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   أواًل : الممف السياسي 

 المممكة في الدولي أبيا مطار استيدف الذي اإلجرامي العمل ،عباس محمود ئيسالر  أدان 
 المسافرين من شخصا 62 إصابة إلى وأدى القادمين، صالة استيدف والذي السعودية، العربية

 .المممكة ضد والخطير باإلجرامي إياه واصفا بجروح، مختمفة جنسيات من
 في وشعبا وحكومة ممكا السعودية العربية المممكة شقيقتيا جانب إلى فمسطين وقوف الرئيس وأكد

 يقف ومن بوجييا بحزم والوقوف األعمال ىذه بإدانة الجميع مطالبا االعتداءات، ىذه مواجية
 .الخبيثة أىدافيا تحقيق عمى الطريق لقطع خمفيا،

 وكالة وفا : المصدر
 المقرر البحرين مؤتمر في المشاركة رفض ،اجتماعاتو ختام في فتح ةلحرك الثوري المجمس أكد 

 موقفيا في القيادة جانب إلى والوقوف الفمسطينية، القضية لتصفية الجاري، الشير نياية عقده
 .قضيتنا لتصفية اليادفة" القرن صفقة" إطار في يندرج الذي المؤتمر ىذا في لممشاركة الرافض

 ختام في عقد صحفي مؤتمر في ،الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين وقال
 أن عميو لزاما كان لمنضال كرافعة فتح حركة ثوري" إن ،مساء االربعاء المجمس اجتماعات
 في لمقيادة سناداوا   شعبنا ضد تحاك التي الكبرى لممؤامرة التصدي في النضالي المشيد يتصدر
 ".صمودىا
 االحتالل ىذا شكل تغيير ىميا وكل لالحتالل، واضحا شريكا باتت األميركية اإلدارة" أن وأوضح

دامة عميو، والمحافظة  يأتي ازدىار فأي عدة، مسميات تحت الفمسطينية أرضنا عمى السيطرة وا 
 ".مرفوض االحتالل ىذا رعاية تحت
 وفي الوطن امتداد عمى الكوادر وكل المركزية المجنة ومعو فتح لحركة الثوري المجمس" إن وقال

 ". البحرين لورشة وال العار لصفقة ال واضحا، موقفيم كان والشتات، المنافي
 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
 بنقل القانوني غير مولدوفا قرار أن عشراوي، حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكدت

 القانون وعمى الفمسطيني الشعب عمى اعتداء المحتمة، القدس إلى أبيب تل من إلسرائيل سفارتيا
 .الصمة ذات الدولية الشرعية وقرارات المتحدة األمم وميثاق الدولي
 إجراءات بوقف األوروبي االتحاد التنفيذية، المجنة باسم صحفي، بيان في عشراوي وطالبت
 العدائية، وخطوتيا القانوني غير قرارىا عن تعود أن إلى األوروبي االتحاد في دوفامول اندماج
 القضية يخص فيما األوروبي االتحاد ومواقف الدولي القانون مع تنسجم مواقف وتتبنى

 في شريكة تعتبر مماثمة شرعية غير وخطوات مواقف تتبنى التي الدول أن  معتبرةً  الفمسطينية،
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 عمى معيا التعامل ويجب التعديات، ليذه والقانونية السياسية المسؤولية تتحملو  إسرائيل جرائم 
 .األساس ىذا

 وكالة وفا : المصدر
 
 مصدر أي المحظة حتى يوجد ال انو الفرا الرحيم عبد االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير قال 

 .المحتمة القدس إلى يبأب تل من بالدىا سفارة نقل االنتقالية مولدوفا حكومة نية يؤكد رسمي
 عن الحديث صح ان ، الخميس اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة  حديث في الفرا واضاف

 مستوى عمى دولة ألي يحق ال انو يرى الذي االوروبي االتحاد قبل من مرفوض فانو القرار ىذا
 دولة دحدو  عمى ويقضي الدولتين حل يدمر ذلك الن نظرا القدس الى سفارتيا نقل العالم

 .المعالم واضحة فمسطينية
 سيكون فانو القدس الى سفارتيا نقل بالفعل تنوي مولودوفا كانت اذا انو اعتقاده عن الفرا واعرب
 .قرار ىكذا مثل تنقيذ يمنع وداخمي واقميمي دولي ضغط ىناك
 رسمية دعوة أي المحظة حتى تتمقى لم االوروبي االتحاد دول ان الفرا قال اخرى جية من

 عمى يكون لن بالورشة تمثيميا فان دعوة تمقت حال في انو مضيفا المنامة ورشة في لممشاركة
 .عال   سياسي مستوى

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
 

 خارطة يحقق جديد واقع أمر وفرض االستيطان لتعميق كمظمة االستعمارية وسياساتو الظالمية
بر مصادرة االراضي وبناء البؤر االستيطانية المحتمة ع الفمسطينية األرض في التوسعية مصالحو

 .وقطع اشجار الزيتون
 االنحياز ىذا مع يتعامل الحاكم اليمين ان الخميس، اليوم صحفي بيان في الخارجية وأضافت
 .اإلحاللية االستعمارية مخططاتو لتنفيذ فرص شباك باعتباره

مى األرض ُيكذب المزاعم عمى أن ما تقوم بو سمطات االحتالل عوجدد الوزارة تأكيدىا 
واالدعاءات األميركية بشأن وجود خطة لتحقيق السالم بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي، 
خاصة في ظل قرارات ادارة ترمب المشؤومة، ومحاوالت حسم قضايا الوضع النيائي التفاوضية 

 .من جانب واحد ولصالح االحتالل
 وزارة الخارجية: المصدر
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 الرافض شعبنا صوت إليصال الوطن محافظات في الفعاليات من سمسمة الوطنية القوى أقرت 

 تصفية في االحتالل ودولة االمريكية االدارة مخططات ضمن القرن وصفقة البحرين لورشة
 ليذه والرافض الثابت وموقفيا القيادة حول شعبنا التفاف عمى وتأكيدا الفمسطينية، القضية

 .الوطنية نابحقوق والمتمسك المؤامرات
 صوت" إلذاعة حديث في بكر عصام والبيرة اهلل رام محافظة في الوطنية القوى منسق وقال

 من ستنطمق بمسيرة الجمعة غدا ستنظم الفعاليات ىذه اولى أن ، الخميس اليوم صباح" فمسطين
 رام غرب شمال مستوطنات لربط اراضييا عمى سيستولي استيطاني لمخطط رفضا جيبيا بمدة
 .بالمصادرة الميددة االراضي عمى ستقام الجمعة صالة ان مضيفا ،اهلل

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
 
 مقر عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتداء أن نابمس، إقميم في الفتحاوية الشبيبة حركة أكدت 

 االحتالل جرائم إلى تضاف جديدة، احتاللية جريمة يشكل نابمس، في الوقائي األمن جياز
جراءاتو  .والسيادية الوطنية ومؤسساتنا شعبنا، ضد العنصرية وا 

 اليمينية الحكومة قبل من موجو االعتداء ىذا إن الثالثاء، اليوم صحفي بيان في الشبيبة وقالت
 أمن عمى الحفاظ في دورىا تمارس التي األمنية مؤسساتنا ضد إسرائيل، في المتطرفة العنصرية
 .الصعبة الظروف رغم والمواطن، الوطن واستقرار

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
 

موسى ابو زيد رئيس ديوان  :شقيق األخ المناضللتحرير الوطني الفمسطيني "فتح"،نعت حركة ا
عامًا في سوريا، حيث كان رحمو اهلل  2٦الموظفين العام والذي وافتو المنية عن عمر يناىز 

 .ي صفوف الثورة الفمسطينية في الشتاتمناضاًل وجريحًا ف
وجاء في بيان النعي الصادر عن مفوضية اإلعالم بالمحافظات الجنوبية " إيمانا بقضاء اهلل 
وقدره، وببالغ الحزن وعميق األسى، تتقدم حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح " مفوضية 

ناضل/ موسى ابو زيد رئيس ديوان بأحر التعازي لألخ الم   االعالم في المحافظات الجنوبية،
 .الموظفين العام، بوفاة شقيقو المغفور لو بإذنو تعالى العقيد المتقاعد مصطفى ابو زيد

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 ممف الحكومة:  ثانياً 

 

 أدىانوم واطمعو وستيدر  العالمية الصحة منظمة عام مدير اشتية، محمد. د الوزراء رئيس التقى
 من تطويره، أجل من الحكومة بيا تقوم التي والجيود فمسطين، في الصحي النظام وضع عمى
 وتوطين الطبية التحويالت نزيف وعالج الصحي، القطاع لمراجعة وطني فريق تشكيل خالل
 .فمسطين في العالج
 إلى مشيرا لفمسطين، لعالميةا الصحة منظمة تقدميا التي الفنية بالمساعدات الوزراء رئيس وأشاد
 تعمل والذي عصري، وطني صحي تأمين نظام بناء في والمساندة المساعدة المنظمة تقديم أىمية

 .الفمسطينيين المواطنين كافة ليشمل انشائو، عمى الحكومة
 تقتطعيا التي الطبية التحويالت فواتير تدقيق في المساعدة العالمية الصحة منظمة اشتية وطالب

 العمال من الصحي التأمين اقتطاعات باالضافة الفمسطينية، المقاصة أموال من ائيلإسر 
 .منو يستفيدون ال والتي إسرائيل في الفمسطينيين

 مجمس الوزراء: المصدر
 

 التي المنامة عمل بورشة يتعمق فيما التحرير، ومنظمة فمسطين، دولة موقف أن الحكومة أكدت 
 تمك تحضر لن وأنيا ثابت، البحرين في الجاري الشير نياية يةاألميرك اإلدارة لعقدىا دعت

 .حضورىا عدم إلى الجميع داعية الورشة،
 خالفا" إنو األربعاء، مساء في بيان صحفيممحم، إبراىيم الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 والمممكة شمية،اليا األردنية المممكة في األشقاء بأن عمما الفمسطينية الحكومة أخذت فقد قيل لما

 عمق مؤكدة ،"البحرين ورشة في المشاركة قبوليم يعمنوا لم العربية، مصر وجميورية المغربية،
 وعمى العربية السالم مبادرة عمى ثباتيا أكدت التي العربية الدول وجميع فمسطين بين التنسيق
 .تونس قمة وقرارات( القدس قمة) الظيران قمة قرارات

 ءمجمس الوزرا: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش   مواطناً  3٦ الخميساليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
 واقتادتيم الى مراكز والقدس اغمبيم من محافظة الخميل بمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 موسى، فرج ناصر ليمى السيدة ،  ينةزر  موسى محمد ف من المعتقمين:ر  ، وعُ  لدييا االعتقال
، عادي نمر ىاني بالل، سمفيت من سالمة عباس، لحم بيت شمال عايدة مخيممن  زرينة محمد
 أبو زىير ىيثم ، جابر نعمان محمد رمضان الفتى، اسنينة أبو يسري يزن،اخميل عماد محمود
 مدير الحالق بسام ندسالمي، كما اعتقمت  من محافظة الخميل داود أبو زىير جمال ، داود

 موظفالو عويضة  طو االوقاف بدائرة االعمار مجنةب ميندسوال اإلسالمية، األوقاف في االعمار
اثناء قياميم بعممية ترميم في منطقة باب القطانين داخل المسجد  اليدرة محمد االعمار مجنةب

 االقصى.
 .ارضا زراعية جنوب قطاع غزة، اليومقصفت طائرات االحتالل، فجر وفي المحافظات الجنوبية 
ت ، كما اعمنت قوات االحتالل عن اغالق بحر قطاع غزة ومنع دون االبالغ عن اصابا

 .الصيادين من الصيد
  وكالة معاالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

متحدة أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالقات بين روسيا والواليات ال 
 .متدىورة وتنتقل من سيء إلى أسوأ

وقال بوتين في مقابمة مع قناة "مير" الروسية: "إنيا )العالقات بين البمدين( متدىورة وتنتقل من 
إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن "اإلدارة األمريكية الحالية اتخذت خالل األعوام األخيرة عشرات  سيء

 .القرارات المتعمقة بالعقوبات" ضد روسيا
 روسا اليومالمصدر:  
 

صباح اليوم   ُعمان بحر في بحادث بأضرار أصيبتا نفط ناقمتي إن ،األميركية البحرية قالت
 الخميس .

 عمان، خميج في حادث بعد ناقمتينال إخالء تم إنو والتجارة، البحري الشحن في مصادر وقالت
ن  .بخير الطاقم أفراد وا 
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" الين فرونت" لشركة ممموكة نفط ناقمة أصاب طوربيداً  أن وذكرت مصادر لوكالة رويترز 
 .باإلمارات الفجيرة إمارة سواحل قبالة النرويجية
حملة م "ألتير فرنت" واسميا مارشال جزر عمم ترفع الناقمتين إحدى أن المصادر وأوضحت

" كاريدغس كوكوكا" اسميا الثانية اقمةالن بينما ،،من قطر نحو تايوان ةجهوتمو باإليثانول
 .ةمن السعودية نحو سنغافور ةجهوتمو حملة باإليثانولم بنما عمم وترفع

 رويترز وكالةالمصدر: 
 
 

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 الحصار، تحت ويضعيا بيروت بإغالق يقوم  اإلسرائيمي االحتاللجيش  – 3896 -2-3٦
 مستيدفاً  بشكل متواصل الغربية لبيروت قصفت والطيران اإلسرائيمية والمدرعات الحربية السفنو 

 المبنانية الوطنية والحركة الفمسطينية المقاومة تتصدوقد   الالجئين، ومخيمات السكنية األحياء
 .ماً و ي 99 طيمة المدينة دخول اإلسرائيمية القوات لمحاوالت

 
 المصير تقرير حق يؤيد الذي البندقية إعالن تصدر األوروبية السوق دول - 3891 -2-3٦

 .الفمسطيني لمشعب
 

 انتهت النشرة اليومية  

 بيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنو 
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