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   يأواًل : الممف السياس 

الى  مرئيس محمود عباسعن زيارة مرتقبة لسممان اليرفي  لدى فرنسا سفير دولة فمسطين  أعمن
 .ي عممية السالم المتعثرة لمبحث ف ماكرونانويل الفرنسي م يرهنظ منة دعو ب  باريس

لمرئيس الدبوماسي انو التقى المستشار ،  واوضح اليرفي في حديث الذاعة صوت فمسطين
نتيجة لقرصنة االحتالل  باريسببروتوكول  الخاصةوبحث معو عقد لجنة التحكيم  الفرنسي

 الونروا.اب خاصدولي مؤتمر االعداد لعقد عائدات الضريبية الفمسطينية و ل

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 لممساعدات امريكا قطع ان ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب. د الق
 نظر  وجية ومن الفمسطيني، القرار عمى االستحواذ وىدف اطار في يأتي لمفمسطينيين المالية
 بما قبمت اذا الفمسطيني الشعب لقيادة مؤىمة تكون الفمسطينية القيادة  فان ترامب وادارة امريكا
 قياس وحسب تكون االمريكية، االدارة تطرحو ما الفمسطينية القيادة رفضت واذا امريكا، تطرحو

 .يالفمسطين بالشعب تمتي وال فاسدة قيادة ترامب ومواصفات
 ىدف ان ،بأريحاعمال الاتحاد نقابات  نظموفي كممو لو خالل احتفال بيوم العمال  عريقات وبيَّن  
 والقطاع والضفة القدس تبقى ان ىو الفمسطيني الوطني المشروع عمى الحفاظ يريد فمسطيني اي

 تنفيذىا، وسيتم ومحددة واضحة والمركزي الوطني المجمسين قرارات وان ، واحدة جغرافية وحدة
 الوحدة تحقيق اجل ومن ، الدولة الى السمطة مرحمة من وسننتقل انتيت االنتقالية المرحمة وان
 .واالسرى والشيداء لمجرحى اوفياء نكون وان ، العام الى الخاص عن التعالي يجب فانو

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 وعقد الفمسطيني، لشعبنا دولية حماية بتوفير مطالبتيا ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة جددت  
 األمن مجمس في العضوية دائمة الدول وبمشاركة المتحدة، األمم مظمة تحت لمسالم دولي مؤتمر
 .الدولي
 سمطة استئناف إن غزة ، قطاع في األوضاع حول صحفي بيان في التنفيذية المجنة وقالت

 والتي غزة، قطاع عمى العدوانية ىجماتيا الماضية القميمة األيام خالل اإلسرائيمي االحتالل
 والمؤسسات المنازل وتدمير حوامل، ونساء رضع أطفال بينيم مواطنا 72 استشياد عن اسفرت
 مقدمتيا وفي الدولية، والمواثيق القوانين تحترم ال االحتالل حكومة أن مجدداً  يؤكد العامة،
 التيدئة اتفاقات أيضا تحترم ولم المدنيين، حماية عمى تؤكد التي األربعة، جنيف اتفاقيات
 .غزة قطاع في أىمنا بحق العسكرية واألعمال العنف لوقف عمييا وافقت التي المتكررة

ودعت المجنة التنفيذية إلى تييئة األجواء عمى الصعيد الدولي، من اجل استئناف جيود إحالل 
السالم الدائم والعادل في المنطقة من خالل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنياء 

قامة الدولة الفمسطينية  7692مي لألراضي الفمسطينية المحتمة منذ حزيران االحتالل اإلسرائي وا 
ومبادرة السالم  761المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين وفق القرار 

 .العربية
أكدت المجنة التنفيذية ضرورة تنقية االجواء بين الفصائل كافة والعمل عمى تعزيز الوحدة و 

إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، والعمل الجاد الوطنية في 
والدؤوب، من أجل إنياء االنقسام وتنفيذ االتفاقات والتفاىمات الموقعة عمييا الفصائل وآخرىا 

 .77/71/7172اتفاق 
الة غوث ودعت المجنة التنفيذية كافة أطراف المجتمع الدولي، إلى الوفاء بالتزاماتيم تجاه وك
عام  217وتشغيل الالجئين الفمسطينيين "أونروا"، التي أسست بقرار من األمم المتحدة رقم 

 من أجل رعاية الالجئين، حتى يتم عودتيم إلى وطنيم. 7616
 وكالة وفا : المصدر
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 الشقيقة، قطر دولة قدمتو الذي دوالر، مميون 181 مبمغ إن اشتية، محمد الوزراء رئيس قال  
 بالدعم مشيدا الفمسطينية، لألموال االحتالل قرصنة خمقتيا التي المشاكل من جزء حل في سيسيم
 .أرضو عمى الفمسطيني صمود تعزيز في يسيم الذي القطري

 مقدمة منيا مميون 01 دوالر، مميون 211 يشمل المبمغ أن ،في تصريح صحفي اشتية وأوضح
 دوالر مميون 77 بواقع دفعات عمى الحكومة لخزينة موجية كقروض منيا مميون 701و كمنحة،
نسانية معيشية كمساعدة مقدمة دوالر مميون 781 مبمغ إلى إضافة شيريا،  لقطاع وكيرباء وا 
 .القطاع في العاممة الخيرية قطر مؤسسة عبر تدار غّزة،

 دعم عمى ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ وأميرىا الشقيقة قطر لدولة شكره عن الوزراء رئيس وعّبر
 أموال من والشيداء األسرى رواتب باقتطاع االحتالل خمقيا مالية أزمة ظل في فمسطين،
 .المقاصة

 وكالة وفا : المصدر

 

 اطالق القضائية وأذرعيا االحتالل سمطات أقدام العبارات بأشد والمغتربين الخارجية وزارة أدانت 
 باي تستطيع لن واىية، وذرائع حجج تحت الرابي عائشة الشييدة قاتل المجرم المستوطن سراح
 مع االحتالل تعامل في الواضحة العنصرية واالزدواجية القانون غياب اخفاء اشكال من شكل

 .الفمسطينيين
 محاكم تتخذه الذي األخير يكون ولن األول ليس القرار ىذا أن صحفي بيان في الوزارة  واكدت 

 الذين االحتالل وجنود المستوطنين من والقتمة المجرمين عشرات سبيل إخالء في االحتالل
 األمر والتطرف، والعنصرية الكراىية سوى مبرر، أي دون الفمسطينيين بحق قتل جرائم ارتكبوا
 وكذب زيف المختصة المحاكم من وغيرىا الدولية والجنائية الدولي لممجتمع مجددا يكشف الذي

 يتجزاء ال جزءا قضائية كمنظومة وأنيا قانون، أي عن الكامل وبعدىا وتدابيرىا االحتالل محاكم
 . االحتالل منظومة من

  وزارة الخارجيةالمصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً  

 

ىول، عمى آخر ، القنصل البريطاني العام فيميب  مين عام مجمس الوزراء أمجد غانمطمع أأ 
 المستجدات في فمسطين.

مديرة  جاء ذلك خالل استقبال غانم في مكتبو بمدينة رام اهلل، لمقنصل البريطاني العام، ونائبو
 كولين وونرييت. (DFIDمشروع الدعم البريطاني )

وبحث غانم مع القنصل البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك، ووضعو والوفد المرافق في 
زمة المالية الخانقة التي تعاني منيا السمطة الوطنية نتيجة القرصنة اإلسرائيمية ألموال صورة األ

 المقاصة الفمسطينية،
 وفاالمصدر: وكالة 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 بياء ثابت النجار من بمدة يطا: الشاب ،األربعاء اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
عاما( من مخيم الفوار اثناء عبوره مفترق  70زكريا فايق نصار ) :كما اعتقمت الطفل، بالخميل

كما داىمت قوات االحتالل عدة منازل في حي جبل الرحمة بمدينة ، الفوار جنوب الخميل.
 الخميل، وفتشتيا.

 وفاوكالة : المصدر
 

 إسرائيل تجبييا التي الضرائب أموال من آخر بخصم مؤخرا، إسرائيمية، يمينية منظمة طالبت 
 .الفمسطينية لمسمطة

 األموال بخصم شاكيد، أييميت االسرائيمية القضاء وزيرة طالبت" الفي" منظمة أن وجاء
 تجبييا التي الضرائب أموال من الفمسطينيين االسرى عن العامين الدفاع لمحامي المخصصة

 .الفمسطينية لمسمطة إسرائيل

 84موقع عرب المصدر: 
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 بعد الكبرى الدول مع 7170 عام المبرم النووي االتفاق في تعيداتيا بعض تعميق ايران  قررت  
 يوما 91 خالل إضافية باجراءات ميددًة  االتفاق ىذا من االنسحاب األميركي القرار عمى عام
 .التزاماتيا بعض االتفاق عمى الموقعة الدول تطبق لم حال في

 والذي المخصب واليورانيوم الثقيمة المياه من مخزونيا من الحد وقف قررت انيا ايران أعمنت كما
 .النووي برنامجيا عمى قيودا وضع الذي النووي االتفاق بموجب بو تعيدت كانت

 االتفاق، عمى موقعة تزال ال التي الكبرى الدول سفراء ابمغت انيا االيرانية الخارجية وزارة وأعمنت
 االربعاء صباح رسميا بقرارىا وروسيا، وبريطانيا وفرنسا والصين المانيا

  فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

قتيل وذلك بعد  10111يا حوالي راح ضحيت الجزائر في مجازر كبيرة وقوع -7610- 8-0
بالوفاء بعيدىا المتمثل في إعطائيم  فرنسا في مظاىرات يطالبون فييا الجزائريين خروج

  .الحرب العالمية الثانية االستقالل عند نياية

 

 .الحسيني كامل لشقيقو خمفاً  لمقدس مفتياً  الحسيني أمين الحاج بيصتن -7677- 8-0

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://fatehinfo.net/post/154553

