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 أواًل : الممف السياسي 

 األخوية بالعالقات ، األردف لدى ُعماف سمطنة سفير  استقبالو خالؿ عباس محمود الرئيس أشاد 
 قابوس السمطاف ألخيو تحياتو البحريني السفير محمالً  ، وفمسطيف البحريف البمديف تربط التي

 .المعظـ

 فمسطيف، في لمسمطنة سفارة فتح أىمية عمى  البحريني الخارجية وزارة ووفد لمسفير ، الرئيس وأكد
 .البمديف مصالح يخدـ بما وتوطيدىا الثنائية العالقات تعزيز في سيسيـ الذي األمر

 المصدر: وكالة وفا

 لـ التي العالـ دوؿ وباقي األوروبي االتحاد دوؿ و ىولندا اشتية، محمد. د الوزراء رئيس طالب  
 بدولة واالعتراؼ المسارعة الدولتيف، حؿ بدعـ ممتزمة نفسيا وتعد الفمسطينية، بالدولة تعترؼ

 ". االنييار مف الدولتيف حؿ إلنقاذ القدس، وعاصمتيا 7691 عاـ حدود عمى فمسطيف

 األوروبي االتحاد ينتظر ماذا" بار فاف كيس اليولندي القنصؿ  استقبالو خالؿ اشتية  وأضاؼ
 تطبيؽ تـ بالفعؿ وىي بيا، المشاورة او عمييـ عرضيا يتـ لـ والتي االمريكية، العصر صفقة مف
 ". الواقع أرض عمى منيا جزء

 الدولة إقامة لفرص االمريكية، واالدارة اسرائيؿ قبؿ مف ممنيج تدمير ىناؾ اف اشتية وأوضح  
 والتوسع وحصارىا، غزة عزؿ خالؿ مف سيما ال الراىف، الوضع عمى الحفاظ بيدؼ الفمسطينية،
 االستمرار عمى  مؤكداً  ،"سياسي حؿ أي مف القدس واخراج األراضي، ومصادرة االستيطاني

 في عمييا االتفاؽ تـ ليـ المقدمة والمساعدات االحتالؿ، سجوف في واالسرى الشيداء أسر بدعـ
 ". أوسمو اتفاؽ

 والمشاريع الفمسطينية، الدولة مؤسسات بناء بدعـ األوروبي واالتحاد ىولندا جيود اشتية وثمف
 ..فمسطيف في التنموية

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 تحرؾ الى،  الرفاعي سمير الخارجية االقاليـ مفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو دعا 
 بالترويج شرعت التي االسرائيمي االحتالؿ مع العربية الدوؿ بعض تطبيع لوقؼ فاعؿ فمسطيني
 . االسرائيمية لمبضائع

 الى مدعوة لممقاطعة العربية المنظمة اف  ،الرسمية" فمسطيف صوت" عبر الرفاعي واضاؼ
 وترويج وتنشيط والعربية الفمسطينية البضائع خالؿ مف بدائؿ ايجاد عبر الثغرة ىذه لسد التحرؾ
 . المستوطنات لبضائع االوروبية المقاطعة تجربة الى مشيرا الفمسطيني لممنتوج

 االقاليـ بدور الرفاعي سمير الخارجية االقاليـ مفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو واشاد
 نجحت والتي المقاطعة حمالت خالؿ مف االسرائيمية البضائع لمقاطعة حممة شف في الخارجية

 . بيا يحتذى تجربة وشكمت اوروبا في

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 033 اقتطاع  االحتالؿ نية عف تعقيبا ، والمغتربيف الخارجية وزير المالكي، رياض. د قاؿ
 إسرائيؿ  أف اإلسرائيمية، الكيرباء شركة صالح  المحتجزة الفمسطينية األمواؿ مف شيكؿ مميوف
 ".األولى المرة ليست وىذه القدس، في الكيرباء شركة عمى ديوف حجج تحت كثيرة أمواالً  تقتطع

 

 عمى االسرائيمية القرصنة مع لمتعامؿ الدولي المجتمع ، فمسطيف صوت عبر المالكي ودعا
 االقتصادي، باريس كاتفاؽ راعية كدولة مسؤولياتيا تتحمؿ بأف فرنسا مطالباً  ، الفمسطينية االمواؿ
 .إسرائيؿ وبيف فمسطيف بيف االتفاقيات رعت التي األخرى الدوؿ

 ىناؾ افي :كقاؿ المال ، ةاستيطاني وحدة 0033 مف اكثر بناء االحتالؿ بقرار  وفيما يتعمؽ
  القيادة الى موضحاً  ،األمريكي اإلدارة مف ومدعوـ االستيطاف موضوع في واضحاً  إسرائيمياً  تغوالً 

 ما كؿ ونرفع االستيطاف، بخصوص كامالً  ممفاً  ىناؾ و الدولية، الجنائية المحكمة عبر تتحرؾ
 خاصة ومنظماتيا، المتحدة األمـ مستوى عمى نتحرؾ وأيضا لممحكمة، الموضوع ىذا في يستجد

 ".اإلنساف حقوؽ ومجمس األمف مجمس في
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 عمى أو العربية الجامعة في العرب الخارجية لوزراء عاجؿ اجتماع عقد عدـ بأسباب يتعمؽ وفيما
 وزراء أجندة الشديد لألسؼ: المالكي قاؿ ،"الحمص وادي" قضية بشأف المندوبيف، مستوى

 .الموضوع ليذا طارئ مستوى عمى اجتماع عقد دوف حالت الخارجية

 فمسطيف، في ليا سفارة تفتح أف قررت نيكاراغوا جميورية أف  المالكي  قاؿ أخرى ناحية ومف
 .فمسطيف في ليا مقيماً  سفيراً  وعّينت

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

  لقائو خالؿ عمرو، أبو زياد الوزراء رئيس نائب التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكد 
 لمقرارات الرافضة الفمسطينية القيادة موقؼ  عمى كالج كريستياف فمسطيف لدى األلماني الممثؿ

 األطراؼ متعدد دولي غطاء وجود  الى داعياً  الفمسطينية، الثوابت جوىر تمس التي» األمريكية
 . السالـ عممية إلدارة األمريكية المتحدة الواليات عمى يقتصر ال

 خاصة لمبيوت ىدـ مف الفمسطيني الشعب بحؽ إسرائيؿ تمارسو ما خطورة  الى عمرو ابو ونبو
 السكنية الشقؽ عشرات ىدـ الماضي الشير فييا جرى التي القدس شرؽ جنوب «الحمص واد في

 .الترخيص عدـ بدعوى

 والتزاميا منقوصة األمواؿ ىذه استالـ الفمسطينية القيادة رفض عمى التأكيد عمرو ابو وجدد
  «والجرحى الشيداء أسر مخصصات صرؼ

 وكالة االنباء االلمانيةالمصدر: 

 الطالبية والمجنة األسرى مجاؿ في العاممة والمؤسسات والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة دعت 
 في األسرى مع تضامنية إسنادية وقفة في لممشاركة واإلرادة، الوحدة معركة في األسرى إلسناد

 :واإلرادة_الوحدة_معركة# في الطعاـ عف المضربيف وخاصة اإلسرائيمي، االحتالؿ معتقالت
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  صحة عمى طرأ ممحوظا تراجعا أف والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة قالت أخرى ناحية ومف
 عف المفتوح اضرابو يواصؿ الذي  جنيف، مف( عاماً  03) خموؼ محمود أحمد سمطاف األسير
 معركة يواصموف أسرى 9 بأف االشارة وتجدر االداري، اعتقالو عمى احتجاجاً  07 لميوـ الطعاـ
  االداري اعتقاليـ عمى احتجاجاً  الخاوية األمعاء

 والمحررين األسرى شؤون هيئةالمصدر: 

المحتمة  القدس  يستيدؼ  جديد  مف مخطط استيطاني ـاصير نائب محافظ القدس عبد اهلل حذ
  نتنياىو بقيادةالتي تقوده حكومة اليميف المتطرؼ  العرقيفي اطار برنامج التطيير 

لتجمع جبؿ البابا   كبيرة بأعداد قوات االحتالؿ اقتحاـاف  فمسطيفوقاؿ صياـ عبر صوت 
يستيدؼ خنؽ  التنقيداسرائيمي دخؿ جير يأتي في مخطط  وغيرىا زراعيةمعدات  ومصادرة

 مع باقي محافظات الوطف  أوصالياوتقطيع  القدس

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ثانيًا: ممف الحكومة

 733 الػ خطة مف% 63 نسبتو ما نجزتأ الزراعة وزارةأف   العطاري رياض الزراعة وزيرقاؿ 
 دولة بو تمر الذي الصعب والسياسي االقتصادي الواقع مف بالرغـ الحكومة، وضعتيا التي يوـ

 .فمسطيف

 واقتصادي سياسي واقع ظؿ في تعمؿ الحكومة أف ،"وفا" مع خاصة مقابمة في العطاري  وأوضح
 معينة ونسبة واالسرى، الشيداء اسر رواتب دفع في االستمرار اولوياتيا في واعتمدت صعب،

 مع وتتعاوف تقترض الحكومة أف مبينا الخدماتية، لمقطاعات%  03 ونسبة الموظفيف، رواتب مف
 .المتاحة الظروؼ ظؿ في بواجباتيا القياـ في االستمرار اجؿ مف المستويات كافة

 وكالة وفاالمصدر: 
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 اربعة منذ تواصؿ االحتالؿ سمطات اف ،الريموني سمطي الداخمية بوزارة الجوازات عاـ مدير ؿق
 وذلؾ" البيومتيرؾ" الياً  المقروء الفمسطيني السفر جواز بإصدار الخاصة المعدات احتجاز اشير
 .العالمية الموصفات حسب

 شركة مع التحضير يجري عاميف ومنذ ،انو الرسمية" فمسطيف صوت"عبر الريموني واوضح
 االجراءات اف اال فرنسية منحة وىي" البيوميترؾ" الجديد الفمسطيني الجواز إلصدار فرنسية

 .ذلؾ دوف حالت االسرائيمية

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 مف ش.أ المواطنة بيا تقدمت لشكوى استناداً  توقيفو تـ يببالط اف، العامة النيابة أوضحت 
 يعمؿ الذي لممستشفى مراجعتيا أثناء بيا الجنسي بالتحرش د.أ الطبيب قياـ مفادىا قمقيمية مدينة

 02 مدة الطبيب توقيؼ اليوـ بيذا تـ اإلجراءات وسالمة التحقيقات ولضرورة قمقيمية، بمدينة بو
 لحضور طبيب وانتداب القضية بحيثيات األطباء نقابة إبالغ بعد التحقيؽ، ذمة عمى ساعة

 ".معو التحقيؽ مجريات

 إلخالء الداعي األطباء نقابة عف الصادر البياف ،في بياف صحفي العامة النيابة واستيجنت
 المواطنيف جميع أف مؤكدة القانونية، إلجراءاتيا العامة النيابة اتخاذ لمجرد الصحة وزارة مرافؽ
  تمييز دوف المواطنيف كافة حقوؽ حفظ عمى وحرصيا سواء، القانوف أماـ

 النيابة العامةالمصدر: 

 المجنة ألعضاء غزة قطاع في األمف أجيزة استدعاء االجتماعية التنمية وزارة اعتبرت 
 المحافظات في الوزارة عمؿ لمتابعة مجدالني احمد االجتماعية التنمية وزير مف المكمفة

 ".األرض عمى الواقع فرض سياسة ضمف ويندرج عمميا، بحرية خطيرا مساسا" الجنوبية
 مسؤولية حماس حركة"   ، الحافي أكـر الجنوبية المديريات لشؤوف المساعد الوكيؿ  وحمؿ

 عرقمة أيضا  حمميا كما ، سالمتيـ تجاه الكاممة والمسؤولية الوزارة، بموظفي المساس
 الفقيرة لألسر المساعدات خالليا مف تقدـ والتي بالقطاع، الوزارة برامج عمؿ وتأخير
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 الذي األمر االجتماعية، والرعاية لمحماية الموجية البرامج مف لمعديد إضافة والميمشة،
 ".بالقطاع بالعمؿ المكمفيف المجنة أعضاء أداء عمى سمبا ينعكس

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 واالستيطان: ممف االحتالل ثالثاً 

 

خالؿ عمميات دعـ   يفمواطن 77، األربعاءاعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر اليوـ  
فيما ،  بينيـ احد حراس المسجد االقصى والقدس ؿ في المحافظات الشماليةوتفتيش لممناز 

جنوب  البابا جبؿغالؽ الشوارع المؤدية الى تجمع ا السبت الماضيمنذ  تواصؿ قوات االحتالؿ 
 .القدس شرؽ 

اقتحـ عشرات المستوطنيف، ، لمسجد األقصىعمى ا االسرائيمية اليومية  االعتداءاتوفي سياؽ 
، ، المسجد األقصى المبارؾ، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة مف شرطة االحتالؿصباح اليـو 

 .األقصى المسجد ساحات مف زيتوف أشجار باقتالع االحتالؿفيما شرعت قوات 
 محدودة لمسافة ، اليوـ صباح اسرائيمية، عسكرية آليات عدة غمتتو  وفي المحافظات الجنوبية 

 .الوسطى المحافظة شرؽ
   وفاوكالة المصدر: 

 
 
 
 تحالؼ مع وطنية وحدة حكومة تشكيؿ إمكانية ،"نتنياىو بنياميف" االحتالؿ وزراء رئيس ستبعدا
 ".غانتس بيني" بزعامة" ابيض ازرؽ"

 حكومة تشكيؿ: واضح التزامي إف": ىيوـ يسرائيؿ" صحيفة في ُنشر مقاؿ فينتنياىو   وقاؿ
 أمف عمى ولمحفاظ مسبوقة غير إنجازات إلى إسرائيؿ بقيادة لتستمر االنتخابات، بعد قوية يمينية

 ".الميكود لناخبي التزامي ىو ىذا، و  اإلسرائيمييف المواطنيف
   معاوكالة ترجمة المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 واشنطف إجراءات واصفة األمريكية، العقوبات مف لحمايتيا الدولي األمف مجمس فنزويال دعت  
 ".االقتصادي اإلرىاب" بػ ضدىا
 أف صحفي مؤتمر خالؿ مونكادا، صاموئيؿ المتحدة، األمـ لدى الدائـ فنزويال مندوب وقاؿ

 المجتمع يمـز وىذا المتحدة، األمـ في عضو دولة ضد شرعية غير إجراءات" األمريكية العقوبات
 ".بإدانتيا الدولي
 مطالبا ،"المتحدة األمـ ميثاؽ عمى بناء إجراءات اتخاذ"و لمتدخؿ األمف مجمس دامونكا ودعا

 ".فنزويال ضد الجانب األحادية لمخطوات مباشرة إدانة" بػ لممنظمة العاـ األميف
 روسيا اليومالمصدر:  
 
 التي األخيرة الصاروخّية اإلطالؽ عممّيات أفّ  أوف، جونغ كيـ الشمالي الكوري الزعيـ أعمف 

 .وسيوؿ لواشنطف" تحذير" ىي بالده أجرتيا
 كاف العسكريّ  العمؿ ىذا" أفّ  إلى مشيراً  الصاروخّية، اإلطالؽ عممّيات بنجاح   كيـ  واشاد
 الواليات ُتجرييا التي المشتركة العسكرّية المناورات عمى ردًّا" مناسب تحذير لتوجيو فرصةً 

 .الجنوبية وكوريا المتحدة
 صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 

 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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