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  أواًل : الممف السياسي 

 فو جيس االمريكي المبعوث تصريحات اف التحرير منظمة سر اميف عريقات صائب د. اكد 
 يجب" فييا قاؿ والتي( االسرائيمية اليوـ اسرائيؿ)  لصحيفة السنوي المؤتمر اماـ بالتجرين

 باي تقـ لـ اسرائيؿ واف لمتعايش تمييداً  سكنية احياء او بمدف المستوطنات اصطالح استبداؿ
 ." العائؽ ليس ذلؾ الف محتمة اصطالح استخداـ واوقفنا االنتقاد يستحؽ امر

)  االستيطاني الفريؽ ىذا استخفاؼ مدى عمى تدؿ واضاؼ عريقات اف تصريحات جرينبالت
 مف كؿ عمى تحريض يعتبر وىو  العادلة، وقضاياىـ بالعرب( فريدماف بالت، جريف كوشنير،
 المنامة في المجتمعيف اماـ كممتو اثناء قاؿ قد كوشنير جيراد واف خاصة المنامة ورشة حضر

 غير ذلؾ الف الدولتيف مبدأ عبارة نستخدـ ولف لمسالـ اساس تكوف اف يمكف ال السالـ مبادرة"
 المجتمعيف اماـ كممتو في قاؿ الذي منوشيف ستيفف االمريكي المالية وزير كممة وكذلؾ"  واقعي
 ".االمواؿ مف الكثير الغرفة في يرى انو"  المنامة في
 مجتمع ومؤسسات ديف ورجاؿ اكادميف مف امريكييف وفديف مع عريقات. د لقاء اثناء ذلؾ جاء

 .حدة عمى كؿ ىوؿ فيميب العاـ البريطاني والقنصؿ مدني،
 فيو تؤكد مشتركاً  موقفاً  تصدر اف المنامة ورشة حضرت التي االطراؼ جميع عريقات ودعا

 7691 حزيراف مف الرابع حدود عمى الدولتيف ومبدأ الدولية والشرعية الدولي بالقانوف التزاميا
 عف واالفراج ،761 االممي لمقرار استناداً  الالجئيف قضية وحؿ ، الشرقية القدس بعاصمتيا
 . االسرى

  موقع منظمة التحرير: لمصدرا
 
 وتعتبرىا ، جرينبالت جيسوف االمريكي المبعوث تصريحات والمغتربيف الخارجية وزارة  ادانت 

 تفسير او اجتياد اي الى يحتاج ال صريحا واعترافا والمستوطنات، االستيطاف لتبييض محاولة
 اإلسرائيمي، الفمسطيني الصراع بخصوص المتصييف وفريقيا ترامب ادارة توجيات حقيقة بشأف

 ترويجيا المتعاقبة اإلسرائيمية الحكومات حاولت لطالما استعمارية ايدولوجية منظومة عف واعالنا
 الفمسطينية االرض مع والتعامؿ المصطمح، ىذا استخداـ ووقؼ حتالؿاال وجود انكار قاعدة عمى

 سكنية، احياء او كمدف المستعمرات مع والتعامؿ ،"عمييا متنازع" كأرض المحتمة

 المعنى اً مترجم صراحة وتحدث القناع أسقط جرينبالت أف،  صحفي بياف في الوزارة وقاؿ
 بمغ حيث والعالـ، واالقميـ المنطقة مف يفيـ اف يريد لمف المشؤومة، ترامب لقرارات الحقيقي

 واغمؽ وصمفا، استفزازيا حدا المتحدة االمـ وقرارات الدولي بالقانوف وفريقيا ترامب ادارة استخفاؼ
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 او آماؿ او تفسيرات او تبريرات اية االف حتى لدييا التي الجيات جميع عمى نيائي بشكؿ الباب 
 االمف مجمس سيتحرؾ متى: الدولي المجتمع برسـ السؤاؿ يبقى. االمريكي الطرح عمى أوىاـ
 الشرعية عف ويدافع ومعاناتو، شعبنا اتجاه واألخالقية ا القانونية مسؤولياتو ويتحمؿ الدولي
 الدولية المبادئ واستبداؿ االمريكي، االنقالب ىذا وجو في العالمي والنظاـ وقراراتيا الدولية
 .الغاب؟ بشريعة

 وزارة الخارجية: لمصدرا
 
 باف جرينبالت تصريحات أف ، الشيخ حسيف: الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو قاؿ 

 االستعالء سياسة استمرار عمى تؤكد ، محتمو أراض وليست عمييا متنازع أراض ىي وغزة الضفو
 .  ئموجرا وتشريع لالحتالؿ الداعمة والعنجيية واالستكبار

 معجرينبالت  تصريحات تأتي لألسؼ:  تويتر عمى حسابو عمى تغريدة في الشيخ وأضاؼ
 شعارات تحت الفمسطينية لمقضية األمريكية التصفوية الخطة سيناريوىات مع البعض  تساوؽ
 . وكاذبة خداعة

    شبكة تويتر: لمصدرا

 

 ما اقؿ لتاميف الوسائؿ بكؿ جاىدة تعمؿ القيادة اف العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير قاؿ  
 نتيجة اسرائيمي امريكي واقتصادي مالي حصار ىناؾ اف وخاصة% 05 بقيمة الرواتب مف يمكف

 .لمحكومة الشيرية الموازنة قيمة مف% 91 نحو تشكؿ التي الفمسطينية االمواؿ قرصنة
 السمطة وضعت القرصنة ىذه افالى ة صوت فمسطيف ، الذاع تصريح في االقتصاد وزير وأشار

 االقتراض خالؿ ومف الرواتب مف قسـ تأميف عمى الحكومة تعمؿ ولذلؾ شديد مازؽ في الوطنية
 الدوؿ الى بالمجوء االزمة ىذه مف مخرج اليجاد جادة محاوالت ىناؾ اف عمى مشدداً  البنوؾ، مف

 عمى الحصوؿ او دوالر مميوف 755 بقيمة المالية االماف شبكة بتاميف العربية والجامعة العربية
 .منقوصة غير كاممة المقاصة امواؿ استالـ لحيف قروض

 : اذاعة صوت فمسطين  لمصدرا  
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 الحكومة: ممف ثانياً  

 بإعادة القريبة الفترة خالؿ ستبدأ الوزارة أف زيارة، محمد العامة واألشغاؿ اإلسكاف وزير قاؿ
 .4571 العاـ في اإلسرائيمي العدواف خالؿ منازليا فقدت التي العائالت مئات تسكيف
 في اإلنشاء، قيد سكينة ألبراج تفقدية زيارة ىامش عمى" األياـصحيفة "لػ حديث فيزيارة  وأكد
 تـ التي البنايات إعمار إعادة في عالية بوتيرة يسير العمؿ أف ، غزة قطاع شماؿ حانوف بيت

 األبراج كافة إنشاء مف االنتياء فور أنو موضحاً  لو المخطط ووفؽ سنوات، خمس قبؿ تدميرىا
 .مستحقييا مف األسر لمئات تسممييا سيتـ

 والسياسية المالية الظروؼ مف الرغـ عمى مشاريعيا إنجاز تواصؿ الوزارة أف ، زيارة وأوضح
 .يةالوطن القضية تصفية مؤامرات واستمرار الصعبة

 صحيفة االيام: لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً  

 بمدة في" األقؿ عمى" مواطناً  76 السبت، اليوـ فجر اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت 
 .سيدة وبينيـ عبيد، سمير محمد الشييد عائمة مف معظميـ المحتمة، القدس وسط العيسوية
 وعزيز عمياف، غساف وعزيز عبيد، مرواف ومحمد عبيد، سفياف عمي: المعتقميف بيف مف وُعرؼ
 عبيد، فريد ويوسؼ عمياف، سميح ومحمد عمياف، فارس ومحمد عبيد، مرواف وعمر عمياف، عمار

 وطارؽ وزوجتو، عبيد نايؼ ووسيـ محمود، ىيثـ وأحمد داري، اياد ووسيـ داري، عبداهلل ومحمود
 .عبيد مرواف
 أصيب البمدة أحياء كافة عّمت مسبوقة وغير عنيفة مواجيات الماضية الميمة شيدت البمدة وكانت
 حيف في بالمطاط، المغمؼ المعدني بالرصاص اصابات بينيا مواطنا خمسيف مف أكثر خالليا
 .لمبمدة المشدد العسكري حصارىا االحتالؿ قوات تواصؿ
  وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 األرض في اإلنساف حقوؽ بحالة المعني المتحدة لألمـ الخاص المقرر لينؾ، مايكؿ دعا 
 لفمسطيف اإلسرائيمي االحتالؿ إلنياء اقتراح أي يكوف عمى اإلصرار إلى المحتمة الفمسطينية

قامة  والقانوف اإلنساف حقوؽ في مترسخا الفمسطيني،-اإلسرائيمي لمصراع ودائمة عادلة تسوية وا 
 .الدولي

 في بما سالـ، خطة أي فإف الدولي، القانوف عمؿ إطار بدوف: "صحفي بياف في لينؾ  وأضاؼ
 ".السياسي الواقع صخور عمى ستتحطـ المتحدة، الواليات اقتراح ذلؾ

 لخطة االقتصادية الجوانب عمى ركزت البحريف في ليوميف استمرت عمؿ ورشة بعد لينؾ وقاؿ
 الماضية الخمسة العقود مدى عمى األوسط الشرؽ في لمسالـ السابقة الخطط إف" محتممة سالـ
 لمسالـ الحقوؽ، عمى قائـ نيج اتباع عمى بجدية تصر لـ ألنيا كبير حد إلى جميعيا، فشمت قد
 ".والفمسطينييف اإلسرائيمييف بيف

 موقع اخبار االمم المتحدة : لمصدرا

 ةيالقض مع لمتعامؿ ةيتيكو  ثوابت ىناؾ اف الجاراهلل خالد تييالكو  ةيالخارج ريوز  نائب أكد 
 مطالب تمبي ةيأساس استحقاقات تتحقؽ مالـ ؿيإسرائ مع عيالتطب عدـ تيامقدم في ةينيالفمسط

 .نييالفمسط الشعب وـىمو 
 ةيبالقض تعمؽي مايف ثابت موقفيا تيالكو  اف ، ةيتيالكو  االنباء لوكالة حيتصر  في الجاراهلل وقاؿ

 ةيالقض"  اف الى رايمش ةيالشرعبيـ مطال ؽيلتحق نييالفمسط والشعب السمطة دعـ وىو  ةينيالفمسط
 ".ةيالعرب لالمة األولى ةيالمركز  ةيالقض هي ةينيالفمسط
 مف المبدئي اهموقؼ مع انسجاما جاء المنامة ورشة في تيالكو  مشاركة عدـ اف واضاؼ
 . المشاركة بعدـ باإلجماع الصادر االمة مجمس افيلب واستجابة ةينيالفمسط ةيالقض

 الشرؽ في السالـ بمستقبؿ ةيالمعن الكبرى الدوؿ تعمؿ اف تيالكو  تطمع عف الجاراهلل واعرب
 مبدأ عمى ترتكز والتي ةيالعرب السالـ ومبادرة ةيالدول ةيالشرع قرارات االعتبار في باألخذ األوسط
 .ؽيالشق نييالفمسط الشعب مصالح ستراعي والتي فيالدولت

       االنباء الكويتيةوكالة : لمصدرا
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 أوف، جونغ كيـ الشمالية، كوريا زعيـ لقاء في رغبتو عف ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس أعرب  
 .الكوريتيف بيف الحدود عند السالح، منزوعة المنطقة في

 بينيا مف جدا، ميمة اجتماعات عقد بعد: ""تويتر" في صفحتو عمى األمريكي الرئيس وقاؿ
 الرئيس مع) الجنوبية كوريا إلى متوجيا الياباف سأغادر شي، الصيني الرئيس مع اجتماعي

 عمى معو ألتقي فسوؼ ذلؾ، في كيـ الشمالية كوريا زعيـ رغب إذا ىناؾ، وجودي وأثناء(. موف
 ".مرحبا لو وأقوؿ ألصافحو فقط السالح، المنزوعة المنطقة في الحدود

     روسيا اليوم: لمصدرا
 
 وأف" دستوري لفراغ" وجود ال أنو السبسي قائد الباجي التونسي لمرئيس السياسي المستشار أكد 

 ." تحسنت" لمرئيس الصحية الحالة

 قايد الباجي الجميورية لرئيس الصحية الحالة أف" صحفي بياف في التونسية الرئاسة وأعمنت
 التقى رئيس الوزراء يوسؼ الشاىد . ، وقدتحسف في السبسي

 فرانس برس: وكالة لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 استمرار تعنى( فتح) حركة أف يعمف اإلسرائيمي الحرب وزير دياف موشي - 8769 -92-9
 .واألرواح األمواؿ في الخسائر مف كثيرا إسرائيؿ تكبد وأنيا الثورة، في الفمسطينييف

 
 :  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

