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  أواًل : الممف السياسي 

 بالتفافو لشعبنا الثابت والموقف الفمسطينية االرادة ان العالول محمود فتح حركة رئيس نائب قال 
 اياىا واصفا المنامة، في عقدت التي والورشة االمريكي المخطط فشل الى ادى القيادة حول

 .المشاركة عمى مجبرا تواجد حضرىا من كل الن لمروح وفاقدة باليزيمة
 من القرن صفقة رفض عمى شعبنا اطياف كل اجماع ان ، فمسطين صوت عبر العالول واعتبر

 حقوقنا عن التنازل وعدم بالثوابت تمسكنا حول االمريكية لإلدارة درسا يشكل ان المفترض
 .النياية الى طريقيا في الصفقة ىذه ان الى الفتا الوطنية،
 التيرب الى سعييم الى االشارة مع الورشة في العرب االشقاء لمشاركة مبرر ال أنو الى واشار
 .منيا
 لعقد اتصاالت وجود العالول اكد البحرين، ورشة عقب لمقيادة المقبمة بالخطوات يتعمق وفيما

 دولة منيا تنصمت باتفاقيات بااللتزام القبول يمكن ال انو الى مشيرا قريبا، المركزي المجمس
 .االحتالل

 اعادة اجل من مصر في بدأ جديداً  حراكاً  ان فتح حركة رئيس نائب قال المصالحة، وبخصوص
 الراىن الوقت في الجيود ىذه اىمية عمى التأكيد مجددا الوحدة، واستعادة المصالحة لممف الحياة

 .االمريكية المخططات وجو في لموقوف
 اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 باألقاليم والتنظيم التعبئة عام مفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد أكد 

 غيرىا، في وال، المنامة ورشة في ال الفمسطيني الشعب باسم بالتحدث مخول أحد ال أن الجنوبية
 الشعب ألن واىم، فيو الفمسطينية  والقيادة الفمسطيني الشعب يتجاوز  أن يحاول من وكل

 .حقوقو عمى محافظا سيبقى الفمسطيني
دارتو ترامب أن ،فمسطين صوت عبر حمس وأضاف  كل ألن الخيبة، سوى يحصدا لن المغامرة وا 

 لو يكتب ولم ذلك، في فشل والتجارة الصفقات بمنطق الفمسطينية القضية إنياء عمى راىن من
 .عنو القفز يمكن ال ووطني تاريخي حق ىي الفمسطينية القضية أن ذلك النجاح،
 محور يشكل الفمسطيني فالموضوع الفمسطينية، لمقضية االعتبار إعادة ضرورة عمى حمس وشدد
 تبدأ فمسطين فمن والسالم، لمعدل المحبة الدولية وحتى والعربية، الفمسطينية، القوى جميع التقاء

 .السالم يبدأ ومنيا الحرب،

https://fatehinfo.net/post/157930
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 اإلدارة تفرضيا التي والضغوطات القوى لكل االنصياع ترفض الشعب إرادة أن إلى وأشار 
 قضية ىي بل إنسانية، أو مالية ليست فقضيتنا ،"  إسرائيل"  المنطقة في وربيبتيا األمريكية
 ما لكل التنازل وعدم بحقوقو تمسكو وأثبتت الكثيرين، قيرت لشعبنا الحرة اإلرادة فيذه سياسية،
 . عميو يمميو أن البعض يحاول

  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 
رئيس جميورية تشيمي سبستيان بانييرا، إلى مدينة رام اهلل، في زيارة رسمية  صباح اليوم  صلو 

 إلى دولة فمسطين.

"تشيمي" المحاذي لمقر الرئاسة في واستيل الرئيس التشيمي زيارتو، بغرس شجرة زيتون في شارع 
 رام اهلل، كما وضع إكميال من الزىور عمى ضريح الرئيس الراحل الشييد ياسر عرفات.

 ومن المقرر أن يمتقي الرئيس التشيمي بانييرا، بالرئيس محمود عباس ظير اليوم في مقر الرئاسة.

 .3122يذكر أن جميورية تشيمي، اعترفت رسميا بدولة فمسطين عام 

 
 عمى جمساتو تتواصل والذي جينيف في القدس بشأن السَّادس الدولي المؤتمر أعمال اليوم ينعقد 

 لمتصرف قابمة الغير حقوقو شعبنا بممارسة المعنية المجنة قبل من مشترك بتنظيم يومين، مدار
 .العالمي الكنائس ومجمس االسالمي التعاون منظمة مع وبالتعاون المتحدة االمم في

 خالل كممة ستمقي فمسطين ان مجدالني أحمد. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو وقال
 مؤتمر جانب إلى القرن، بصفقة تسمى ما وتحديدا السياسية االوضاع عمى ستركز  المؤتمر
 محاوالت حول ورقة طرح خالليا من سيتم القدس حول أخرى جمسة تعقبو ظيرا يعقد صحفي
 داخل المدني المجتمع من مختمفة بمشاركات المقدسة المدينة في القانوني الطابع تغيير اسرائيل
 .دولية شخصيات الى إضافة القدس

 في المشارك الرفيع الدولي المستوى ىذا إن ، فمسطين صوت  عبر مجدالني أحمد. د واضاف
 طابعيا وتغيير المقدسة المدينة لتيويد االسرائيمية المحاوالت ويفند قويا ردا يشكل المؤتمر ىذا

 عاصمة بالقدس االمريكي االعتراف ذلك في بما االحتالل اجراءات كل واعتبار الديموغرافي
 ىذا في الرئيس العنوان بأن موضحا الدولي، القانون أمام أساسا يشكل وال مقبول غير إلسرائيل
 .االىمية غاية في كمسألة لممدينة والثقافي الديني الطابع عمى الحفاظ ىو المؤتمر
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 لمحاوالت التصدي ىو السادس القدس مؤتمر لعقد اليامة الجوانب أحد أن مجدالني. د واوضح 
 خالل من االقتصادي المسار تطبيق عبر القرن بصفقة تسمى ما تنفيذ واسرائيل المتحدة الواليات
 .أمس أعماليا انتيت التي البحرين ورشة

 اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 

 الممتدة الفمسطينية النكبة حمقات من حمقة البحرين ورشة الجنوبية المحافظات محافظو تبراع 
 مبايعتيم غزة محافظة مقر في ليم اجتماع خالل مؤكدين ىذا، يومنا حتى 2491 عام منذ

 منظمة ورئيس فمسطين دولة رئيس عباس محمود بالرئيس ممثمة الشرعية القيادة حول والتفافيم
 . الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير

 أن عمى مشددين تاما، رفضا ومخرجاتيا المنامة ورشة رفض عمى ليم بيان في المحافظون وأكد
 . الخادعة الواىية بالوعود وال بالدوالرات تحل ال سياسية قضية الفمسطينية القضية
 من سقط كما اسقاطيا حتى المؤامرة ىذه ضد والتخندق لمخروج شعبنا جماىير المحافظون ودعا
 توطين مشروع أسقط وكما قضيتنا، انياء إلى اليادفة المشاريع من وغيره روجرز مشروع قبميا

 .م2499 عام الماضي القرن خالل سيناء في الالجئين
   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا
 
 ، بشارة شكري المالية وزير برفقة التقى انو الشيخ حسين: الوزير المدنية الشؤون ىيئة رئيس قال 

 لدى الفمسطينية األموال حجز حل بسبل التباحث وتم كحمون موشيو االسرائيمي المالية بوزير
 . إسرائيل

 رفضنا عمى أكدنا حيث تقدم أي يحدث لم انو تويتر، عمى حسابو عمى تغريدة في الشيخ وأوضح
 . األموال حجز تنفيذ بوقف وطالبنا الخصم مبدأ

    شبكة تويتر: لمصدرا
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أدانت وزارة الخارجية  تصريحات فريدمان وممارساتو ومواقفو االستيطانية العنصرية االستعمارية  
 .غوب فيو عمى االطالق في المنطقةمؤكدًة  أنو شخصًا غير مر 

وطالبت وزارة الخارجية في بيان صحفي،  االدارة االمريكية بسحبو فورًا لما يمحقو من ضرر 
واضح بمصالح امريكا، وخطورتو ليس فقط عمى الفمسطينيين وانما عمى العرب واالمن واالستقرار 

 في المنطقة برمتيا. 
ة لدى اسرائيل، ال يمتفت وأوضحت الوزارة انو منذ أن تسمم فريدمان ميامو كسفير لمواليات المتحد

لخدمة مصالح بالده وانما يعمل لتعميق الحركة االستيطانية في االرض الفمسطينية المحتمة 
وتنفيذ اجندات نتنياىو االستعمارية التوسعية، ىذا باالضافة لدوره في التأثير عمى قرارات ترامب 

اع الشرق أوسطي وعمى وفي احداث ىذا االنقالب في الموقف االمريكي بخصوص قضايا الصر 
رأسيا موضوع القدس ونقل السفارة االمريكية الييا. ليس ىذا فحسب بل يصر فريدمان عمى أن 

 يكون ضيفا دائما عمى طاولة غالة المستوطنين ونشاطاتيم.
 وزارة الخارجية: لمصدرا  
 
 في االوروبي االتحاد مشاركة ان الفرا الرحيم عبد االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير أكد 

 .فقط لالستماع وكانت جدا ومتدن   بحت تقني مستوى عمى كانت البحرين ورشة
 الحل اال حل ال بانو وواضح ثابت االوربي االتحاد موقف ان  فمسطين، صوت عبر الفرا وقال

 لمبدأ رفضو االمريكية لإلدارة نقل االوربي االتحاد ان مضيفا الدولتين بحل المتمثل السياسي
 .واالقتصادي السياسي الممف بين الفصل

 : اذاعة صوت فمسطين  لمصدرا
     
 الحكومة: ممف ثانياً 

 العالمية الصحة منظمة بعثة مع أمس عقد الذي االجتماع إن كيمة مي. د الصحة وزيرة قالت
 االوضاع لتقييم نوعو من االول ىو الصحة وزارة مع المشترك التعاون أطر بمراجعة الخاصة
 . فمسطين في الصحية

 بتقدم وأشادت إيجابية نتائجو وكانت أسبوع مدة استمر الصحة وزارة ألداء التقييم ىذا وأوضحت
 .الوزارة
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 بشكل المسألة ىذه عرض تم أنو الّصحة وزيرة أكدت - الطعومات إدخال اسرائيل منع وبشأن 
 اسرائيل عمى لمضغط الدولية الرسمية الشخصيات من عدد مع مناقشتيا وسبق جينيف في مكثف
 كافة منيا ليستفيد العالمية الصحة منظمة من بقرار المطاعيم ىذه بإدخال السماح أجل من

  والشتات فمسطين في االطفال
 االمر معينة دول طريق عن اال المطاعيم ىذه تمنع االحتالل سمطات إلى الّصحة وزيرة ونّوىت
 عمى لمضغط السفراء مستوى عمى فمسطينية تحركات إلى مشيرة ، كبيرا ماليا عبئا يشكل الذي

 وزارة برامج اىم ومن الضرورية المطاعيم ىذه بإدخال السماح أجل من االحتالل سمطات
 .الصحة

 وزارة الصحة: لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً  

 
وتفتيش ، خالل عمميات دىم ينمواطن 4 ،الخميس اليوم رفجاالسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 

محمود الحج عامرية، وباسل مطيع يحيى  ، وعرف من المعتقمين: بالمحافظات الشمالية
بهاء ،د الفتاح األغبر عب، من محافظة رام اهلل اشتيي فائق محمد،مطيع البرغوثي  البرغوثي، أحمد

عبد اهلل  ،الخميلمن محافظة محمود محمد أبو وردة : السابقألسير ا من محافظة نابمس، كشكأبو 
 من محافظة بيت لحم . لشاب عمر ذياب العمورن ،اجني محافظةالحصري من 

وقف نقل الوقود إلى  لميوم الثالث عمى التوالي تواصل قوات االحتاللوبية وفي المحافظات الجن
 .، مما فاقم من أزمة الكيرباء في المحافظات الجنوبيةحطة توليد الكيرباء م

  صحيفة القدس: المصدر
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 المسار مع توافقت طالما الفمسطينية األراضي لدعم اقتصادية خطة أية تدعم أنيا فرنسا أكدت 
 .الدولية المعايير ضمن السياسي
 لدعم المنامة ورشة تناولت بيان في مول، دير فان آنييس الفرنسية، الخارجية باسم الناطقة وقالت

 اقتصادية خطة أي لمرافقة مستعدون نحن" أميركية، برعاية تقام والتي الفمسطيني، االقتصاد
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 وفقاً  ُتخاض التي السياسية لمجيود تكممةً  الخطة ىذه تكون طالما الفمسطينية األراضي لصالح 
 ".عمييا المتفق الدولية لممعايير
. األمن مجمس بقرارات خاصة الدولي القانون وىو أال محدد، بإطار نتمسك نحن" وأضافت،

 ".القدس وعاصمتيما وسالم بأمن تعيشان دولتين حل ىو وىدفنا الحوار ىو نيجنا
 ".المنامة في االقتصادي مكتبيا رئيس عبر الورشة فرنسا مثمث فيأن  وأوضحت

       سبوتنك لألنباءوكالة : لمصدرا
 
 أن داريو، روبين واألوقيانية األوسط والشرق آسيا لشؤون الفنزويمي الخارجية وزير نائب أكد 

 الفمسطيني الشعب عن أبدا تتخمى لن وشعبيا، مادورو نيكوالس برئيسيا ممثمة فنزويال حكومة
 فمسطينية دولة في والعدالة الحرية تحقيق حتى جانبيم إلى وستقف األوقات، أحمك في وحكومتو
 .القدس وعاصمتيا مستقمة
 مختمف من تضامنية مجموعات ، فنزويال لدى فمسطين سفارة استقبال خالل داريو وشدد

 ترمب يفعمو ما أن عمى ،.المدني والمجتمع والحزبية، والبرلمانية، الحكومية، الفنزويمية األطياف
 من يتحد أن يجب الدولي المجتمع أن عمى يدل العالم دول من وغيرىا وفنزويال فمسطين في
 الواليات تنتيكو والذي المتحدة، األمم ميثاق عميو ينص الذي الدولي، القانون أسس مناصرة أجل

سرائيل المتحدة  .ومتعمد منيجي بشكل وا 
     وفاوكالة : لمصدرا
 
 نيكوالس الرئيس الغتيال خطة شممت" انقالب" محاولة إحباط الفنزويمية الحكومة أعمنت 

 .فييا بالضموع وتشيمي وكولومبيا المتحدة الواليات مّتيمة مادورو،

 ،"لالنقالب فييا خّطط التي االجتماعات كل شيدنا لقد" رودريغيز خورخي االعالم وزير وقال
 مادورو إطاحة بيدف االنقالب لمحاولة التحضير عمميات إلى حكوميين عمالء تسّمل عبر

 .بجنرال واستبدالو

 يومي بين ستنّفذ كانت ومتقاعدون حالّيون ضباط فييا شارك التي الخطة أنّ  رودريغيز وأوضح
 .الماضيين واإلثنين األحد

 فرانس برس: وكالة لمصدرا
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أكد العاىل االردني الممك عبد الثاني ، خالل االتصال الياتفي مع الرئيس محمود عباس عمى ،  
الموقف األردني الثابت المتمسك بمبادرة السالم العربية والقائم عمى رؤية حل الدولتين، وأن 

العادل يقوم عمى أساس قيام دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية أرض محتمة، وأن الحل 
 القدس الشرقية.

من جيتو ثمن الرئيس محمود عباس ، موقف العاىل األردني ومواقف المممكة الثابتة في دعم 
 القضية الفمسطينية.

 وفا: وكالة لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 وفوض( إسرائيل) دولة الى الشرقية القدس ضم يقر( اإلسرائيمي الكنيست) - 2461 -72-6
 . المدينة من الشرقي الشطر في المختمفة( اإلسرائيمية) القوانين تنفيذ الحكومة القرار

 
 

--------------------------------------------------- 
 :  من خالل المنصات التالية شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي المختمفة تابعونا عبر

 /https://fatehinfo.net:  الموقع االلكتروني الرسمي

 https://www.facebook.com/Fatah.official/:  فيس بوك

 https://twitter.com/Fateh_Movement: تويتر

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://twitter.com/Fateh_Movement
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

