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   أواًل : الممف السياسي 

ان التنسيق  األحمد، امعز  فتح، لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو قال 
  كيةياالمر اعالن االدارة  بعدالسيما بين القيادتين الفمسطينية والمبنانية وصل الى اعمى المستويات 

 . لتصفية القضية الفمسطينية  صفقة القرنطرح نيتيا 
الموقف المبناني ان ذاعة صوت فمسطين صباح اليوم السبت ، مد في حديث الاالح واضاف

حيث صدرت عدة بيانات رسميىة ترفض مع الموقف الفمسطيني  تماماً  متوافق الرسمي والشعبي
عمن لبنان وااتي اة المنامة ورش تسمى ىا ما صفقة القرن ومحاوالت االلتفاف لطرحاىا واخر 

 .رفضو المشاركة بيا
 بيروتيعقد في مطمع الشير المقبل في سواسع  عربي وكشف االحمد عن مؤتمر شعبي

 ة صفقة القرنلتأكيد التالحم العربي في مواجي وبمشاركة االحزاب العربية والبرلمانيين العرب
ودعوة الحكومات العربية لمقاطعتيا كمشيرًا الى ان  قرارات تصدر عن ورشة البحرين أيواحباط 

 .ياقراراتلو  ليارفضًا لبحرين بالتزامن مع ورشة ااجتماعات ستعقد في العواصم 
 إياىا مطالباً  ، حماس حركة إلى رسالة األحمد وجو ،االنقسامعام عمى  23 رمرو  ىوفي ذكر 
ة الواحدة والقانون الواحد السمط في اطار االنقسام وانياء الفمسطينية المصالحة اتفاقيات بتطبيق

 .تحقيق الوحدة الوطنية  ان كانت صادقة في
 ما كل رغم اإلطالق عمى تتوقف لم الفمسطينية المصالحة ممف في التحركات إن األحمد، وبين
 عن وبعيدا بيدوء جيودىا وتواصل حاليا تتحرك مصر أن موضحا اإلعالم، وسائل في يقال

 .االعالم
 بقادة ممثمة المصالحة ممف في تتحرك أخرى عربية أطراف ىناك أن إلى األحمد وأشار

 مع يتعارض أن دون يتحرك الذي بري، نبيو المبناني النوب مجمس رئيس بينيم عرب ومسؤولين
 .المصري الدور

 يوقع أو يشارك من كل إن المبنانية ألخبارا صحيفةفي حوار مع قال االحمد  ومن ناحية اخرى 
 خائن. فيو األمريكية( القرن صفقة) بـ يقبل أو

 ساقطة البحرين ورشة وأن األمريكيين، مع مفتوحة حرب في الفمسطينية القيادة أن األحمد وأوضح
 األوسط الشرق في لمسالم األميركي الرئيس مبعوث قالو األمر ىذا: "متابعاً  تولد، أن قبل من

 ". تولد أن قبل أماتوىا: غرينبالت جيسون
أن كل الفمسطينيين لن يشاركوا، وكل الفصائل بال استثناء أعمنت رفضيا  : وأضاف االحمد 

شخص، لن  211لمصفقة، كل رجال األعمال الفمسطينيين والشخصيات التي دعيت، أكثر من 
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يشارك أي منيم في ورشة البحرين، وبعضيم يحمل الجنسية األمريكية، ُوجيت دعوات لثالثة  
 .يين، ونحن لن نرّد عمى الدعوات حتى باالعتذارمسؤولين رسميين فمسطين

محمود عباس، إلى شقيقو الرئيس المبناني ميشال رئيس الرسالة خطية من  قد سمموكان األحمد 
عون، تناولت الموقف الفمسطيني من التطورات األخيرة المتصمة بالقضية الفمسطينية والتي تيدد 

 .ةئم عمى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليمستقبل النظام الدولي القا
  صحيفة االخبار المبنانية ، اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 المؤسسات، عمل وتقوية الداخمية، الجبية تصميب أىمية" فتح" لحركة الثوري المجمس أكد 

 .الوطنية قضيتنا بو تمر الذي الصعب الظرف ىذا في الحكومة أداء ومؤازرة
 في واحدا صفا وقياداتو الفمسطيني شعبنا وقوف عمى ، الختامي بيانه في المجمس وشدد

لغاء الفمسطينية، القضية تصفية مؤامرة مواجية  تحت لشعبنا، المشروعة الوطنية الحقوق وا 
 .مختمفة وتحركات مسميات

 دور أي لمعب مؤىمة ترمب الرئيس إدارة تعد ولم ،"القرن صفقة" يسمى لما المطمق رفضو وأكد
 وندعو البحرين ورشة نرفض كما قضيتنا، حول وقراراتيا الدولية الشرعية تطبيق في إيجابي

 االحتالل، ظل في االقتصادي االزدىار أوىام مع التساوق أو االنخراط من ونحذر لمقاطعتيا
 .لمبيع ليست وقدسنا وحقوقنا بامتياز سياسية وطنية فقضيتنا
 ورشة ضد الجماىيرية والنشاطات والفعاليات المسيرات في لالنخراط شعبنا جماىير ودعا

 العربية القمم بمقررات االلتزام وضرورة ضدىا، لمتحرك العربية جماىيرنا ندعو كما البحرين،
 والقدس فمسطين حول المتعاقبة
 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 
 مصميات في الراتبين األئمة ميام إلغاء السبت، اليوم القدس، في االسالمية األوقاف دائرة نفت 

 ."وتفصيالً  جممة الصحة عن العاري"بـ الخبر ووصفت المبارك، األقصى المسجد
 في االسالمية االوقاف وان األنباء، ىذه صحة عدم الكسواني عمر األقصى المسجد مدير وأكد

 ليا واقيا درعا والمقدسيين المصمين من وتتخذ المبارك، االقصى المسجد عمى تحافظ القدس
 .المبارك االقصى ولممسجد
 وكالة وفا: المصدر

https://fatehinfo.net/post/157716
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 السالم مقابل االزدىار شعار ان ، الشيخ حسينالوزير  فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكد 
 .ىو شعار مرفوض وال يمكن القبول بو  السالم ابلقم األرض عن كبديل

 تسقط ال الحقوق(:"تويتر) االجتماعي التواصل موقع عمى حسابو عبر تغريدة في الشيخ وأوضح
 مقابل األرض عن كبديل السالم مقابل االزدىار لشعار وال المحتمين، بساطير تحت تموت وال

 ".السالم
 موقع تويتر: المصدر

 من والمكونة ناصر، راضي قديس دير قروي مجمس رئيس مع لتحقيقبا المكمفة المجنة ررتق 
 من ناصر راضي فصل ،بالمحافظات الشمالية والتنظيم التعبئة ومفوضية والبيرة اهلل رام اقميم
 مرشح ألنو قديس دير قروي مجمس في عنو الثقة حجب عمى والعمل قطعي، بشكل" فتح" حركة
 دير في المستوطنين مع العرس في شاركوا الذين اسماء إحالة قررت كما لممجمس،" فتح" حركة
 .بحقيم القانوني المقتضى ألخذ المختصة األمنية الجيات الى قديس

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 عبد الحميد أبو جارورالمواطن اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم السبت، بالضرب عمى 
 .مبالغ مالية بعد تفتيش منزليما واستولت عمى بمدة بني نعيم شرق الخميلمن  بنجمو صيي و

ستولى مستوطنون، اليوم السبت، عمى محل تجاري تعود ممكيتو لوزارة امتصل  وفي سياق
 .لاالوقاف والشؤون الدينية، بجانب سوق الخضار القديم، في البمدة القديمة وسط مدينة الخمي

 وكالة وفا المصدر: 
 
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل، فجر اليوم السبت، قسم األسرى في معتقل  

 "عسقالن"، وأجرت عمميات تفتيش وتخريب لمقتنياتيم.
قمع ىذه تأتي قبيل شروع األسرى باإلضراب المفتوح عن الطعام وقال نادي األسير "إن عممية ال

والذي من المقرر أن ُينفذ يوم غد األحد، لمواجية إجراءات اإلدارة التنكيمية -معركة "المجدل" -
 المتصاعدة منذ نياية شير نيسان الماضي.

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً  

 الدولي المجتمع تصدي أىمية عمى الغيط، أبو أحمد العربية لمجامعة العام األمين شدد
 لمقضية عمييا والمتعارف المستقرة التسوية أسس نسف إلى ترمي التي االسرائيمية لمممارسات
 .الفمسطينية األرض احتالل شرعنة إلى وتسعى الفمسطينية

 نيويورك، في جوتيريس، أنطونيو ،المتحدة لألمم العام رتيركالس لقائو خالل العام، األمين وأكد
لزام الدولية الشرعية قرارات إنفاذ ضرورة  .بتنفيذىا اسرائيل وا 

 وكالة وفاالمصدر: 
 يسعى قانون لمشروع وتبنييم تأييدىم ، الكونغرس في الديمقراطيين المشرعين من عدد قدم 

 .الفمسطينيين األطفال ضد اإلسرائيمي االحتالل وسمطات قوات تمارسيا التي االعتقاالت إلنياء
 إسكندرية النائبة القانون، مشروع وتقديم تأييد تبنوا الذين الكونغرس اعضاء مجموعة وضمت
 أصول من وىي) مينيسوتا والية/ عمر إليان والنائبة نيويورك، والية من كورتيز أوكاسيو
 برسمي آيانا والنائبة( ميشيغان والية من) طميب رشيدة فمسطينية اصول من والنائبة( صومالية

 من) جايبال برايمال والنائبة( كاليفورنيا والية من) لي باربرا والنائبة ،(مساسشوستس والية من)
 (.واشنطن والية
 لألطفال اإلنسان حقوق تعزيز قانون( "H.R. 2407)  النواب مجمس نقانو  مشروع وكان

 النائبة قبل من تقديمو تم قد ،" اإلسرائيمي العسكري االحتالل تحت يعيشون الذين الفمسطينيين
 قانون ُيعدل تشريع لسن الماضي، نيسان شير في مكولوم بيتي مينيسوتا والية من الديمقراطية
 تمويل يمنع بحيث ،(إسرائيل فييا بما) أجنبية لدول المقدمة المالية األميركية المساعدات
 .بمد أي في لألطفال العسكري االحتجاز
 صحيفة القدسالمصدر: 

 
 مستعدة تكون وقتما إيران مع مفاوضات لعقد جاىز أنو ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس أعمن 

 .عمان خميج في النفط ناقمتي عمى األخير اليجوم مسؤولية طيران تحميمو رغم لذلك،
 مستعد أنا... التفاوض لطاولة نعيدىم أن نريد": "نيوز فوكس" شبكة مع مقابمة في ترامب وقال
 ".عجمة في لست..مستعدين يكونوا عندما

 روسا اليومالمصدر:  
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 في جديد واقع أمر لفرض الرامية الجيود بالده رفض أردوغان، طيب رجب التركي سالرئي أكد   
 .القدس
 ،"آسيا في الثقة تدابير وبناء التعاون" لقمة الخامسة الدورة أعمال خالل كممة في ذلك جاء

 .دوشنبو الطاجيكية بالعاصمة
 ".القدس في جديد واقع أمر لفرض الرامية الجيود نرفض: "أردوغان وقال

 تركيةاألناضول الوكالةالمصدر: 
 
 القدس" شعار يحمل ، 3122 لعام التذكارية الطوابع من جديدا اصدارا االردني البريد رحط

 ."فمسطين عاصمة
 اعتبارا لمجميور المباشر لمبيع سيطرح  االصدار إنزىير العزة الناطق باسم البريد االردني  وقال
 شركة البريد. مبنى في  الطوابع ىواة قسم في  االحد اً غد من

 ية نبا  االردناأل وكالةالمصدر: 
 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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