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   يأواًل : الممف السياس 

ال سفير دولة فمسطين في القاىرة، مندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب الموح، إن ق
رسمية، يمتقي يوم السبت إلى جميورية مصر العربية في زيارة الالرئيس محمود عباس سيصل 

 .خالليا أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف الموح أن الرئيس سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجمس جامعة الدول العربية عمى 
األحد، لبحث األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة، الذي يعقد بناء  اً المستوى الوزاري غد

أن الرئيس سيطمع وزراء الخارجية العرب عمى التطورات لى ، مشيرًا اعمى طمب دولة فمسطين
 .األخيرة لألوضاع في فمسطين

 المصدر: سفارة فمسطين بالقاهرة

 مبعوث تصريحات عمىردًا  ،(فتح) لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين قال الوزير
انيا  القرن صفقة حول غرينبالت، جيسون األوسط، الشرق في السالم لعممية المتحدة الواليات

 .صفقة مرفوضة ولن تمر وسيكون مصيرىا الفشل

 الشرعية قرارات تتجاوز صفقة أي: "تويترحسابو عمى موقع  عبر تغريدة في واوضح الشيخ 
 واحداً  فمسطينياً  تجد ولن مرفوضة فمسطين، دولة عاصمة الشرقية والقدس الدولتين وحل الدولية
 ".الفشل مصيرىا وسيكون معيا، يتعاطى أن ممكن

 موقع تويترالمصدر: 

 اإلدارة عن باالبتعاد حماس حركة الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين طالب 
 . القرن صفقة في االنخراط وعدم األمريكية

 حماس، لحركة نقول:" فمسطين صباح اليوم السبت صوت إذاعة مع حديث في الفتياني وقال
 المستقمة دولتو ونيل واستقاللو حريتو عن وتدافعون الفمسطيني الشعب من جزء زلتم ما إذا أنكم

، "فتات مقابل الصفقة ىذه لتمرير تستخدمكم التي األمريكية اإلدارة ىذه عن االبتعاد فعميكم
 ".جنيتم فماذا شير من أكثر منذ غزة في التيدئة عن بحثتم:" متسائاًل 
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 العربية، واألمة الفمسطينية القضية تاريخ في األخطر ىي بيا نمر التي المرحمة أن الفتياني وأكد 
 العرب بل فقط، فمسطين تستيدف ال األمريكية واإلدارة اإلسرائيمي االحتالل مخططات أن مضيفاً 
 .ككل

 الخارجية وزراء اجتماع خالل العربية األمة سيخاطب عباس محمود الرئيس إن الفتياني وأوضح 
 والقضية القدس عن والدفاع واحد، رجل وقفة بالوقوف وسيطالبيم ،االحد غداً  القاىرة في العرب

 لشعبنا الصمود مقومات توفير أجل من العربية األمان شبكة تفعيل أيضاً  الفمسطينية، وسيطمب
 .الفمسطيني

 والتي غرينبالت جيسون السالم لعممية األمريكي المبعوث تصريحات وقال الفتياني ردًا عمى
 أن من خير فرصة نضيع أن:" قائال السالم، بخطة والقبول الفرصة تضييع بعدم فييا طالب
 الشرعية قرارات عمى قائم سالم ىو المنشود السالم أن األمريكية، لإلدارة ،ونقول"وطن نضيع
 ".المتواضعة بإمكانياتو شعبنا سيواجييا لذلك خالفا تأتي صفقة" أي و ،"الدولية

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

عمى تصريحات  قال عضو المجمس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامو القواسمي رداً  
نما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم  جرينبالنت األخيرة: "نحن لم نستمم أفكاركم مكتوبة، وا 
 عبر عامين عمى األرض والمخالفة لمقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من ىذا الوضوح في

 األقوال واألفعال لكي نحكم عمى أفكاركم بأنيا فاشمة وغير قابمة لمتطبيق مطمقا".

وكان جرينبالنت طمب في تصريحاتو األخيرة "عدم إضاعة الفرصة واالنتظار، وعدم الحكم 
 مسبقا عمى صفقة القرن".

، اليوم السبت، أن مجرد اعتبار القدس موحدة عاصمة عنه وأوضح القواسمي في بيان صدر
لكيان االحتالل اإلسرائيمي كفيال أن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسمسمة القرارات 
المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا، فال حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس كما 

مسطين، وال يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي أقرىا القانون الدولي عاصمة لدولة ف

https://fatehinfo.net/post/157100
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صيغت بتطابق مطمق مع موقف اليمين االسرائيمي المتطرف، والتي تمغي تاريخنا وحاضرنا  
 ومستقبمنا، وتدخل الصراع في دىاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق األخضر واليابس.

 لجنوبيةالمصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات ا

 اسرنا مع بالتضامن البرتغالي، البرلمان موقف" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة منتث 
 البرلمان فييا بما االوروبي االتحاد دول برلمانات داعية االسرائيمي، االحتالل سجون في البواسل

 .األطفال سيما وال اسرانا عن لإلفراج االسرائيمي االحتالل سمطات عمى لمضغط االوروبي

 مفوضية عن صدر صحفي بيان في ،نزال جمال اوروبا في الحركة باسم الرسمي المتحدث كدأو 
 وبخاصة الفمسطينيين األسرى بحق االسرائيمية الممارسات ان ، الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم

 زيارات خالل من تفاصيمو عمى الوقوف يستوجب ما الدولية، لممواثيق مخالف تنكيل القاصرين
 .االحتالل وسجون لمعتقالت االنسان حقوق منظمات قبل من

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

 حل أساس عمى تبنى ال صفقة أو مقترح أو خطة أية أن والمغتربين، الخارجية وزارة كدتأ 
سالمياً  وعربياً  فمسطينياً  وتفصيال جممة رفضيا وسيتم التاريخ، ومزابل الفشل مصيرىا الدولتين،  وا 
 .ودولياً  واوربياً 

 المضممة الدعائية حممتو يواصل ترمب الرئيس فريق ان الى ،صحفي بيان في الوزارة واشارت
 بتصريحات اإلدالء عبر واالسالمي، العربي والعالمين الدوليين والمسؤولين العالمي العام لمرأي

 ."القرن صفقة" تسمى ما بشأن إعالمية ومواقف

تسميتو بخطة سالم، الفتة  واكدت الوزارة أن ما يتحدث عنو غرينبالت ال يمت بصمة لما يمكننا
ال زال  الى انو بعد أن أخرجت إدارة ترمب القدس والمستوطنات والالجئين واألمن من المعادلة،

ضفاء شيء من التوازن الوىمي والمضحك عمى  فريق ترمب يحاول ذر الرماد في العيون وا 
 ت من الطرفين!!.الصفقة المزعومة من خالل االدعاء أن خطة السالم األميركية تتطمب تنازال

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/157098
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/19416?fbclid=IwAR2PVvc0Y2AC0HWVnkFh0SdgjDZz5gV8OQ0LdHP2tp31qDu_0uLZxavxDdI
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً  

بالرصاص الحي، والعشرات  73مواطنا بجروح بينيم  64 ابةصعمنت وزارة الصحة عن اأ
بحاالت اختناق بالغاز المسيل لمدموع، مساء الجمعة، جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيمي 

 .المواطنين المشاركين في مسيرات سممية عمى الحدود الشرقية لقطاع غزة

الجمعة، عدة مواقع شرق  مساءصفت طائرات ومدفعية االحتالل اإلسرائيمي، ق وفي سياق متصل
  .مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين

 وفاالمصدر: وكالة 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

اقرىا   دستورية تعديالت عمى أيام ولثالثة السبت من اليوم اعتباراً  بأصواتيم المصريون يدلي 
 التي التعديالت عمى نائبا، 116 أصل من صوتا 175 بـ ساحقة بأغمبية البرلمان المصري

 .الرئاسة فترة تمديد شممت

 الرئاسة في البقاء لو يتيح مما سنوات، ست إلى الثانية الرئاسية الوالية بتمديد التعديالت وتسمح.
 عام حتى السمطة في بالبقاء لو يسمح ما أخرى لوالية الترشح ذلك بعد لو ويجوز. 0206 حتى

0272. 

 بموجب الغاؤه تم قد كان الذي( سابقا الشورى) الشيوخ مجمس إعادة عمى أيًضا التعديالت تنص
 .مبارك حسني نظام سقوط إلى أدت التي 0255 انتفاضة بعد ،0250 دستور

 ورئيس القضائية الييئات رؤساء اختيار في الحق تنتص التعديالت عمى منح الرئيس كما
 تحديد التعديالت وشممت. أكثر أو واحد نائب تعيين لو ويجوز العام، والنائب الدستورية المحكمة
 .البرلمان في لمنساء٪ 01 حصة

 وكالة فرانس برس    المصدر:  
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 لمرئيس المؤيدين األمريكيين عدد تراجع إبسوس/رويترز أجرتو لمرأي حصري استطالع أظير  
 المحقق تقرير نشر بعد الجاري العام في مستوى أدنى إلى بالمئة ثالثة بنسبة ترامب دونالد

 .األخيرة الرئاسية االنتخابات في الروسي التدخل بشأن مولر روبرت الخاص

 في 62 بنحو مقارنة ترامب أداء يؤيدون األمريكيين البالغين من بالمئة 73 أن االستطالع وذكر
 خالل لمرئيس تأييد نسبة أدنى في وذلك نيسان أبريل 51 يوم أجري مشابو استطالع في المئة

0252. 

    رويترزوكالة فرانس المصدر:   

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

