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 أواًل : الممف السياسي

كد المجمس المركزي الفمسطيني استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي أ 
حباطيا، واعتبار اإلدارة األميركية شريكا لحكومة  مسمى أخر ومواجيتيا بكل السبل الممكنة وا 

 االحتالل اإلسرائيمي، وجزءا من المشكمة وليس جزءا من الحل.

اختتام دورتو العادية التاسعة والعشرين دورة "الشييدة كما أكد المجمس المركزي، في بيانو عقب 
رزان النجار واالنتقال من السمطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل، بحضور الرئيس 
محمود عباس، استمرار قطع العالقات السياسية مع اإلدارة األميركية لحين تراجعيا عن قراراتيا 

 الالجئين واالستيطان.غير القانونية بشأن القدس و 

كما أكد أن عالقة شعبنا ودولتو مع حكومة إسرائيل القائمة باالحتالل، عالقة قائمة عمى الصراع 
 بين شعبنا ودولتو الواقعة تحت االحتالل وبين قوة االحتالل.

وشدد المجمس عمى رفضو الكامل لممشاريع المشبوىة اليادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة 
 ما فييا عاصمتنا األبدية القدس الشرقية، عمى اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.الغربية ب

وطالب المجمس المركزي باإللغاء الفوري لإلجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات 
 موظفي قطاع غزة ومعاممتيم أسوة بباقي موظفي السمطة الفمسطينية.

 كاماًل اضغظ هنا  المركزي المجمساءة بيان لقر 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا

 الشرعية إطار خارج تيدئة اتفاق أي أن فتح، لحركة المركزية المجنة عضو زكي عباس اعتبر 
 .الدسم داخل السم وضع منيا اليدف وأن خطير؛ أمر الفمسطينية،

 وال حماس، حركة تريد ال إسرائيل إن: قال ليبرمان": "الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في زكي وقال
نما معيا، التفاوض تريد  غزة قطاع وتقسيم إلنيائيا، عمييا الفمسطيني الشعب تحريض تريد وا 

 ".داخمية حرب إلحداث
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 حول اإلسرائيمي اإلعالم نشره ما أن فتح، لحركة المركزية المجنة عضو اعتبر ذاتو، السياق وفي
 إطار خارج تيدئة إلى التوصل حال في غزة قطاع ميزانية إيقاف عباس محمود الرئيس نية

حباط الخالف، رقعة توسيع إلى ييدف التحرير، منظمة  .الفمسطينيين المواطنين وا 

 أال يجب تيدئة، أي أن إلى الفتاً  التيدئة، عمى المصالحة تتقدم أن ضرورة، عمى زكي وشدد
 .فمسطيني بإجماع تكون وأن سياسي، ثمن ليا يكون

 لقاء عباس محمود الرئيس رفض حول تداوليا يجري التي األنباء زكي نفى منفصل، سياق وفي
 ولم إسرائيل زار كامل المواء: "قائالً  كامل، عباس المواء العامة المصرية المخابرات جياز رئيس
 ".مطمقاً  اهلل رام يزر

 الوطن دنيا: المصدر

 

 دولة سفارة بدأت،  الموح دياب السفير من وبتكميف عباس محمود الرئيس تعميمات عمى بناء 
 العالقين الفمسطينيين المواطنين عمى والمياه الطعام وجبات بتوزيع الجمعة،  بالقاىرة فمسطين

 المواطنين عمى لمتيسير الالزمة التدابير واتخاذ، المصري الجانب في البري رفح منفذ بوابة عمى
 . العالقين الفمسطينيين

 بين التنسيق أجل من مستمرة مازالت والفمسطيني المصري الجانبين جيود أن السفارة أكدتكما 
 مصر إلى غزة قطاع من يصمون الذين الفمسطينيين والجرحى العربية مصر جميورية مستشفيات

 الصحية أوضاعيم ومتابعة جرحانا معالجة عمى الفمسطينية القيادة حرص مؤكدة، العالج لتمقي
 .معافين سالمين الوطن إلى والعودة التام شفاءىم حتى

 بالقاهرة سفارة فمسطين:المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانيا  

 بعد السبت، اليوم فجر المبارك، األقصى المسجد أبواب فتح اإلسرائيمي االحتالل قوات ت أعاد 
 بعد وباحتو االقصى المسجد داخل الفجر صالة المصمين من العشرات وادى، مساء امس قواغال
 .االحتالل شرطة قبل من فتحو اعادة

 المصمين جميع واخرجت االقصى المسجد ابواب جميعاغمقت   االحتالل قواتكانت قوات و 
 العشاء صالة اثناء عمييم اعتدت كما داخمو، والعشاء المغرب صالتي اداء من وحرمتيم بالقوة
 .االسباط باب امام

 وكالة معا المصدر: 

، وكريم من محافظة رفح  عاما( 62) كرم معّمرعمنت وزارة الصحة عن استشياد كاًل من : أأ 
 قوات االحتاللبرصاص  مواطن 03من مخيم البريج  واصابة اكثر من عاما(  03أبو فطاير )
 .مساء الجمعة خالل مشاركتيم بمسيرات العودة السممية  اإلسرائيمي

 وزارة الصحة : المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 حماية تعزيز الى تيدف مقترحات أربعة غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين قّدم 
 عنف موجة بعد المتحدة لألمم العامة الجمعية طمب عمى بناء المحتمة االراضي في الفمسطينيين

 مارس منذ االسرائيمية القوات برصاص غزة قطاع في قتموا فمسطينيا 171 أرواح حصدت
 المساعدات وزيادة عسكرية او أمنية وأخرى مدنية مراقبة بعثة نشر المقترحات وتشملالماضي ، 
 .الدولية لممنظمة الميداني الحضور وتعزيز والتنموية االنسانية

  وكالة فرانس برس:المصدر

 نتهت النشرة اليومية ا  

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


