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أوالً  :الممف السياسي
يمتقي الرئيس محمود عباس اليوـ في العاصمة القطرية الدوحة أمير قطر الشيخ تميـ بف حمد بف
خميفة آؿ ثاني وعددا مف كبار المسئوليف القطرييف.

غناـ في حديث إلذاعة "صوت فمسطيف" صباح اليوـ
وقاؿ سفير دولة فمسطيف في الدوحة منير ّ
الثالثاء،أف الرئيس واألمير القطري سيبحثاف ما ُيحاؾ مف مؤامرات ضد القضية الفمسطينية
خاصة ما يسمى بػ صفقة القرف .

غناـ إف الرئيس سيمتقي الميمة مع مجموعة مف السفراء العرب المعتمديف لدى قطر
وأضاؼ ّ
ليضعيـ في صورة التطورات عمى القضية الفمسطينية.

المصدر :اذاعة صوت فمسطين

أكد أميف سر المجنة المركزية لحركة فتح المواء جبريؿ الرجوب ،عدـ مشاركة فمسطيف بمؤتمر

البحريف المقرر انعقاده في حزيراف القادـ في العاصمة البحرينية المنامة تحت عنواف "السالـ
االقتصادي" ،داعياً الجميع لعدـ المشاركة في ىذا المؤتمر.

وقاؿ الرجوب خالؿ مقابمة مع قناة "العربية" :اإلدارة األمريكية قطعت  858مميوف دوالر لكسر

إرادتنا والذي يحاصرنا ىو االحتالؿ االسرائيمي  ،ونؤكد لمجميع أف المتغطي باألمريكاف سيناـ
يانا ،فأمريكا ليا مصالحيا واستراتيجياتيا وىي رىينة لميميف اإلسرائيمي الفاشي مف خالؿ
عر ً
عمما بأنيـ يعتبروف مف غالة المستوطنيف.
غرينبالت وكوشنير وسفير أمريكا في إسرائيؿً ،
وأوضح الرجوب اف ىذا المؤتمر جاء تتويج لخطوات أميركا المتناقضة مع حقوؽ شعبنا والشرعية

الدولية.
وأكد الرجوب عمى ضرورة "أف تبقى قضية فمسطيف ىي المركزية وحميا ال يكوف إال بالدولة

والمنظمة ىي العنواف ،وأف توفير أسباب الصمود والقوة لمفمسطينييف الموجوديف عمى أرضيـ يتـ

مف موضع التزاـ قومي واسالمي واجب عمى العرب والمسمميف وليس مف خالؿ بوابة إسرائيمية

وأمريكية".

المصدر :قناة العربية
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قاؿ رئيس الوزراء د .محمد اشتية في كممتو أماـ ممثميف عف فصائؿ منظمة التحرير وفعاليات
ومؤسسات بمدة بيت ساحور  :ال يمكف أف نختمؼ عمى ألواف العمـ وال عمى فمسطيف حتى لو

اختمفنا سياسياً ،ألف البوصمة الصحيحة ال يمكف أف نختمؼ عمييا ،نحف نختمؼ حينما تؤشر

البوصمة في االتجاه الخاطئ ،وسنقاوـ كؿ بوصمة خاطئة".

وتابع اشتية  ،نحف ال نبحث عف رغيؼ خبز ،نحف نبحث عف عزة نفس وكرامة ووطف وحرية،
وحؽ تقرير مصير واستقالؿ ،وأف يكوف لنا كياف مثؿ بقية دوؿ العالـ" ،ولف ننيزـ بالضغط

السياسي ،وال نقايض الماؿ بالسياسة ،وال نشتري مواقؼ ،وال نبيع مواقؼ

وأوضح اشتية  :ال يريدونا أف نتنازؿ عف أي شيء مف الثوابت ،ونحف لسنا حكومة دفع رواتب،

نحف حكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني ،وسندافع عنو بكؿ ما نستطيع" ،موجياَ التحية

لمموظفيف عمى صمودىـ في األزمة المالية.
المصدر :مجمس الوزراء

َعبرت حركة فتح عف استيائيا مف التحريض اإلسرائيمي المتواصؿ في العالـ ضد المناىج
التعميمية الفمسطينية ومطالبتيا االتحاد األوروبي بالضغط عمى الحكومة الفمسطينية بزعـ وجود
تحريض في المناىج الفمسطينية.

وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح د .جماؿ نزاؿ " :إف ما يجري الحديث عنو مف فحص أوروبي

لمناىج التعميـ الفمسطينية تحت فرضية وجود التحريض فييا أمر ال ضرورة لو البتة" .وقاؿ نزاؿ

إف أي استجابة مف أوروبا لضغوط إسرائيمية بيذا االتجاه ستكوف أم ار مؤسفا مف شأنو زيادة عدـ
التوازف في التعامؿ بيف أطراؼ النزاع مف قبؿ أوروبا.

وأضاؼ نزاؿ :لقد بنيت مناىجنا التعميمية عمى االنفتاح والعمـ والتسامح والتربية الوطنية وحب

الوطف وصوغ اليوية الفمسطينية وفؽ أخالؽ الديمقراطية والتعددية والتسامح مع التشديد عمى
حقنا في االنتماء لرويتنا التاريخية المثبتة في عمـ التاريخ كمشرع لحقنا في تقرير المصير،في

المقابؿ فإف مناىج التعميـ واإلعالـ اإلسرائيمي مخترؽ بالعنصرية ويعج بالكراىية واالنتقاص مف
إنسانية اآلخر و مميء بتشويو صورة اإلنساف الفمسطيني ونفي وجودنا كشعب فمسطيف".
المصدر :مفوضة االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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اكد مستشار الرئيس لمشؤوف الدينية محمود اليياش أف القمتيف العربية واالسالمية الذيف سعتقداف
في مكة المكرمة اواخر الشير الجاري بمشاركة الرئيس محمود عباس ،تأتياف في ظؿ الوضع
الصعب واالستثنائي الذي تمر بو االمتيف العربية واالسالمية مف تحديات اقميمية ومحاوالت
واشنطف فرض صفقة القرف .

وقاؿ اليباش في حديث الذاعة صوت فمسطيف ،اف الرئيس سيمقي كممة في القمسة االسالمية

في اواخر الشير الجاري يركز فييا عمى رفض صفقة القرف وما تحتويو مف حموؿ مجتزأة تنتقص
مف الحقوؽ الفمسطيف وال تتضمف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية كاممة السيادة

وأكد اف الرئيس سيجدد مطالبتو بتفعيؿ شبكة االماف العربية لدعـ الحكومة الفمسطينية  ،خاصة

في ظؿ قرصنة االحتالؿ ألمواؿ الضرائب الفمسطينية .
المصدر :اذاعة صوت فمسطين

أطمع محافظ القدس عدناف غيث ،وفدا برلمانيا مف جميورية تشيمي عمى انتياكات االحتالؿ

اإلسرائيمي ضد أبناء شعبنا بشكؿ عاـ ،وفي مدينة القدس المحتمة بشكؿ خاص.

وأوضح غيث ،خالؿ استقبالو الوفد البرلماني ،أف سمطات االحتالؿ تسعى إلى فرض سياسة

األمر الواقع في مدينة القدس ،بيدؼ تغيير الحقائؽ التاريخية الخاصة بالمدينة المقدسة والمسجد
األقصى المبارؾ ،الذي يشيد اقتحامات يومية مف قبؿ المستوطنيف تحت حراسة شرطة

االحتالؿ ،في مسعى لتقسيمو زمانيا ومكانيا.

المصدر :وكالة وفا

ثانياً  :ممف الحكومة
أطمؽ مجمس الوزراء ،خطة عمؿ الحكومة في أعقاب انتياء خطة الػ 088يوـ التي تستند إلى
عدة محاور.

وأكد المجمس خالؿ جمستو األسبوعية التي  ،برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ،أف الحكومة

استكممت خطة عمميا لػ  088يوـ ،مشي اًر إلى أنو ومنذ اليوـ األوؿ مف تكميؼ الرئيس محمود
عباس لمحكومة عممت عمى انجاز خطة قصيرة األجؿ تبمغ تكمفتيا المالية  545مميوف دوالر
وبمؤشرات أداء قياسية عددىا  076مؤش اًر.
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وتتمخص مفاصؿ ىذه الخطة بتشجيع اإلنتاج الصناعي والزراعي والسياحي ،والحد مف البطالة
ومحاربة الفقر ،وتعزيز دور المرأة والشباب ،واالىتماـ بالتعميـ والتدريب الميني ،وصوف الحريات

العامة وتعزيز الشفافية ،وتقويو وانشاء المدف الصناعية ،باإلضافة إلى خمؽ مشاريع ريادية
تنموية وبادئات وحاضنات األعماؿ والتكنولوجيا ،وتعزيز االستثمار في الطاقة النظيفة ،واالىتماـ

بالموارد المائية.

المصدر :وكالة وفا
أطمقت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،بالتعاوف مع سمطة جودة البيئة ،اليوـ الثالثاء،
حممة لقياس كثافة االشعاع الصادر عف محطات الياتؼ المحموؿ عبر سمسمة مف الجوالت
الميدانية في محافظات الوطف ،لمتأكد مف التزاـ مشغمي الياتؼ المحموؿ بالمعايير العالمية.
المصدر :وكالة وفا
ثالثاً  :ممف االحتالل واالستيطان
اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر اليوـ الثالثاء  4مواطنيف خالؿ عمميات دىـ وتفتيش
وعرؼ مف المعتقميف:األسير السابؽ سامي
لممنازؿ بمناطؽ مختمفة بالمحافظات الشمالية والقدس ُ :
العاصي  ،واألسير السابؽ براء نواؼ العامر مف نابمس ،وأحمد نعيـ حجازي ،وضياء أبو زينة
مف أريحا.
المصدر :صحيفة القدس
جدد عشرات المستوطنيف اقتحاماتيـ المستفزة لباحات المسجد األقصى في مدينةالقدس اليوـ
الثالثاء  ،بحماية مف قوات االحتالؿ والشرطة االسرائيمية الخاصة.
كما قامت قوات االحتالؿ الميمة بطرد المعتكفيف في المسجد االقصى واعتقاؿ اربعة مصميف
واعتداء عمى النساء بالضرب المبرح.
المصدر :اذاعة صوت فمسطين
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رابعاً  :الممف العرب والدولي
رفض القاضي الفدرالي ميت مييتا مساع مف الرئيس دونالد ترامب إللغاء مذكرة استدعاء مف
نواب ديموقراطييف مف أجؿ الكشؼ عف بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبؽ توليو الرئاسة.
ويعد ىذا القرار ىو أوؿ تدخؿ مف نوعو لممحاكـ األميركية في النزاع بيف الرئيس والديموقراطييف
الذيف فتحوا ،متسمحيف بغالبيتيـ الجديدة في مجمس النواب ،عددا مف التحقيقات ضد ترامب.
وقاؿ القاضي مييتا "طالما الكونغرس يحقؽ في مسائؿ يمكف التشريع بشأنيا ،فيو يعمؿ بموجب
المادة األولى لمدستور" التي تضمف لو سمطتو التشريعية.
المصدر :وكالة فرانس برس

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

