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   يأواًل : الممف السياس 

( BDS) المقاطعة حركة باعتبار االلماني البرلمان قرارأن   الفتحاوية الشبيبة حركة أكدت
 في يندرج إسرائيل،“ مقاطعة تدعم التي المشاريع من التمويل لسحب ودعوتو لمسامية معادية
 الشعب حق وضد والعدوان، والظمم، واالحتالل، العنصرية، مع الصارخ التواطؤ إطار

 الفمسطيني الشعب وحق والعدالة، الحرية، أجل من السممي بالنضال العالم وأحرار الفمسطيني،
قامة مصيره، بتقرير  .الدولية الشرعية لقرارات وفقا المستقمة، دولتو وا 

 ىذا بأن ،بيان صادر عن لجنة العالقات الدولية  في الشبيبة في اوية فتحال شبيبةال وأضافت
 الحكومة استمرار ظل وفي الفمسطيني، شعبنا ضد األمريكية السياسات مع يتزامن الذي القرار

 الوطنية لمحقوق وتنكرىا وأرضنا، شعبنا، ضد اليومية بجرائميا إسرائيل في المتطرفة اليمينية
 .لالحتالل األلماني البرلمان ىدية ىو إنما الفمسطينية،
حسن فرج، أن حركة  الفتحاويةشبيبة المس الثوري لحركة فتح، وسكرتير عام عضو المج وأوضح 

الشبيبة الفتحاوية تداعت من أجل االتصال بمختمف الشركاء عمى الساحة الوطنية، والدولية، من 
 .أجل اتخاذ موقف واضح ضد ىذا القرار العنصري

الى  روط، مشيراً موقف حركة الشبيبة الفتحاوية، الرافض لالبتزاز المالي، أو المش عمى وأكد فرج 
أن حركة الشبيبة الفتحاوية ستستمر في جيودىا ضمن حممة المقاطعة، وقيادتيا عمى المستوى 
الشبابي والطالبي في الوطن، ونشرىا عبر شركائيا الدوليين في مختمف دول العالم، باعتبارىا 

 .حقا وواجبا وموقف أخالقي ضد العنصرية والظمم والعدوان
  مفوضة االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 عدم وبمبدأ الدولي بالقانون فمسطين التزام المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير اكد  
 عن سنتوقف اننا يعني ال ىذا ولكن قدمًا، لنمضي الوحيد الطريق ىو ىذا ألن والسممية، العنف
 الرئيسية اسرائيل لخطوة ولمتصدي استقالليتنا من لمتعزيز الالزمة واألفعال اإلجراءات اتخاذ

 التخاذ القادمة االسابيع في اجتماعات ستعقد الفمسطينية التحرير منظمة وأن االحتالل، لتعميق
جراءات قرارات  .الشأن ىذا في وا 

 
" ىاوس شاسام" معيد نظميا ،(فمسطين مستقبل) بعنوان ندوة في لو مداخمة خالل المالكي، وقال

 لشرح الدبموماسية الجيود بتركيز أيضاً  سنقوم اننا الجمعة، اليوم لندن في واألبحاث لمدراسات
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 بينما القادمة، األسابيع في الفمسطينية الحقوق إعالء أجل من الدعم ولحشد الفمسطيني الموقف 
 الفمسطيني لمشعب السالم لتحقيق الطرق بكافة سنستمر خطتيا، لنشر المتحدة الواليات تحضر
 .السممية القانونية رقالط عبر

  وكالة وفاالمصدر: 
 المصالحة حوارات الستئناف متواصمة المصرية الجيود مطمع،أن فمسطيني مصدر أكد

 .أشير عدة دام توقف بعد ، حماس و فتح حركتي بين الفمسطينية
 المبذولة المصرية الجيود إن ، الجمعة مساء اإلخبارية( سوا) لوكالة الفمسطيني المصدر وقال
 إلى دعوة ستوجو القاىرة أن موضحا متقدمة، لمراحل وصمت الفمسطينية المصالحة ممف في

 كل تمسك عمى  مشدداً  ، الممف ىذا بحث أجل من القاىرة إلى لمحضور الفمسطينية، الفصائل
 .عنو بديل وال محوري دور باعتباره المصالحة ممف في المصري بالدور الفمسطينية األطراف

 وكالة سواالمصدر: 

 

 عمى عاما 17 بعد إنو" منصور رياض السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب قال 
 ."فمسطين بقضية المتعمقة المبادئ عن والدفاع بقراراتو بالتمسك الدولي المجتمع نطالب النكبة،

 المتحدة، لألمم العام األمين إلى منصور السفير أرسميا متطابقة رسائل ثالث في ذلك جاء
 أبناء إحياء مع بالتزامن ،(إندونيسيا) الشير ليذا األمن مجمس ورئيس العاّمة، الجمعية ورئيسة
 االحتالل بسبب شعبنا معاناة مواصمة إلى الدولي المجتمع انتباه لمفت لمنكبة، 17 لمذكرى شعبنا
 .فمسطين لقضية عادل حل غياب ظل في المستمر، الغاشم

 األبرياء أرواح ُتزىق االحتالل استمرار عمى يمضي يوم كل مع: "الرسائل في منصور وأضاف
 مشيرا ،"الشعب ىذا لمأساة حلّ  قرب في األمل وينحسر بيوت وُتيدم المواطنين أراضي وُتصادر

 القائمة السمطة إصرار مع يتضاعف اليأس أن كما أسوأ، إلى سيء من تسير األوضاع" أن إلى
 ".اإلنسانية كرامتيم وىدر الفمسطينيين حقوق انتياك عمى باالحتالل

 وكالة وفاالمصدر: 
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 عمى  استولت حماس حركة أجيزة ان  الفمسطيني االحمر اليالل جمعية في مسؤول مصدر قال 
 معبر عبر غزة لقطاع  ادخاليا من الحكومة تمكنت والتي السعودية المممكة من المقدمة الذبائح
 . وتوزيعيا باستالميا اليالل لجمعية تسمح ولم رفح

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 داىمت كما الجمزون، مخيم من سابقاً  أسيرا السبتاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 بالمحافظات الشمالية. مناطق عدة

 عنوان تحت بحثية ورقة في  الدولية القدس مؤسسة ذكرت  وفي سياق االعتداءات االسرائيمية 
 المدينة في منزل 0555 من أكثر ىدم االسرائيمي االحتالل ان، " القانون مواجية في إسرائيل"

 .7691 عام احتالليا منذ المقدسة

  صحيفة القدسالمصدر: 

 حظر العالم، أرجاء في االنتخابات عمى بالتشويش اتيامات يواجو الذي فيسبوك موقع أعمن  
 .إسرائيمية سياسية استشارات بشركة المرتبطة الحسابات مئات

 عمى تتفاخر التي اإلسرائيمية" ارخميدس مجموعة" حظرت إّنيا االجتماعي التواصل منصة وقالت
 ".العالم ارجاء في بالحمالت الفوز"بـ موقعيا

 من وانستغرام فيسبوك منصات من حسابا 590 أزالت أّنيا العمالقة االميركية الشركة وذكرت
 ".منسق زائف سموك في منخرطة" وفعاليات ومجموعات صفحات

  فرانس برسالمصدر: وكالة 
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 الممف" الفساد بممف تتصل جديدة تفاصيل عن االسرائيمية األخبار" شركة نشرتو تقرير كشف   
 فوائد تمقيو عمى يشتمل والذي نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة لرئيس المنسوب" 7555
 .شيكل ألف 655 نحو إلى وصمت مالية بقيمة

 مساعدة من الحكومة، رئيس زوجة نتنياىو، ساره فييا طمبت حاالت عدة إلى التقرير ويتطرق
 ىدايا عمى الحصول باكر، جيمس الممياردير ومن كالين، ىداس ميمتشين، أرنون الممياردير

 .ولزوجيا ليا وفوائد

  84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 العواصم من عدد بين حالياً  تجري مكثفة اتصاالت» عن عربية دبموماسية مصادر كشفت  
 مكة تشيدىا التي اإلسالمية القمة ىامش عمى محدودة عربية قمة لعقد التجييز أجل من العربية
 «.رمضان شير من األواخر العشر في المكرمة

 سيحضر التي العربية الدول من عدداً  ستضم عقدىا حال في القمة ىذه نأ المصادر وأوضحت
 .والدولية اإلقميمية التطورات حيال منسجمة ورؤى مبادئ تجمعيا والتي اإلسالمية، القمة قادتيا

  الشرق االوسطصحيفة المصدر: 

 األسبوع ىذا النرويج في تجري التي المحادثات أن ،مادورو نيكوالس الفنزويمي، الرئيس أعمن 
 .لفنزويال" سممية أجندة إعداد" إلى تيدف والمعارضة، الفنزويمية لمحكومة ممثمين مع

 يشير مما الماضي، األسبوع النرويج إلى فنزويال في المتنازعين الطرفين من لكل ممثمون ووصل
 فشل بعد تصاعدت والتي شيور منذ البمد ىذا يشيدىا التي التوترات إلنياء جديد نيج إلى

 إلى الجيش دعا الذي غوايدو، خوان المعارضة، زعيم الماضي الشير في بيا قام انتفاضة
 .مادورو بالرئيس اإلطاحة

   روسيا اليومالمصدر: 
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 : حدث في مثل هذا اليوم رابعاً  

 

 فيو اتفق وقد دولة، 59 بحضور «لمسالم األول الىاي مؤتمر» انعقاد - 7166 -71-0
 .الحرب قوانين وحددوا سممية بطرق المنازعات حل عمى الحاضرون

 

 بالتجسس إدانتو بعد كوىين إيمي الجاسوس بحق اإلعدام حكم تنفذ سوريا -7690  -71-0
 .إسرائيل لصالح

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

