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   يأواًل : الممف السياس 

 وتقديم محاباة أو واسطة دون القانون تطبيق ضرورة عمى اشتية محمد. د الوزراء رئيس اكد 
 . يستحقون النيم لمجميور الخدمات افضل
 انطالقا الجميور معاممة في األعمى المثل تقديم يجب"  الشرطة اشتية خالل زيارتو لقيادة  وقال
 أو واسطة دون القانون تطبيق يجب ،" ترفع او منة دون لخدمتيم موجودون اننا اإليمان من

ن حتى محاباة  ".بابني االمر تعمق وا 
 عمى مشددا األمنية المؤسسة مع واألمان األمن توفير في أساسي الشرطة جياز ان اشتية واكد
 مواطن اي مالحقة وعدم راحتيم عمى والسير لممواطنين الخدمات لتقديم الجيد من المزيد بذل

ن حتى" قائال والتعبير الرأي حرية يمارس  ".شخصيا بي يتعمق األمر كان وا 
 مع اتياون ولن األشكال من شكل باي بيا المساس يجوز وال مقدسة والحريات الحقوق:" واضاف

 المساس يحاول من مع التياون عدم عمى ، مشدداً " وحرياتيم المواطنين لحقوق يسيء من
 . شكمو او صفتو كانت ايا الوطني بالمشروع

 ن الحكومة تسعىأ السفير القطري محمد العماديشتية خالل لقائو د.اومن ناحية اخرى أكد 
 جيود مع جنب إلى جنباً  في قطاع غزة ، شعبنا أبناء معاناة لتخفيف ممكن ىو ما كل لتقديم

 ".المصالحة
 مؤكداً  وقروض، منح شكل عمى لمحكومة المقدم األخير القطري الدعم عمى شكره اشتية وجدد 

 .ألموالنا االحتالل قرصنة سببتيا التي المالية األزمة تخفيف في ساىم أنو
  مجمس الوزراءالمصدر: 

 الذي ثريا، أبو إبراىيم المقعد إعدام في التحقيق إغالق أن والمغتربين، الخارجية وزارة قالت
 ارتكاب عمى والمستوطنين االحتالل جنود شجعسي غزة، قطاع حدود عمى عام قبل استشيد
 .الفمسطينية األراضي ومختمف األغوار في الجرائم من المزيد
 االحتالل دولة في القضائية المؤسسة" إن الخميس، اليوم صحفي، بيان في الخارجية وقالت

 وعناصر االحتالل لجنود والتحفيزية التشجيعية الرسائل من جممة ارسال األخيرة باأليام اختارت
 والتغطية الحماية لتوفير وقت أي في جاىزة أنيا عمى لطمأنتيم المسمحة، المستوطنين ميميشيات

 ".فمسطيني ضحيتيا دام ما يرتكبونيا جريمة أية عمى
 الشكمية التحقيقات ببعض والقيام( االعتقال) في اليزلي وقضاءه االحتالل مسرحيات أن وأكدت
 فمسطين دولة تبذليا التي الجيود أىمية تُبرىن والقتمة، المجرمين بتبرئة سريعا تنتيي التي

 الخارجية وزير عقده الذي االجتماع آخرىا وكان الدولية، الجنائية المحكمة مع وتواصميا
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 وحثيا القانونية مسؤولياتيا أمام لوضعيا لممحكمة، العامة المدعية مع المالكي رياض والمغتربين 
 .االحتالل جرائم في رسمي تحقيق فتح في لإلسراع

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 

 محمود رئيسال أمام القانونية اليمين األربعاء، مساء حمد، بن براك محمد أحمدالمستشار: أدى 
 .الفساد مكافحة لييئة رئيساً  عباس،

 األعمى القضاء مجمس رئيس بحضور اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في اليمين، أداء مراسم وجرت
 .مينا عمي األستاذ القانوني الرئيس ومستشار سميم، عماد المستشار

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 وطني فريق لتشكيل جار العمل إن الخميس، اليوم العسيمي، خالد الوطني االقتصاد وزير قال 
 قوي اقتصاد بناء متطمبات مع يتماشى بما الشركات، قانون مسودة إلنجاز المختصة الجيات من

 .الشباب لدى واإلبداع الريادية من يعزز

 تبذل التي الجيود سمارة، عدنان والتميز لإلبداع االعمى المجمس رئيس لقائو لدى العسيمي وبين
 عمى والمحفزة الجاذبة االعمال بيئة وتحسين الوطني لالقتصاد الناظمة القانونية البيئة لمراجعة

 .معيقات دون االقتصادية ومشاريعيم افكارىم تنفيذ من والرياديين المبادرين وتمكين االستثمار،

  وكالة وفا المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم عمى االقل  ينمواطن 7 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
،  لدييا االعتقالواقتادتيم الى مراكز  الشماليةحافظات مالبوتفتيش لممنازل بمناطق متفرقة 

 أحمد ، لدادوة فيصل ومحمد قرع، أبو أحمد ويزن شريتح، عمي محمد:  المعتقمينعرف من و 
 .جنين من كميل وعمي لحم، بيت من المغربي محمد ،اهلل رام من رأفت

منذ  مواطن  001 ان قوات االحتالل االسرائيمي قد اعتقمت اكثر من مركز حقوقي  وقد ذكر
 .طفاًل  18أيام، بينيم أربع نساء و 10بداية شير رمضان، قبل 

أغمقت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم الخميس، المدخل وفي سياق االعتداءات االسرائيمية 
 .الرئيسي لبمدة العيسوية وسط القدس المحتمة بصورة مفاجئة

  صحيفة القدسالمصدر: 

 جديدة استيطانية وحدة ألف 20 نحو بناء تم إنو لالستيطان، المناىضة" اآلن السالم" حركة قالت
 .2009 عام اإلسرائيمية الحكومة رئاسة نتنياىو بنيامين تسمم منذ المحتمة، الغربية الضفة في

وحدة استيطانية منذ عام  19346وأوضحت حركة "السالم اآلن"، في تقرير ليا، أنو تم بناء 
 .2018، عندما تولى نتنياىو رئاسة الحكومة لممرة الثانية وحتى نياية 2009

برس" أنيا حصمت عمى وثائق إسرائيمية رسمية تشير إلى  ومن جانبيا، أفادت وكالة "أسوشيتيد
زيادة إنفاق الحكومة اإلسرائيمية عمى إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة، منذ انتخاب 

 .الرئيس األميركي دونالد ترمب

 المصدر: وكالة وفا 
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. الخامسة حكومتو تشكيل في جدية مصاعب نتنياىو، بنيامين ،االحتالل الحكومة رئيس يواجو 
 تقدم أي تحقيق بعد يتم ولم عالقة، المحتممين الشركاء بين االئتالفية المفاوضات أن ويتضح
 .جدي

 عضو 60 عمى تعتمد حكومة تشكيل إمكانية بجدية يدرس نتنياىو أن الميكود في مصادر وقالت
 كاحمون، موشيو ،"كوالنو" حزب رئيس فإن المقابل، وفي ،"بيتينو يسرائيل" حزب بدون كنيست،
 .كنيست عضو 60 عمى تعتمد ضيقة حكومة في لممالية وزيرا يكون أن يرفض

 خاصة محادثات في مخاوفو عن عبر نتنياىو فإن الخميس، اليوم ،"ىآرتس" صحيفة وبحسب
 .غزة وقطاع التجنيد قانون رأسيا وعمى شروطو، عمى ليبرمان تعنت بسبب

  84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 في الفمسطيني لمشعب والمطمق الثابت دعميا عمى التأكيد اإلسالمي التعاون منظمة جددت 
 .لمتصرف القابمة غير الوطنية حقوقو وممارسة استرداد أجل من العادل نضالو

 الشعب لتمكين أشكالو بكل الدعم تقديم لمواصمة بأسره العالم في الحرة والشعوب الدول ودعت
قامة العودة، حق فييا بما الوطنية، حقوقو استرداد من الفمسطيني  المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 .الشريف القدس وعاصمتيا

 االمارتية  البيانصحيفة المصدر: 

 إلى سافروا والمعارضة الحكومة عن ممثمين إن الفنزويمية المعارضة من مصادر ذكرت  
 .مادورو نيكوالس الرئيس ضد االنتفاضة فشل بعد الممكنة الخيارات لبحث النرويج

 ىيكتور ميراندا والية وحاكم رودريجيز خورخي اإلعالم وزير سافر فقد المصادر، وبحسب
 .أوسمو إلى االشتراكي الحزب من رودريجيز

 وفيرناندو باليدي خيراردو السياسيان والمستشاران جونثاليث ستالين المعارض النائب سافر كما
 .النرويج إلى أيضا مارتينيز
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   رويترزوكالة المصدر:  

 شبكات لحماية القومية الطوارئ حالة بإعالن تنفيذيا أمرا ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس وقع
 .التجسس من البالد

 االتصاالت معدات استخدام من األمريكية الشركات ، ترامب وقعو الذي التنفيذي األمر ويمنع
 الطريق يميد ما لبالده، القومي األمن عمى خطرا تشكل شركات تصنعيا التي والالسمكية السمكية
 .الصينية" ىواوي" شركة مع التجاري التعامل لحظر

 بإدارة الدولة لرئيس يسمح الذي الطارئة، االقتصادية الصالحيات قانون تحت أمره ترامب ووقع
 .المتحدة الواليات ييدد خطر وجود ظل في التجارة شؤون

   روسيا اليومالمصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم

 

 مناطق لتحديد وذلك المتحدة والمممكة فرنسا بين بيكو سايكس اتفاقية إبرام - 1916 -16-5
 .العثمانية الدولة تياوي بعد آسيا غرب في النفوذ

 

 تهت النشرة اليومية نا 
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