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 يأواًل : الممف السياس

 إجراء عمى تصميمو ، الجمعة مساء التنفيذية المجنة اجتماع خالل عباس محمود الرئيس أكد 
 عمى ذاتو الوقت في مشدداً  ممكن، وقت أسرع في الفمسطينية ريعيةوالتش الرئاسية اإلنتخابات

 .المحتمة فمسطين دولة عاصمة الشرقية القدس داخل وترشيحاً  تصويتاً  اإلنتخابات بإجراء التمسك

 الفمسطيني الشعب ضد( إسرائيل) االحتالل سمطة ترتكبيا التي الجرائم التنفيذية المجنة وأدانت
 كبير سجن إلى العيسوية بمدة تحويل شممت والتي حوليا، وما المحتمة القدس مدينة في وخاصة

 إضافة الدولية، والشرعية الدولي والقانون الموقعة لالتفاقيات المخالفة الممارسات من وغيرىا ،
 .الخميل مدينة قمب في استيطانية وبؤرة االستيطانية، الوحدات آالف بناء عن اإلعالن إلى

 مع قضائي تحقيق لفتح الجنائية المحكمة في القضائي المجمس المجنة التنفيذية ، ودعت
 .الفمسطيني الشعب بحق حرب جرائم يرتكبون الذين اإلسرائيميين المسؤولين

 القدس في الغوث وكالة مدارس إغالق عمى( اسرائيل) االحتالل سمطة إقدام من التنفيذية وحذرت
 كما ،"القرن صفقة" تسمى لما تنفيذاً  الفمسطينية القضية تصفية إطار في تدخل والتي الشرقية،
 .القدس في بكامميا التعميمية العممية وعمى الالجئين عمى اإلسرائيمية الييمنة من جزءاً  تشكل

 مؤسسات إلزام تحاول التي الجديدة الشروط بإلغاء األوروبي االتحاد دول التنفيذية المجنة وطالبت
 مؤسسات وتقوية دعم إطار عن خارجة الشروط ىذه معتبرة قبوليا، الفمسطيني المدني المجتمع
 .المؤسسات ىذه وتراجع إضعاف إلى إلغائيا عدم سيؤدي حيث المدني، المجتمع

 الرئاسية اإلنتخابات إلجراء عباس محمود الرئيس إلعالن التام تأييدىا التنفيذية المجنة وأعادت
 الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير منظمة أنظمة مع يتعارض ال وبما ونزاىة، بحرية والتشريعية،

 بعدم ،(إسرائيل) االحتالل سمطة بإلزام الدولي المجتمع مطالبة الفمسطيني، لمشعب والوحيد
 . المحتمة الشرقية القدس مدينة في وخاصة االنتخابات إجراء عرقمة في راراالستم

 وكالة وفا   لمصدر: ا
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 عمى يتنافس اإلسرائيمي، اليمين أن ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمالقال   
 ىذه في اإلسرائيمي ليمينا أن إلى مشيراً  الفمسطيني، الشعب تجاه فاشية أكثر ىو من موضوع
 .القدس في انتخابات ىناك تكون أن يسمح لن المرحمة،

المواقف ان القيادة ستبذل جيودًا مكثفة لمواجية ،وأضاف محيسن عبر "صوت فمسطين"  
 .والتشريعية الرئاسية االنتخابات بإجراء يتعمق فيما خاصةو ،االسرائيمية المتعنتة 

 االنتخابات، من أىم القدس، عمى والسيادة بالسيادة، عالقة لو القدس موضوعوتابع محيسن ان 
 .القدس في االنتخابات إجراء عمى اإلسرائيمية بالموافقة مرتبط الرئاسي والمرسوم

 إصداره، بعد وليس المرسوم، إصدار قبل إسرائيل، عمى دولي ضغط المطموب أنوأكد محيسن 
 ". والقدس الفمسطينية األرض حساب عمى ليس ولكن انتخابات، نريد نحن"

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

الت وزارة الخارجية والمغتربين، إن محاكم دولة االحتالل تمييزية وعنصرية وتعتمد عمى ق
ننا إزاء نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، وقضاء إسرائيمي ال يمت  ازدواجية المعايير، وا 

د "محكمة الصمح" ، عن ما نشره اإلعالم العبري، حول انتقاتعقيباً ، وذلك  لمقانون بصمة
 .رائيميين متيمين بأعمال إرىابيةاإلسرائيمية بشدة لطريقة التعامل مع معتقمين إس

نما يمارس سياسة االحتالل  وأضافت الوزارة: أننا أمام قضاء إسرائيمي ال يمت لمقانون بصمة، وا 
العنصرية كجزء ال يتجزأ منيا، ويعطي الحق لإلرىابي االستمتاع بنوم متواصل لمدة ثماني 

مواطنين الفمسطينيين، بينما يقر ساعات يوميا، رغم أنو يخضع لمتحقيق في جرائم ارتكبيا بحق ال
إجراءات عقابية قاسية بحق المعتقمين الفمسطينيين الذين يخضعون لمتحقيق عمى يد الشاباك 

 .اإلسرائيمي

واعتبرت أن "قرار القضاء العسكري اإلسرائيمي يعتمد عمى قومية المعتقل وديانتو، وليس عمى 
في التعاطي مع نفس الجرائم أو التيم، مؤكدة  حجم الجريمة"، ما يؤكد عمى نظام الكيل بمكيالين

أن ىناك تياون كبير وتسييالت غير محدودة لممتيم الييودي اإلرىابي، بالمقابل تشديد كبير 
 .عمى المعاممة واإلجراءات المتبعة بحق الفمسطينيين
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ودي، رغم وقالت: "المبدأ ال حقوق لممعتقل الفمسطيني بينما كل الحقوق والتسييالت لممعتقل اليي
 .وضوح التيم عميو"

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 الفمسطينية التركية االقتصادية المجنة إبرام عن العسيمي، خالد الوطني االقتصاد وزير أعمن 
 من عدد انقرة، التركية العاصمة في يومين مدار عمى استمرت التي أعماليا ختام في المشتركة
 االقتصادي التعاون وتعزيز البمدين بين التجاري التبادل زيادة شأنيا من التي الثنائية االتفاقيات

 السوق إلى المصنعة والزراعية الزراعية الفمسطينية المنتجات إدخال مجال في تسييالت وتقديم
 .كامل بإعفاء التركي

 يأتي المشتركة الفمسطينية التركية االقتصادية المجنة اتفاق  أن ، صحفي بيان في العسيمي وقال
 وزيادة الفمسطينية المنتجات امام االسواق تنويع في الفمسطينية الحكومة لتوجيات فعمية ترجمة

 .الدولية صادرتنا

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 111) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو االسير: احمد زىران  يواصل
 تو بشكل كبير.، في ظل تدىور صح اإلداري اعتقالو عمى

االستمرار زىران مصر عمى احمد ان االسير ،ي ابو بكر ر قد رئيس ىيئة شؤون االسرى  وقال
 راجع عن االتفاق حول االفراج عنو.ان االحتالل ت، مشيرًا الى مرتفعة  معناويتورابو وان في  اض
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 ما أمضى اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  24) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 11) مجموعو

 صوت فمسطين لمصدر: ا

 

 كاحل بيت بمدة من عطاونة محمود: السرىا لمناز  بيدم ،ياإلسرائيم االحتالل سمطات أخطرت
 .اهلل رام قرب وبيرزيت الطيرة من مغامس ويزن حناتشة ووليد الخميل، محافظة في

 وكالة وفا: المصدر

 

" أبيض أزرق" تحالف أن العبرية،" ىيوم يسرائيل" صحيفة أعدتو الذي رأي استطالع كشف
 مقعًدا، 42 عمى وسيحصل الكنيست في حزب كأكبر بمكانتو سيحتفظ غانتس، بيني بزعامة
 عمى بحصولو الكنيست في حزب أكبر كثاني نتنياىو بنيامين بزعامة" الميكود" حزب بعده ويأتي
 .مقعًدا 43

 لحزب مقاعد 7 مقابل. مقعًدا 11 عمى االستطالع بحسب ستحصل" المشتركة القائمة"أما
 .ليبرمان أفيغدور برئاسة" بيتينو يسرائيل"

 معاوكالة : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

وحدة سكنية في  1341أدانت فرنسا القرارات الجديدة التي اّتخذتيا السمطات اإلسرائيمية، لبناء   
 .الضفة الغربية

الجمعة، إن القرارات وقالت فرنسا في بيان صدر عن قنصميتيا العامة في القدس، مساء 
اإلسرائيمية تندرج في سياق مثير لمقمق، حيث نشيد تسارع وتيرة االستيطان في الضفة الغربية 

 .والقدس الشرقية
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ال سّيما من وأكدت أن االستيطان عمى اختالف أوجيو غير شرعي من منظور القانون الدولي، 
( الصادر عن مجمس األمن التابع لألمم المتحدة، فيو يسيم في تأجيج 4442منظور القرار )

التوترات الميدانية ويقّوض ظروف إحالل السالم العادل والدائم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين 
 .القائم عمى حل الدولتين

لمشاريع وعن جميع المشاريع األخرى ودعت فرنسا السمطات اإلسرائيمية إلى التخمي عن ىذه ا
 .التي تسيم في تقويض حّل الدولتين

   وفاالمصدر: وكالة  

 

 أن السبت يومال صباح من مبكرة ساعة في عمان سمطنة في الرسمية االنباء وكالة أعمنت 
 . الجمعة مساء توفي سعيد بن قابوس السمطان

 ليكون القانونية اليمين أدى سعيد آل طارق بن ىيثم ان العمانية الوطن صحيفة ذكرت فيما
 . قابوس السطان  عم ابن وىو ، الجديد عمان سمطان

 االنباء العمانية ، صحيفة الوطن العمانية وكالة :المصدر 

 

غير تحطم الطائرة األوكرانية نجم عن خطأ بشري  أن اإليراني جواد ظريف ية وزير الخارج نمعا
 .مقصود

 األوكرانية الركاب طائرة إلسقاط “بشدة تأسف” إيران إن ، روحاني حسن اإليراني الرئيس قالو 
 .الماضي األسبوع مقصود غير بشكل

  رويترزوكالة :المصدر

 

في أعقاب إعالن إيران بإسقاط الطائرة األوكرانية "عن رئيس أوكرانيا، فالديمير زيمينسكي،  قال 
 .إن بالده تنتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبموماسية ودفع تعويضاتطريق الخطأ"، 
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وأضاف زيمينسكي أنو يتوقع تحقيقا كامال من إيران في حادث الطائرة، كما يتوقع اعترافا كامال 
 .ةتقديم من ىم وراء الحادث لمعدالبالذنب و 

  رويترزوكالة :المصدر

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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