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   أواًل : الممف السياسي 

 االربعاء اليوم االحمد عزام التحرير لمنظمة والتنفيذية فتح لحركة المركزية المجنتين عضو صلو  
 والتزامن بالتوازي يعقد الذي بيروت مؤتمر لعقد بالتحضيرات لمبدء بيروت المبنانية العاصمة الى
 . البحرين ورشة مع
 كافة مواصمة عمى ، االربعاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في االحمد واكد

 القرن صفقة لرفض والدبموماسي الشعبي الحراك واستمرار العرب واالشقاء االصدقاء مع الجيود
 أو البحرين ورشة مقاطعة عمى والعمل المشروعة وحقوقنا قضيتنا عمى لمتآمر محاولة واي

 .الغائيا
 حال في وانو سياسي اثر اي عمييا يترتب ولن ليا قيمة ال البحرين ورشة ان عمى االحمد وشدد
 .مخرجاتيا كل افشال عمى العمل سيتم عقدىا
 بان اممو عن االحمد اعرب الورشة في والمغرب ومصر االردن مشاركة واشنطن اعالن وحول
 بسب المشاركة عمى اجبرتيم واشنطن ان مرجحا مخّول مستوى دون رمزية المشاركة تكون
 .بينيم فيما السياسية العالقات طبيعة
 عمى مستمر المصري التحرك ان االحمد قال االنقسام وانياء المصالحة ممف صعيد وعمى

 اتصال في امس اول التطورات اخر بحث انو الى مشيراً ، االعالم وسائل عن وبعيداً  االرض
 االتفاق تم ما تنفيذ بل جديدة اتفاقات او حوارات الى حاجة ال وانو المصري الجانب مع ىاتفي
 .عميو

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 الشؤون لجنة عضو لقائيا خالل عشراوي، حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكدت 

 حتمية  فمسطين، دولة لدى ألمانيا وممثل شميدت، كريستيان االلماني، البرلمان في الخارجية
 ومحاولة الفمسطينية، لمقضية والقانوني السياسي البعد تجاىل األميركية اإلدارة محاوالت فشل

 .فمسطينيا المقبول السياسي لمحل كبديل االحتالل حراب تحت االقتصادي االزدىار وىم تسويق
 غير لمقرارات الخطيرة والتداعيات السياسية التطورات آخر عمى الضيفين عشراوي وأطمعت
 في تطرفا العناصر أكثر تشجع التي األوسط، الشرق في وفريقو ترمب إلدارة والعدائية المسؤولة
 .اإلسرائيمي اليمين
 االتحاد حفاظ لضمان األوروبي، االتحاد في والقيادي اإليجابي ألمانيا دور عمى وشددت
 .الدولي القانون مع ومتناغمة منسجمة سياسة عمى األوروبي
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 الخوف تستغل التي واألصولية المتطرف اليمين سياسات مكافحة ضرورة عمى الطرفان واتفق 
 . العالم في والتوتر الكراىية لنشر والعنصرية

 وكالة وفا: المصدر
 
 الستكمال التوالي عمى الثاني لميوم التشاورية اجتماعاتو فتح لحركة الثوري المجمس يواصل 

 عمى التآمر الى تيدف  التي البحرين وورشة األمريكية القرن لصفقة التصدي اليات في البحث
 .قضيتنا
 اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر امين وقال

 الوطن داخل تطبيقيا الممكن والبرامج والوسائل االليات سيبحث اليوم اجتماع ان ، االربعاء
 عمى لمتأكيد والدولية العربية والجيات االحزاب الى والتوجو الشعبي الحراك رأسيا وعمى وخارجيا

 قضيتن تاريخ في االخطر ىي مرحمة في التصفويو لمحمول الرافض موقفنا تأييد
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 المتحدة، األمريكية الواليات أن الزق، محمود غزة، قطاع في الوطني العمل ىيئة سر أمين أكد 

 .الفمسطينية السمطة تمويل لوقف العربية؛ الدول عمى ضغوطاً  تمارس
 تمويل لوقف العربية الدول دفع في تتركز الضغوط إن ،"الوطن دنيا" لـ تصريح في الزق، وقال

 .العربية األمان شبكة بخصوص العربية، الجامعة قرار تنفيذ وعدم الفمسطينية، السمطة
 العربية، األمان شبكة تأخر في الرئيسي السبب تعتبر العربية، الضغوط أن إلى الزق، وأشار
 لم العرب، الخارجية وزراء مجمس من اعتماده تم ما: "متابعاً  العربية، الدول جانب من أقرت التي
 ". المحظة حتى لمسمطة مالية مساعدات أي تقدم لم العربية والدول تنفيذه، يتم

 بغض إسرائيل مع التطبيع ترسيم إلى ييدف االقتصادي، البحرين مؤتمر أن عمى الزق، وشدد
 الستبدال يأتي البحرين، اختيار أن إلى الفتاً  الفمسطينية، الحالة عمى التغول حالة عن النظر
 .العربية لألمة الخصومة مواقع

 دنيا الوطنالمصدر: 
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 بأعمى األربعاء، اليوم المسروجي، ريما الزميمة الصحفيين لنقابة اإلداري المجمس عضو فازت 

 الثاني اليوم في لمصحفيين، الدولي باالتحاد االجتماعي النوع مجمس انتخابات في األصوات
 .التونسية العاصمة في عقد الذي لمؤتمره
 تونس وتحتضنو الجاري، الشير من عشر الرابع حتى أعمالو تستمر الذي المؤتمر في ويشارك
فريقيا، األوسط الشرق في مرة ألول  نقابي قيادي 033 ،"حرة صحافة أجل من" شعار تحت وا 

 .دولة 743 من صحفية وجمعية نقابة 721 إلى وينتمون العالم في صحفي ألف 033 يمثمون
 وكالة وفا المصدر: 

 لورشة مواز   شعبي مؤتمر عن الطاىر ماىر سوريا في الشعبية الجبية في القيادي اعمن 
 القوى وكافة التحرير منظمة فصائل بحضور الورشة عقد مع بالتزامن بيروت في ُيعقد البحرين
 اقتصادية رشوة ألي الرافض والعربي الفمسطيني الموقف عمى لمتأكيد عربية وشخصيات السياسية

 المساس او االنتقاص دون المركزية بقضيتو متمسك شعبنا وان الفمسطينية الحقوق بيع مقابل
 .بيا

 متمسك شعبنا ،ان االربعاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة  حديث في الطاىر وقال
 الرافض والفصائمي والرسمي الشعبي االلتفاف ان مؤكدا قضيتو تصفية يقبل ولن الوطنية بحقوقو
 من الوطنية الوحدة واستعادة االنقسام انياء نحو قوية دفعة يشكل البحرين وورشة القرن لصفقة
 .حقوقنا وانتزاع السترجاع اشكاليا مختمفب المقاومة مواصمة اجل
 وقال والورشة الصفقة ألفشال والشتات الوطن في االرض عمى شعبي تحرك الى الطاىر ودعا
 .نرفضو شيئا عمينا تفرض العالم في قوة يوجد ال انو

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 ممف الحكومة:  ثانياً 

 اراضي عمى المقام الفخاري مكب مشروع الصالح مجدي المحمي الحكم وزير اليوم يفتتح 
 في الصمبة لمنفايات رسميا مكباً  اعتماده بعد وذلك ، جنوب قطاع غزة يونس خان محافظة

 . البيئة جودة سمطة قبل من والوسطى ورفح خانيونس محافظات
 واالتحاد لمتنمية الفرنسية الوكالة من منحة من الحكومة خصصتيا اموال من المشروع تمويل وتم

 الى المشروع ييدف حيث ، الدولي، والبنك لمتنمية االسالمي والبنك السويد وحكومة األوروبي
 من التخمص خطط توفير خالل من غزة، قطاع في الصمبة النفايات ادارة خدمات تحسين

 اقراض صندوق خالل من المشروع تنفذ تم حيث كفاءة، وأكثر سميمة بيئية معايير وفق النفايات،
 .البمديات
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 تمويميا تم  رفح ومحافظة يونس خان بمحافظة طرق رصف مشاريع من عدد الوزير سيفتتح كما 
 . المحمي الحكم وزارة من بإشراف غزة قطاع إلعمار الكويتية المنحة من

 وكالة وفا: المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش   مواطنين 0 األربعاءاليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
 ف من المعتقمين:ر  ، وعُ  لدييا االعتقال بمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية واقتادتيم الى مراكز

 .الخميل من محافظة حية أبو محمد،  جنينمن مخيم  الدبعي محمود،  الحردان الدين عز
 المسجد ساحات مستوطًنا 39اقتحم صباح اليوم  عمى المسجد االقصىوفي سياق االعتداءات 

 بحماية شرطة االحتالل. اليوم صباح األقصى
  وكالة معاالمصدر: 

 
 عمى األربعاء، اليوم صباح نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس زوجة نتنياىو سارة وقعت
  قضية في اليوم من الحق وقت في ليا ستوجو معدلة اتيام الئحة لقبوليا النيابة مع اتفاق

 ".الوزراء رئيس مساكن
 صحيفة القدس المصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 «العالمي الييودي الكونغرس» رئيس استقبالو خالل السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس شدد 
 مؤكداً  ،«واإلسالمي العربي العالمين إلى بالنسبة القدس قضية مركزية» عمى الودر، رونالد
 .«الدولية المرجعيات ثوابت» اإلسرائيمي - الفمسطيني لمصراع حل أي يمبي أن ضرورة
 إلى تطرق المقاء إن ، صحفي بيان في راضي، بسام السفير المصرية الرئاسة باسم الناطق وقال
 النزاع تسوية» أن أكد السيسي أن إلى مشيراً  األوسط، الشرق في السالم عممية تطورات آخر

 المرجعيات ثوابت وفق الفمسطيني الشعب وآمال حقوق يضمن نحو عمى اإلسرائيمي - الفمسطيني
 جديدة آفاقاً  ويفتح وشعوبيا، المنطقة دول عمى جديداً  وواقعاً  ثقافة يفرض أن شأنو من الدولية،

 المتطرف الفكر ويقّوض واالستقرار، والتنمية البناء إلى يؤدي الذي والسالم السممي التعايش من
 .«واإلرىاب العنف يفرز الذي
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 استراتيجية إطار في الفمسطينية المصالحة لتحقيق  جيوداً  تبذل مصر ان راضي وأوضح  
 .غزة قطاع في ودورىا الفمسطينية السمطة لدعم مصرية

 صحيفة الشرق االوسطالمصدر:  
 
أي طرح اقتصادي ال يمكن أن يكون بديال لحل أن  الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير أكد

 .عمى أساس حل الدولتين االسرائيمي لفمسطين سياسي ينيي االحتالل
 أي"أن: ستوكيولم، في ،والسترومارغو وأضاف الصفدي خالل لقائو وزير الخارجية السويدية 

 السالم يحقق لن الدولتين حل أساس عمى القائم السياسي السياق عن خارج اقتصادي طرح
 الشرعية وقوانين العربية السالم مبادرة وفق استراتيجيا ىدفا العربية الدول أعمنتو الذي الشامل
 ".الدولية
 تجذر ومنالفمسطيني االسرائيمي،  لمصراع سياسي حل نحو التقدم آفاق غياب تبعات من" وحذر
 ".الفمسطيني الشعب لحقوق وانتياكات معاناة من ينتجو وما االحتالل استمرار جراء اليأس

شدد الصفدي عمى أن غياب السالم العادل الذي لن يتحقق من دون تمبية حقوق الشعب 
أساس التوتر والصراع وىو  الفمسطيني كاممة وفي مقدميا حقو في الحرية والدولة المستقمة، ىو

 .العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية االقتصادية واألمن واالستقرار
، استمرار االنتياكات اإلسرائيمية ضد المسجد االردنيةدانت وزارة الخارجية أوفي سياق اخر 
، وآخرىا اقتحام الحرم من وزير الزراعة اإلسرائيمي وعدد من المستوطنين  األقصى المبارك

 االستفزازية ممارساتيا كل بوقف باالحتالل، القائمة القوة بصفتيا سرائيل، مطالبة اصباح اليوم
 ى المسجد االقصى فوراً عم واعتداءاتيا
 االردنية األنباء وكالةالمصدر: 

 
 ليجوم تصدت فجر اليوم االربعاء  السورية الجوية الدفاعات أن السورية األنباء وكالة ذكرت

 األضرار أن إلى منيا، مشيرةً   عددا وأسقطت سوريا بجنوب الحارة تل عمى بالصواريخ إسرائيمي
 . بشرية خسائر أي يوجد وال الماديات عمى اقتصرت

 السورية األنباء وكالةالمصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 

 القاىرة، في عشر الثاني اجتماعو في الفمسطيني الوطني المجمس تبنى:  71-0-7314
 عمى فمسطينية سمطة إقامة الى يدعو والذي "العشر النقاط نظامبـ " عرف جديدًا، سياسيا برنامجاً 

 .عنو االحتالل ينحدر وأ تحريره يتم فمسطين من جزء أي
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
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