فتح حركةمن   وفد لتقىا 
 العالقات دائرة خارجية وزير نائب األتيري، اإللو عبد الحركة في الشعبية والصين العربية

 ، بكين الصينية العاصمة في جون لي الرفيق الصيني الشيوعي لمحزب المركزية لمجنة الخارجية
 . بكين في فمسطين دولة سفير ميداوي فريز بحضور

 وبخاصة الصينية – الفمسطينية العالقات عمق عمى مؤكدا فتح حركة بوفد جون رحب وقد
 . الماضي القرن من 85;0 عام منذ فتح وحركة الصيني الشيوعي الحزب بين التاريخية العالقة

 القائمة العالقات وروابط أواصر لتعزيز والزيارات الوفود تبادل استمرار ضرورة إلى جون ودعا
 . والحركة الحزب بين
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 وقال الفمسطيني، لمشعب المشروعة الحقوق تجاه والثابت المبدئي الصين موقف عمى جون وأكد
قامة الدولتين حل جانب إلى تقف الصين بأن  انسحاب قاعدة عمى األوسط الشرق في سالم وا 

 المستقمة دولتو بإقامة الفمسطيني الشعب وحق الفمسطينية األراضي من اإلسرائيمي االحتالل قوات
 . الشرقية القدس وعاصمتيا89;0 عام حزيران من الرابع حدود عمى

 الجنوبيةمفوضية االعالم بالمحافظات المصدر: 

 االثنين غداً  المقرر التنفيذية اجتماع إن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو األحمد، عزام لقا
 المتالحقة السياسية التطورات مواجية سيبحث اهلل رام في عباس محمود الرئيس برئاسة المقبل

 .االخيرة دورتو في الوطني المجمس قرارات تنفيذ تفصيمي بشكل ويستعرض

 تستيدف التي والمؤامرات التحديات مواجية األحمد، بحسب اجتماعيا، في القيادة وستناقش
 وحل الدولية الشرعية قرارات حساب عمى غزة في االنساني بالحل يسمى ما خاصة قضيتنا،
 .الدولتين

 قرارات كافة إن ، الرسمية، فمسطين صوت إلذاعة بيا أدلى تصريحات في  األحمد وأضاف
 قرار فييا بما االجتماع، طاولة عمى مطروحة ستكون والمؤسساتية السياسية الوطني المجمس
 .المصالحة اتفاق تنفيذ ومصير الداخمي الفمسطيني الوضع إلى إضافة الوطنية، الوحدة تعزيز
 عمميا ستنجز االنقسام إلنياء القيادة شكمتيا التي المجنة إن االحمد قال ذاتو، الصعيد وعمى
 .التنفيذية لمجنة تقريرىا وتقدم أيام خالل

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 اإلدارتين تطرف إن المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب منصور رياض السفير قال
 والمنطقة وشعبيا، فمسطين دولة تجاه العدوانية السياسات خالل من ينعكس واإلسرائيمية األميركية
 .اضطراب حالة تعيش التي بأسرىا

 واإلقميمية الدولية التغيرات ظل في.. أين إلى فمسطين" مؤتمر في كممتو أثناء ذلك جاء
 رام في األميركية، العربية بالجامعة الصراع حل ودراسات سياسات مركز يعقده الذي" والمحمية؟

 .اهلل

 القرن صفقة يسمى ما نواجو أن منا يتطمب ما وىو كبيرة تحديات أمامنا أن" منصور وأضاف
 من بد ال مواجيتيا أجل من أنو إلى مشيرا ،"ترمب دونالد األميركي الرئيس إدارة تتبناىا التي

 بما والجغرافي، السياسي بشقيو الفمسطيني االنقسام حالة إنياء ىو أوليا أبعاد، عدة عمى التركيز
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 الجغرافية المحمة وعمى الفمسطينية، الوطنية لمحركة التاريخية المكتسبات عمى الحفاظ يضمن
 .فمسطين دولة ألرض

 تحديات أمام يقفون الذين ،:6;0 عام أراضي داخل أىمنا في يتمثل الثاني البعد أن وأردف
 تشرعو ما خالل من ، اإلسرائيمية الحكومة تمارسيا التي والعنصرية العداء يواجيون فيم كبيرة،
 .إسرائيل داخل قومية كأقمية الوطنية حقوقيم من تحرميم عنصرية قوانين من

 األمم خالل من الدولي المجتمع يمعبو الذي الدور عمى التركيز ىو الثالث البعد ان منصور وتابع
 الدولية المنظمة في لوضعيتيا تغيير من تبعو وما فمسطين بدولة االعتراف وبعد حيث المتحدة،

 الدولية والمواثيق المعاىدات من العديد إلى االنضمام من ذلك مّكنيا فقد مراقب، بصفة دولة إلى
 .الدولية الحمبة في الفمسطينية الدولة أركان من يعزز ما فييا، طرف كدولة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

اليوم األحد  فجر( عاماً ;4)خاطر أبو خميل أسامة الشاب استشيادأعمنت وزارة الصحة عن 
اعتداءات قوات  حصيمة ترتفع خاطر أبو وباستشياد، متأثرًا بجراحة التي اصيب بيا يوم الجمعة 

،  شييداً  054 إلى الماضي مارس 51 منذ االسرائيمية عمى مسيرات العودة السممية االحتالل
 .مصاب 06:00و

 وزارة الصحة: المصدر

 

 بمحافظات  مناطق عدة من مواطنين :األحد  اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 .الغربية الضفة

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 تنطوي مبكرة وتشريعية رئاسية انتخابات في األحد اليوم بأصواتيم اإلدالء األتراكالناخبون   بدأ 
 تراجع في اقتصادية أوضاع مواجية في إردوغان طيب رجب لمرئيس كبرى مخاطر عمى

 .سمطاتو لتوسيع سباقو وقف عمى مصممة ومعارضة

 األىمية البالغة والتشريعية الرئاسية االنتخابات ىذه في لمتصويت ناخب مميون 78 حوالى ودعي
 سمطات الرئيس يمنح رئاسي نظام إلى حاليا الساري البرلماني النظام من انتقال نقطة ستشكل إذ

 .معارضيو من تنديدا يمقى أنو غير باتجاىو إردوغان دفع نظام وىو واسعة،

 فرانس برسوكالة المصدر:  

 تحرير رئيس مع حوار في ترامب، دونالد األميركي، الرئيس وصير مستشار كوشنر، جاريد أكد 
 مستعد أنو اإلطالق عمى صحيفة أي مع يجريو الذي األول ىو الزلف، أبو وليد" القدس" صحيفة

 كان إذا بالسالم، ممتزم انو يصدق انو قال الذي عباس، محمود الرئيس مع الحديث الستئناف
 بأنيم اوضحوا" جولتو في التقاىم الذين العرب القادة ان الى مشيرا لذلك، مستعدا عباس الرئيس
 الشعب يمّكن اتفاقا يريدون إنيم. الشرقية القدس عاصمتيا فمسطينية دولة رؤية يريدون

 مواطنو بيا يتمتع التي االقتصادية الفرص نفس لو تتاح وأن بسالم، يعيش أن في الفمسطيني
 ".الفمسطينيين كرامة تحترم صفقة يروا أن يريدون إنيم. بمدانيم

 السالم لصنع متبادلة تنازالت تقديم واإلسرائيمي الفمسطيني الجانبين عمى أن كوشنر واعتبر
 لكن والفمسطينيين، اإلسرائيميين بين ىي الفعمية الصفقة نقاط" ان وأكد. لمشعبين مشرق ومستقبل
 تحقيقيا يتم عندما صفقة من كجزء يأتي ما تظير أن يمكن عمييا نعمل التي االقتصادية الخطة

 بذلك مستبعدا.ً" ايضا والمصري األردني الشعبين إلى تمتد التي الضخمة تاالستثمارا بعض مع
  لقراءة نص الحوار كاماًل اضغط هنا  .إقميميا الحل يكون ان

 صحيفة القدس: المصدر

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

http://www.alquds.com/articles/1529795861841079700/

