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   يأواًل : الممف السياس 

 الدولتين حل خيار إسقاط  إن عريقات صائب. د حريرالت لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين قال 
 .    السالم تحقيق إلمكانية إسقاط  ىو ٧٦٩١ حدود عمى
 ، وباحثين ، جامعات  وأساتذة عمداء من مكون أمريكي وفد لقائو حالل عريقات  وشدد

 وعمى  الفمسطينية التحرير منظمة ان عمى والعالمية األمريكية الصحف كبريات  من وصحافيين
 الدولتين وحل ، الدولية والشرعية الدولي بالقانون تتمسك ، عباس محمود الرئيس السيد رأسيا
 الالجئين قضية رأسيا وعمى كافة النيائي الوضع قضايا وحل ،٧٦٩١-٩-٤ حدود عمى

  الرئيس طرحيا التي السالم برؤية ،مذكراً  العالقة ذات الدولية الشرعية لقرارات استنادا واألسرى
 . ٠٢٧٦-٠-٠٢ فى االمن مجمس أمام عباس محمود
 مشاريع عن والحديث ، فمسطين دولة استقالل تجسيد إطار خارج الحديث ان عريقات وأوضح

 العنف من المزيد الى يقود سوف االحتالل استمرار مع المعيشية الظروف وتحسين اقتصادية
راقة والتطرف والفوضى  . الدماء وا 

 واألمن واالستيطان والالجئين القدس حول ترامب الرئيس إدارة قرارات جميع ان عريقات وأضاف 
غالق والحدود  واشنطن في الفمسطينية التحرير منظمة وممثمية القدس فى األمريكية القنصمية وا 
سقاط  االدارة  فقدان الى أدت وغيرىا  ، النفس عن دفاعا العدوان وتسمية ، احتالل اصطالح وا 

 .السالم عممية فى الشريك أو الوسيط  بدور لمقيام  ألىميتيا األمريكية
  امانة سر المجنة التنفيذية لممنظمة: المصدر

 
 
 نمن األكاديميين والمفكرين والكتاب األمريكيي وفداً أكد د. محمد اشتية رئيس الوزراء خالل لقائو  

 السفارة نقل أو المنظمة، مكتب بإغالق سواء ترامب ادارة بيا تقوم التي االبتزاز سياسةأن 
 عمى يجبرنا لن الوطنية، ولمسمطة لالونروا المالية المصادر وتجفيف القدس، الى االمريكية
 ".القرن بصفقة والقبول االستسالم

 حقوق وعمى الحدود وال القدس عمى تحتوي لن القرن صفقة كانت اذا: " الوزراء رئيس وأضاف
 المكتوب النص من أسو أ االرض عمى فعالأ فرأينا بيا، سنقبل فمماذا الشرعية، الفمسطيني الشعب
 ".القرن لصفقة
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شدد رئيس ، يالسفير السويسري لدى فمسطين جوليان ثونفي سياق متصل  وخالل لقائو و  
القبول بصفقة القرن االمريكية، بعدم  جاداً  الوزراء عمى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً 

نقاذ حل الدولتين.  ومواجيتيا باقامة مؤتمر دولي لمسالم، إلنياء االحتالل وا 

 

دعم سويسرا حل عمى  دشتية رسالة من الرئيس السويسري تؤكاقد سمم المبعوث السويسري وكان 
الى جيود إقامة الدولة  باإلضافةالدولتين من خالل المفاوضات وفق قواعد القانون الدولي، 

 "الفمسطينية ذات سيادة ومتواصمة جغرافيا، ودعم جيود انجاز المصالحة الوطنية الفمسطينية
 مجمس الوزراء: المصدر

 

حتفال كية لاليالخطة االمر  ن ، إريرالتحلمنظمة عضو المجنة التنفيذية وي حنان عشرااعتبرت 
 تأتي في اطار تكريس خطوة ،بالقدس  مدينة بل فين المقحزيرا مطمعالدىا في عيد استقالل بب

ستفزازية االو  القانونيةعير  إجراءاتيافي  إلسرائيلوموافقتيا ومشاركتيا  المتحدة  الوالياتموقف 
 وضم القدس الى اسرائيل واالعتراف بيا 

 األمريكيةالخطة ان  ،نجمال محيس عضو المجنة المركزية لحركة فتح  الق وفي ذات االطار
تدمير المشروع ف سياسة يتبعيا ترامب بيدتأتي في اطار   لالحتفال بعيد استقالليا في القدس

 بالتآمر عمى القضية الفمسطينية عبر ما تسمى صفقة القرن . االمريكي
 سطينة صوت فماذاع: المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 من مختمفة بأصناف محممة شاحنة ٧1 تضم أدوية قافمة األربعاء، مساء الصحة، وزارة رتي  س   
 مستودعاتيا إلى بنابمس سالم في مستودعاتيا من المخبرية والمواد طبية، والمستيمكات األدوية

 .غزة قطاع في

. د الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس من بتوجييات:  د. مي الكيمة الصحة وزيرة وقالت
 عن لمتخفيف تعمالن والحكومة الفمسطينية القيادة أن مؤكدة، القافمة تسيير تم فقد اشتية، محمد
 .معاناتنا من جزء ومعاناتيم فمسطيني، كل قمب في غزة قطاع أن ، و  السبل بشتى ىناك أىمنا

 وزارة الصحة : المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 القدس من األقل عمى مواطنين خمسة الخميس اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 :خالل عمميات دىم وتفتيش لمنازل المواطنين، وعرف من المعتقمين الغربية، الضفةمحافظات و 

 وفراس شحادة، أسيد السابق األسير، و  من القدس عصب أبو ومحمد عصب أبو ميدي الشابين
 من نابمس. الصفدي لويس وأسعد شحادة،

 الخميس اليوم صباح تحت حماية قوات االحتالل المستوطنين عشرات اقتحموفي سياق متصل 
 . "اسرائيل استقالل" يسمى ما ذكرى في المبارك، األقصى المسجد

 صحيفة القدس: المصدر
 

 الممف العرب والدولي:  رابعاً 

 تبذل بالده أن ي،الوطن التمفزيون بثيا كممة في مادورو، نيكوالس الفنزويمي الرئيس أعمن  
 .األمريكي الدوالر من لمتحرر جيدىا، قصارى

 تسديد كآلية الدوالر من االبتزاز، ومن تربطنا، التي الحبال من أنفسنا نحرر نحن: "مادورو وقال
 ويمكن اإلنتاج يمكن نعم،: لمعالم الشعب يقول عندما عظيمة، تاريخية عممية تجري. مالية
 ".األمريكية المالية المنظومة ودون الدوالر، دون والعمل العيش

  روسيا اليومالمصدر: 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

