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  أواًل : الممف السياسي 

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفمسطيني، واإلجماع الدولي، وصمود  
 .الفمسطينيةالقرار المستقل مرة أخرى، ىو الذي حافظ عمى القدس، والمقدسات، واليوية 

وأكد أبو ردينة في بيان صحفي، أن أي لقاء سواء في البحرين أو غيرىا ومن دون العنوان 
 .الفمسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن ال تستطيع ولن تنجح بمفردىا في تحقيق أي شيء

وأضاف أبو ردينة، موقف الرئيس والقيادة الفمسطينية من الثوابت وعمى رأسيا القدس واألسرى 
 .واليوية الفمسطينية ىو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء

وقال أبو ردينة، العنوان ىو الرئيس وشعبو والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس ألية تسوية 
أو أي سالم عادل يقوم عمى قاعدة االجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت وسييزم 

 .أي مؤامرة
 فا   وكالة و : لمصدرا
 عن األحمد، عزام فتح، لحركة المركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو كشف 

رفيع  ، الفتًا الى زيارة قريبة يجرييا وفد مصري الفمسطينية المصالحة ممف في ايجابية  تطورات
قبل التوجو الى غزة لحل الممف بشكل  خالليا  الرئيس محمود عباس يمتقي ،الى رام اهلل المستوي
 .واضح 

ان ىناك تطورات ايجابية طرأت عمى  موقف : " فمسطين صوت إلذاعة تصريح في األحمد وقال
حركة حماس وصفيا باليامة جدًا ، مشيرًا الى انو سيتم االعالن عنيا من قبل مصر عندما 

 . وحماس فتح حركتي بحضور وذلكجاىزة 
 روحي فتح، لحركة المركزية المجنة عضو فمسطيني رفيع المستوى ضم وبين االحمد ان وفد

عقد جمسة ىامة مع االشقاء  الحركة في االستشاري المجمس عضو بسيسو، وصخر فتوح،
 المصريين في ىذا االطار ، معربًا عن اممو في ان تكمل الجيود المبذولة بالنجاح.

 البحرين، لورشة كحكومة إسرائيل دعوة عدم إعالن أن يستبعد ال انو االحمد قال أخرى ناحية من
 أعمن لو حتى المتحدة، الواليات عمى البحرين مارستيا التي لمضغوط جزئية، خطوة تكون قد

 .إسرائيميين مشاركة نتنياىو
    اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
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 ضراوة يشتد المالي الحصار ان الشيخ حسين: الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكد  
 .الوطنية ثوابتنا عن التنازل بعروض والقبول تركيعنا بيدف الفمسطينية السمطة عمى
 تدميرنا يستطيعون ربما:"  "تويتر حسابو الرسمي عمى موقع " عمى لو تغريده في الشيخ وقال
 ".ىزيمتنا عمى يقدرون ال المؤكد ولكن
 ىو والمؤكد نفسو، يعيد والتاريخ وتيرتيا، ترتفع القيادة ضد والخفية العمنية الحرب:"  الشيخ وتابع

 ".إرادتنا انتصار
 موقع تويتر: لمصدرا
 

 األبيض وقرشه مازن أبو قلممقال لمرأي   
 وزير االعالم المبناني االسبق –بقمم : غازي العريضي  
 
 عقده المزمع البحرين مؤتمر إن الرجوب، جبريل المواء فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين قال 

 .البداية منذ ميتاً  ولد الجاري الشير نياية
 موقفنا إن: "فمسطين تمفزيون عبرالذي بث " اليوم ممف" لبرنامج حديث في الرجوب وأضاف
 القضية ويناقش العربية، االسرائيمية العالقة تطبيع إلى ييدف فيو واضح، المؤتمر ليذا الرافض

 كذلك السرائيل، المتحيزة األميركية االدارة بسموك عالقة ليا بمرجعيات إنسانية كقضية الفمسطينية
 قرارات فمرجعيتنا نذىب لن لممؤتمر دعينا لو وحتى فمسطينية، مشاركة دون من المؤتمر ينعقد

 ".العربية والمبادرة الدولية الشرعية
 والصين روسيا وكذلك الحية والقوى العربي الشارع حيث من العرب فعل ردة أن الرجوب وأكد
 وأن رسميا، تدعى لن اسرائيل أن مؤخرا أعمنت التي األميركي الموقف في تراجع إلى أدت

 االستفيام وعالمات والرفض الفعل ردات ولكن مفيومة، وغير مقبولة غير الجميع مشاركة
 .المستويات كافة عمى العامة القاعدة ىي أصبحت

 فمسطين تمفزيون: لمصدرا
 
 المالية الضغوط وأن االنييار شفا عمى المالي الوضع ان الشوا عزام النقد سمطة محافظ قال 

 .دوالر مميارات ثالثة إلى بشدة لالرتفاع السمطة ديون دفعت الفمسطينية السمطة عمى المتصاعدة

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=q7zBj0a856698572631aq7zBj0
https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-2019617
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 القادم؟ الشير الرواتب سندفع كيف.نعرف ال بعد،: روتيرز لوكالة حديث في " الشوا واضاف 
 إلى أدري لست الناس؟ أيدي في سيولة دون اليومية الحياة ستستمر كيف التزاماتنا؟ سنمول كيف
 ".لمغد التخطيط الصعب من يجعل التيقن عدم ،نتجو أين

 ذلك لوال، األزمة تجاوز أجل من بنكاً  41 من االقتراض زيادة إلى اضطرت السمطة": الشوا وتابع
 ".مالي انييار لوقع االقتراض

 .الرئيس االمريكي دونالد ترامب  إدارة إلى في اشارة  تحاربنا العالم في قوة وأوضح الشوا بأن أىم
 وكالة رويترز    : لمصدرا
 
 

عن فعاليات شعبية ستنظم في قطاع غزة المحافظ في ديوان الرئاسة أعمن مأمون سويدان 
 االسبوع المقبل رفضًا لصفقة القرن و ورشة البحرين المشبوىة  

 اذاعة صوت فمسطين    : لمصدرا
 
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

، في مكتبو برام اهلل، السفير الياباني لدى فمسطين، تاكيشي محمد اشتيةد.تقبل رئيس الوزراء اس  
عمى التحضيرات الجارية لمؤتمر )سيباد( والذي سيعقد ألول مرة في اوكوبو، حيث اطمعو 

 .فمسطين، بداية الشير المقبل
وأشار اشتية الى اىمية المؤتمر من حيث دعم التنمية واالقتصاد في فمسطين، وحجم المشاركة 

 .من القطاع الخاص الفمسطيني ودول منظمة التعاون من أجل فمسطين لدول شرق آسيا
الوزراء عمق العالقات الفمسطينية اليابانية، مثمنا الدعم الياباني السياسي والمالي  واكد رئيس

 .لفمسطين، وتنفيذىا العديد من المشاريع التنموية
 وكالة وفاالمصدر: 

 
العربي االجتماع ىيم ممحم المتحدث باسم الحكومة عبر اذاعة صوت فمسطين أن قال ابرا

العربية سيبحث تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب  سيعقد االحد المقبل في الجامعةالطارئ الذي 
في ظل ما  الوطنية السمطة ميزانيةالصادر في نيسان الماضي بتوفير شبكة امان مالي لدعم 

 ن ابتزاز سياسي ومالي.لو شعبنا م يتعرض

د
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اشاد ممحم بمبادرة رجال االعمال الفمسطينيين الذين قرروا تقديم مبمغ  مالي من ناحية اخرى  و 
عمى شكل قرض لدعم الخزينة العامة ، معربًا عن تقدير الحكومة والقيادة ليذه المبادرة التي من 

 ذه األزمة.شأنيا دعم صمود شعبنا ، ومعربًا عن ثقتو بأنو سيتم  تجاوز ى
 اذاعة صوت فمسطين    : لمصدرا 
 

قال األمين العام لمييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن المسيرة 
 السياسية وما رافقيا من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد لالستيالء عمى األراضي ووقف االستيطان،
بل عمى العكس تماما، حيث قامت إسرائيل بتكثيف سياساتيا االستيالئية عمى األراضي 

 الفمسطينية المحتمة".
وأضاف عيسى، في بيان صحفي، اليوم األربعاء "أن االستيطان جريمة حرب وفقا لمفقرة الثامنة 

ية المحتمة ينطبق من المادة الثامنة لنظام روما لممحكمة الجنائية الدولية، واألراضي الفمسطين
، التي تحرم وتجرم كل أعمال االستيالء عمى 4111عمييا أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" لمعام 

األراضي الفمسطينية، والطرد القسري، واالستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في 
 ".البالد

     ة وفا وكال: لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 خالل عممياتبييم طفمين   مواطنين 41، األربعاءاليوم فجر  قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتقمت
ُعِرف دىم وتفتيش لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا ، و 

 من زيد نائل حسين الفتى اشتية، محمود ومحمد عبدة، سيف السابقاالسير  المعتقمين:من 
 عماد عاصم والشاب. لحم بيت محافظة من طقاطقة ماجد نصار الشابمحافظة رام اهلل ،

 .الخميل محافظة من التوايية
 قيد االنشاء قوات االحتالل صباح اليوم األربعاء، منزل ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمة 

 .في مدينة أريحا
 صحيفة القدس: المصدر
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اشد نادي األسير الفمسطيني كاّفة المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية بالتدّخل العاجل ن 
 .إلنقاذ حياة األسير المريض سامي أبو دياك، والذي طرأ عميو تدىورًا صحّيًا خطيراً 

سير وأّكد نادي األسير في بيان لو، اليوم األربعاء، أن إدارة "عيادة سجن الرممة"، أبمغت شقيقو األ
 .سامر أبو دياك بأن وضع سامي الّصحي أصبح خطيرًا، وأن تغيرًا في لون الجمد ظير عميو

 ي االسيردنا: المصدر
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

خالل  0101حممتو لوالية رئاسية ثانية عام  أطمق الرئيس األميركي دونالد ترامب رسمياً  
ميرجان حاشد في أورالندو في فموريدا، حيث تباىى بكون االقتصاد األميركي "موضع حسد" 

 .العالم، محّذرا من أن الديموقراطيين يريدون "تدمير" البالد
لتي تحمل ألفا من مناصريو عمى األقل الذين ارتدوا قبعات البايسبول الحمراء ا 01وأمام نحو 

شعار "اجعموا أميركا عظيمة مجددا"، تعيد ترامب ب"زلزال في صناديق االقتراع"، وقال "لقد 
 ."فعمناىا مرة وسنفعميا مجددا، وىذه المرة سننيي الميمة

 وكالة فرانس برسالمصدر: 
 
 سياستو عن لمتخمي ترامب دونالد الرئيس بيموسي، نانسي األمريكي، النواب مجمس رئيسة دعت 

 بيذا" فعال إصالح" إدخال عمى الديمقراطيين مع بالتعاون والعمل اليجرة، مجال في القاسية
 .الخصوص

 السياسة عن التخمي الرئيس عمى يجب: "الرسمي موقعيا عمى نشر بيان في بيموسي وقالت
 المعقول اإلصالح دعم أجل من الديمقراطيين مع بالتعاون والعمل والتمييزية الفعالة وغير القاسية
 ".وأمنيا األسرة وحدة عمى ويحافظ قيمنا يحترم والذي اليجرة مجال في والفعال

  روسيا اليومالمصدر: 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

