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 يأواًل : الممف السياس

 بإعادة األوروبي االتحاد عريقات، صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين طالب 
 وضمان المدني، المجتمع مؤسسات عمى وضعيا التي الجديدة التمويل شروط في النظر

 .لمجميع التمويل لفرص والشفاف والحيادي المتكافئ الوصول

 الخارجية لمشؤون األوروبي لالتحاد السامي الممثل إلى وجييا رسمية رسالة في عريقاتد. وقال
 عمى التقييدية اإلجراءات بتطبيق المتعمق الجديد التمويل بند إن ،بوريل جوزيب األمنية والسياسة

 وبشكل أطيافو، بكل الفمسطيني المجتمع قمق يثير األوروبي االتحاد في المتعاقدة األطراف جميع
 مع يتماشى بما تمييز دون الفمسطيني شعبنا عامة تخدم التي الفمسطينية المنظمات خاص

 .العاليمة القانونية المعايير

 عمال الفمسطينية الحقوق عمى مباشرة تؤثر التي القيود ىذه مثل وضع عريقاتد. واستيجن
 االتحاد التزام مع تتماشى ال أنيا مؤكدا المصير، تقرير في الحق خاص وبشكل الدولي، بالقانون
حالل الدولتين بحل األوروبي  .المنطقة في واالستقرار السالم وا 

 األوروبي االتحاد دول مع بالمتابعة يقوم الفمسطيني الرسمي المستوى أن عمى عريقاتد. وشدد
 إسرائيل فيو تشن الذي الوقت في تأتي االشتراطات ىذه أن إلى منوىا المستويات، أعمى عمى

 ومحاولة الفمسطيني شعبنا حقوق عمى ومدروسة منظمة تحريضية ىجمة المتحدة والواليات
 تصفيتيا

   وكالة وفا لمصدر: ا

 

 ىذارى الن واألسان الحكومة ستبقى الوفية ألسر الشيداء د.محمد اشتية رئيس الوزراء  أكد 
 . 9:=5تزام  قطعتو الثورة عمى نفسيا  من عام ال

وأوضح د. اشتية خالل لقاء خاص يبث مساء اليوم عمى تمفزيون فمسطين ، نحن مصرين عمى 
، الن انجاح االنتخابات ىي الرد الحقيقي والجديد اجراء االنتخابات في جميع محافظات الوطن

سرائمية عمييا غير ويات النو اليجمة االوالقدس تمثل لدينا اولوية االولعمى صفقة القرن ،
 مسبوقة.
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وأكد اشتية عمى عدم االستسالم لما يسعى لو االحتالل من خالل ابقائنا في االزمة ، وسنعمل 
 بكل ما نستطيع لنخرج من ىذا االزمة .

  تمفزيون فمسطينلمصدر: ا

 

 عدم عمى إسرائيل أصرت حال محيسن ، انو في جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 
 االتفاقات في القدس حسب  االنتخابات إجراء عمى بالموافقة الفمسطينية الرسالة عمى الرد

 ".الموضوع ىذا في المناسب القرار وتتخذ تجتمع سوف وقت بعد القيادة فإن الموقعة،

لمموافقة عمى   اإلسرائيمية الحكومة عمى الدولي الضغط أن محيسن عبر صوت فمسطين ،  وأكد
 .الرئاسي المرسوم إصدار قبل يتم أن اجراء االنتخابات في القدس يجب

 االحتالل حكومة مع تفاىمات من االرض عمى حماس بو تقوم ما الى أن محيسن ولفت 
 في جادة ليست حماس ان يثبت ومطار، وميناء األمد طويمة تيدئة من يطرح وما االسرائيمي،

 ." رئاسية أو تشريعية سواء االنتخابات الى الذىاب

 انطالقة في خرجوا الذين غزة قطاع في شعبنا ألبناء التحية ومن ناحية أخرى وجو محيسن 
 ممارسة يريد شعبنا وأن الفمسطينية، لمشرعية ، مؤكدين دعميم " الفمسطينية والثورة فتح حركة
 قيادتو. واختيار النتخابات الذىاب في حقو

 صوت فمسطينلمصدر: ا

 

  ستقدم التي الممفات وتحديد  لبحث االحد غدا ليا اجتماعاً  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة تعقد
 وقرصنة ، القدس في االنتخابات اجراء بحث وايضا ، االحتالل إلدانة  الدولية الجنائية لممحكمة
 . الفمسطينية المقاصة ألموال االحتالل

 صوت فمسطين: المصدر
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 باالقاليم الشمالية، والتنظيم التعبئة مفوضية" فتح"  الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت   
 .بو الم عضال مرض اثر اليوم فجر المنية وافتو والذي قبيطة ابو زىران الكبير المناضل ابنيا

 الخاليا من وكان ::=5 عام باكرا فتح بحركة التحقوا ممن نضال ابو المناضل ان فتح وقالت
 عاما 59 االحتالل اعتقمو أعمدتيا واحد االولى االنتفاضة قادة ومن الحركة في الفاعمة االولى
 معتقل ممثل وكان عامين اداريا اعتقالو االحتالل أعاد ثم االسرى تبادل صفقة في عنو وافرج
 .الصحراوي النقب

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 إجراءات وسط،المبارك األقصى المسجد رحاب في الجمعة، صالة مصل، ألف 84 نحو أدى 
 المسجد، بوابات عمى االحتالل شرطة عناصر انتشار تضمنت مشددة، إسرائيمية عسكرية
 .لممصمين الشخصية البطاقات في والتدقيق

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 954) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد :يواصل األسير 
المؤسسات الحقوقية  ، في ظل تدىور صحيتو بشكل كبير، وعائمتو تطالب اإلداري اعتقالو عمى

 االفراج عنو.ب لالسراع  الدولية التدخل

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  86) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 59) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 فيمق قائد تصفية تبعات لبحث االحد غداً  المصغر في دولة االحتالل الوزاري المجمس يجتمع  
 الميمة بغداد في امريكية جوية غارة في سميماني قاسم اإليراني الثوري لمحرس التابع القدس

  الماضية

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 .بغداد شمالي التاجي في طبية قافمة عمى جوية ضربة وقوع السبت يومال العراقي الجيش نفى    

أي ضربات  تنفيذ التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية  كما نفى
 .جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد

 رويترزالمصدر:وكالة .

 

 من األوسط الشرق إلى إضافي جندي 7444 قرابة سترسل  أنيا ، األمريكية الدفاع وزارة أعمنت
 في األمريكية لمقوات التيديدات تصاعد وسط احترازي كإجراء جوا المحمولة 6> الفرقة

 .سميماني لقاسم امريكا اغتيال ،عقب.المنطقة

 سميماني قاسم اإليراني العسكري القائد بقتل أمر إنو اعمن ، ترامب دونالد األمريكي الرئيس وكان
 .أمريكيين ضد وشيكة ليجمات يخطط كان سميماني أن إلى مشيرا إلشعاليا ال حرب لمنع

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 الحرائق بسبب استراليا، شرق جنوب في السبت، اليوم بيوتيم، السكان من االالف عشرات أخمى 
 مكتظة سياحية منتجعات حولت بعدما تفاقميا إلى الجوية األحوال تؤدي أن يتوقع التي الكارثية

 .مقفرة مناطق إلى العام من الفترة ىذه في

 وفاالمصدر:وكالة  
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 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

 الضفة من فمسطينيا أسيرا(  56)  بإبعاد تحكم اإلسرائيمي االحتالل سمطات  -6448   -8-5
 . غزة قطاع إلى الغربية

 وزعم، باألسمحة محممة(  A كارين)  سفينة ضبطو يدعي اإلسرائيمي الكيان  - 6446   -8-5
 . الفمسطينية السمطة إلى متوجية كانت أنيا

 أصابع وأشارت لندن في حمامي سعيد والمفكر والسياسي المناضل اغتيال  - >;=5   -8-5
 . إلسرائيل االتيام

 

 .شخص ألف 694 ىو إلييا المياجرين الفالشا ييود عدد إن تعمن إسرائيل - 9:=5  -8-5

 

 استشياد عن العممية أسفرت وقد ، يافا في(  القديمة السرايا)  الييود نسف - >8=5   -8-5
 مصمحة تستعممو كانت) المكان نزالء من معظميم المائة عن يزيد ما وجرح عربيا عشر سبعة

 ( . واأليتام لمفقراء ممجأ االجتماعية الشؤون

 

 ختامو في وأقر األول الفمسطيني العربي الشباب مؤتمر يافا مدينة في عقد  - 76=5   -8-5
 ألشكالو بكل االستعمار مقاومة وضرورة العربية البمدان وحدة عمى ينص وىو وطنيا ميثاقا
 . وصوره

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

