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 أواًل : الممف السياسي

 الفمسطينية والديار القدس مفتي حسين محمد الشيخ استقبالو خالل عباس، محمود الرئيس اكد   
 والمسيحية، االسالمية المقدسات ورعاية االمكانيات، بكافة ومقدساتيا القدس دعم ضرورة عمى ،

 . فمسطين لدولة األبدية العاصمة لتبقى

 المسجد رحاب في إحياؤىا تم أنو إلى مشيرا الجديدة، اليجرية بالسنة سيادتو، المفتي، ىنأ بدوره
 .المبارك األقصى

 التمسك عمى تحث التي العظيمة النبوية اليجرة دروس من االستفادة ضرورة حسين، لشيخا واكد
 .آجالً  أم عاجالً  لموطن سيعودون المياجرين ان باهلل واليقين بالوطن،

 وكالة وفا :المصدر

 

 قدمت فمسطين دولة أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أعمن  
 قدمتيا التي الرسمية لممذكرة كممحق الدولية الجنائية المحكمة في العامة المدعية لمكتب ، بالغا
 .الماضي أيار شير في

 في المنظمة بعثة اغالق األميركية االدارة قرار حول ، صحفي مؤتمر في عريقات وأضاف
 التحقيق في المباشرة مسؤولياتيا لتحمل المحكمة دعا العامة لممدعية المقدم البالغ أن واشنطن،
 في المرتكبة الجرائم فييا بما الفمسطينية االرض في االحتالل سمطات ترتكبيا التي بالجرائم
 يجمعيا لمقاء الفرصة بإتاحة الضحايا من طمب عمى بناء البالغ طالب كما الشرقية، القدس
 بذلك وقمنا لمخان، المحمي المجمس وتحديدا األحمر، الخان في يحدث ما تفاصيل لشرح معيم

 .عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس مع بالتعاون

 لمنع اسرائيل الى تحذير بإصدار المدعية قيام أىمية عمى أكد قدم، الذي البالغ أن الى وأشار
 .قسريا األحمر الخان سكان وتيجير ىدم

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثانياً 

من مناطق مختمفة بمحافظات الضفة  مواطنًا  34االربعاء قوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا 
 الغربية .

  معاوكالة  لمصدر:ا

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

دانة لألونروا الكامل دعميم أمس، بالقاىرة اجتماعاتيم ختام فى العرب الخارجية وزراء أكد   وا 
 وتشغيل غوث وكالة استمرار ضرورة عمى وشددوا الفمسطينيين، ضد األمريكية اإلجراءات
 لالجئين واإلنسانية الحياتية االحتياجات تمبية فى المحورى بدورىا القيام فى الفمسطينيين الالجئين

 الوضع تأزيم فى يسيم بما خدماتيا تقميص أو الوكالة بوالية المساس من محذرين ، الفمسطينيين
 .األوسط الشرق منطقة فى

 األونروا أزمة لبحث عقدت التى ،الخاصة جمستهم ختام فى أصدروه بيان فى الوزراء وشدد
 منطقة فى فمسطينى الجئ ماليين 5 من أكثر إزاء بواجباتيا القيام فى الوكالة استمرار أن عمى

 أن معتبرين وأخالقية، وقانونية سياسية دولية مسئولية ، األممى لتكميفيا وفقا الخمس، عممياتيا
 طفل ألف 555 من أكثر وحق بكرامة العيش فى الالجئين حق احترام يعنى االونروا عمى الحفاظ
 قضايا من ىى الفمسطينيين الالجئين قضية أن عمى دوليا وتأكيدا المدارس الى الذىاب فى الجئ
 .الدولية الشرعية قرارات أساس عمى تحل النيائى الوضع

  صحيفة األهرام: المصدر

 تتعرض الفمسطينية القضية أن من  العربية الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد حذر 
 في مسبوقة غير أمريكية رغبة ىناك أن إلى مشيرا ، تتالحق فصوليا زالت ال شرسة ليجمة
 .واإلنساني والتاريخي والسياسي القانوني محتواىا من ةالفمسطيني القضية إفراغ

 العربية الدول جامعة لمجمس االفتتاحية الجمسة فى ألقاىا التى الكممة في ، الغيط أبو وتساءل
 إذا الفمسطينية القضية من يتبقى ماذا:  السودان برئاسة العرب الخارجية وزراء مستوى عمى

http://www.ahram.org.eg/News/202767/26/670458/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx
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 يبقى معنى وأي إذن؟ الفمسطينيون يتفاوض وعالم الطاولة؟ من والالجئين القدس قضايا أبعدت
 .الدولي؟ المجتمع ويسانده العربية القمة أيدتو الذي الدولتين لحل

 ترفض إنيا ويقولون ، والتعنت بالتصمب الفمسطينية القيادة نعت يجري اليوم:"  الغيط أبو وقال
 في شكوكاً  ليست وىي جميعاً  أمامنا ماثمة والدالئل المؤشرات ولكن بعد، عمييا ُتعرض لم صفقة
نماو  ، بالغيب رجماً  وال النوايا،  عبر وتالحقت تواترت والتصريحات والسياسات األفعال من جممة ا 
 االحتالل، لدولة عاصمة بالقدس االعتراف جرى أنو إلى الصدد ىذا في  مشيرا ،"الماضي العام
 يدىا المتحدة الواليات تنفض" واليوم الفمسطينية، أو العربية فقط وليس الدولية، لإلرادة تحد   في
 ".واستبداليا بتفكيكيا مطالبة األونروا، من

 األهرام العربي :المصدر

 العميقة األمريكية الدولة مؤسسات عمى أن ، الروسي الخارجية وزير الفروف سيرغي ،أعمن   
 بين العالقات تطبيع في بوتين وفالديمير ترامب دونالد وروسيا أمريكا رئيسي رغبة إطاعة
 .الدولتين

 الشباب لمدبموماسيين منتدى في الحالية األمريكية الروسية العالقات عن متحدثاً  الفروف وقال
 لي يبدو: "روسيا شرق بأقصى كفالديفوستو  مدينة في العالمي االقتصادي المنتدى ىامش عمى
 أن وأعتقد اليوم، نعيشو مثمما أزمة حالة في يكونا أن العظيمين ببمدينا الجدير غير من أنو

 عالقات تكون أن يحبذ أحد ال أنو عمى معي يتفقون ربما ىنا الموجودين األخرى الدول مواطني
 ".أزمة في المتحدة والواليات روسيا

 اليوم  روسيا:المصدر

 الوضع إزاء قمقة بالده إن ، الفرنسي الخارجية والشؤون أوروبا وزير لودريان أيف جان قال 
 .األحمر الخان قرية في الراىن

 السامية الممثمة صوت إلى صوتو يضم أنو األربعاء، اليوم صحفي بيان في لودريان وأضاف
 .األحمر الخان قرية ىدم عدم إلى اإلسرائيمية السمطات ويدعو األوروبي لالتحاد
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 وىي الغربية، الضفة في السكنية والوحدات التحتية البنى ىدم أعمال أن الفرنسي الوزير وبين
 إذ الرابعة، جنيف اتفاقية خاصة اإلنساني، الدولي القانون مع يتنافى محتمة، فمسطينية أراض  
 .األمن مجمس قرارات مع تتعارض أنيا كما القسري، وترحيميم السكان إجالء إلى تؤدي

 موقعيا إلى نظًرا األحمر الخان بقرية خاًصا اىتماًما تولي بالده أن الفرنسي الوزير وأكد
 عمى الدولتين، حل   وديمومة الفمسطينية الدولة الستمرارية ىامة استراتيجية منطقة في الجغرافي

 ىدم عمى تترتب قد التي والسياسية نسانيةاإل العواقب من محذراً  عاصمتيما، القدس تكون أن
 .سكانيا وانتقال القرية

 صحيفة القدس:المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 . من المستوطنات المقامة في قطاع غزةتنسحب  قوات االحتالل االسرائيمي  -23-9-3555 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 
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