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   أواًل : الممف السياسي 

 مقر في الثالثاء اليوم مساء  عباس محمود الرئيس برئاسة فتح لحركة المركزية المجنة تجتمع   
 .الرئاسة

 االجتماع ان ،"فمسطين صوت"عبر صيدم صبري.د فتح لحركة المركزية المجنة عضو وقال
 الى باإلضافة المتحدة لألمم العامة الجمعية امام الرئيس بخطاب المتعمقة القضايا مجمل سيناقش

 .واالقميمية  والعربية السياسية والمستجدات االوضاع ومجمل سيادتو عنيا اعمن التي االنتخابات

 السؤال ىو ىذا إن: صيدم قال: وخارجية داخمية معيقات ظل في االنتخابات إجراء كيفية وحول
 عن ناىيك الصمة، ذات القضايا تفاصيل فييا بما المركزية، المجنة طاولة عمى سيطرح الذي

 .الموضوع بيذا الخاصة الترتيبات

 قريبًا،مة المنظ تنفذيةل اجتماع سيكون حيث المركزية، الجتماع تبعات ىناك أن: وأضاف
 .المقبمة األيام خالل العمل، خارطة ديدلتح الفمسطينية، لمقيادة موسع واجتماع

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 

 محمود الرئيس ان ، باسميا تحدثوالم لحركة فتح  الثوري المجمس عضو القواسمي اسامة قال 
 كل عمى اطمعيم االمريكية المتحدة الواليات في  الفمسطينية الجالية ممثمي مع لقائو في عباس

 ومواقفو لمرئيس تأييدىم أكدوا وبدورىم ، الفمسطينية القضية صعيد عمى الحاصمة التطورات
 . المنامة وورشة القرن صفقة تسمى ما برفض

 وميندسين اطباء وجميم فمسطيني  044444  ىناك ان فمسطين، ضوت عبر القواسمي وأضاف
 السياسية الحالتين في واضحاً  تأثيرا يعكس الذي االمر التجاري القطاع في يعممون وآخرون

 بعد سيما ، لفمسطين سفيرا ىو منيم فمسطيني كل أن  عمى مشدداً  ، امريكا في واالجتماعية
 .  التحرير منظمة بعثة مكتب واشنطن اغالق

 موافقة النتزاع تسعى االمريكية فاإلدارة صمود مرحمة ، المرحمة ىذه ان  عمى القواسمي وشدد
 مجرد منيا بقى وما تماما سقطت التي القرن لصفقة صيغ إليجاد ومحاولة القرار صاحب من
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  لشرعنة  موافقة عمى لمحصول محاولة ىناك ان مضيفاً  ، القانونية الناحية من ليا قيمة ال قرارات 
 . ارضنا عمى والصمود الوحدة وتحقيق الشعبية المقاومة تعزيز يتطمب الذي االمر االستيطان،

نياء الوحدة الستعادة  االوسع المدخل ان القواسمي وأكد  االحتكام و لمشعب العودة ىو االنقسام وا 
 عمى حماس توافق ان في اممو عن معرباً  ، جديدة تفاىمات عن البحث وعدم االقتراع لصناديق

 .الوطن محافظات في العامة االنتخابات

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 اليوم ظير قبل"  سيتم انو بروكسل في فمسطين بعثة رئيس نائب عطية، عادل السفير قال 
 لحجز ، المسيحية الديمقراطية المجموعة  بو تقدمت مقترح عمى األوروبي البرلمان في التصويت
 الالجئين وتشغيل غوث وكالة إلى األوروبي االتحاد يرسميا يورو، مميون 044 تبمغ مساعدات

 .إدارة سوء سّمتو ما إثر عمى ،0404 العام في( األونروا) الفمسطينيين

 الفمسطيني، المستوى عمى تبذل  كبيرة جيوداً  أن  ،"فمسطين صوت" عبر عطية وأوضح 
 سيتم المقترح القرار تبني تم إذا انو الى الفتاً  التصويت، مستوى إلى نصل أال ونأمل والعربي،

 ".كبيرة بمشاكل سيتسبب ما ،(أونروا) لـ األوروبي االتحاد مساعدات جميع قطع

 من انتزعوه قرار غرار عمى أوروبي قرار النتزاع كبيرة بضغوط يقوم الييودي الموبي ان وأضاف
 إدارة سوء ىناك إن ويقولون المساعدات، لقطع لمطمب ذرائع يستخدمون وىم األمريكية، اإلدارة
 (.األونروا) لـ بالنسبة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 مصر جميورية لزيارة الوزاري الوفد تشكيمة اعتماد  االسبوعية جمستو في الوزراء مجمسقرر  
 كما والتعميم، الصحة مجاالت في دولية اتفاقيات عّدة عمى المصادقةو  المقبل، األسبوع العربية
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 وزارة في والنووي اإلشعاعي العمل لتنظيم الرقابية لمييئة استشاري مجمس تشكيل اعتماد قرر 
 .الصحة

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 
 المساس أو االعتداء ورفضيا استنكارىا عن االثنين، اليوم مساء والتعميم، التربية وزارة أعربت  

 الوطنية لمقيم وخرقاً  خطورة يشكل والمدارس، المعممين عمى االعتداء أن مؤكدةً  معمم، بأي
 .والتربوية

 

 لو تعرض الذي المؤسف االعتداء المختصة الجيات عبر تتابع أنيا بيانيا، في الوزارة وأكدت
 قبل من القدس، ضواحي تربية بمديرية الثانوية الجيب ذكور مدرسة من حميد أيمن المعمم

 .األفراد من مجموعة

 التربية والتعميم ةوزار المصدر: 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 منزل وفتشت الخميل شمال أمر بيت بمدة ، الثالثاء اليوم االسرائيمي، االحتالل قوات داىمت 
أصيب ،فيما الخاصة مركبتو عمى استولوا كما بمحتوياتو، وعبثوا عادي، محمد المحرر األسير

عشرات المواطنين بحاالت اختناق جراء اطالق قوات االحتالل قنابل المسيل لمدموع، خالل 
 اقتحاميا بمدة قريوت جنوب شرق نابمس لتأمين دخول المستوطنين الى نبع سيمون التاريخي

 األقصى المسجد ، اليوم مستوطنا، 55اقتحم مات اليومية لممسجد االقصى ، وفي سياق االقتحا.
يستمر االغالق الذي فيما  ، االحتالل قوات من مشددة بحماية المغاربة، باب جية من المبارك،
الثالثاء  اليوم منتصف ليمةسمطات االحتالل عمى المحافظات الشمالية والجنوبية  حتى  تفرضو
 .بحجة االعياد القادم

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
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 لممطالبة ،"ماندلبميت أفيخاي" االسرائيمي العام النائب إلى برقية المشتركة العربية القائمة أرسمت  
 قوات اعتقمتو عندما الشاباك يد عمى عربيد سامر:  االسير لو تعرض الذي التعذيب في بالتحقيق
 .شيرين قبل اخرين وثالثة اهلل رام في االحتالل

 في ينظر بأناالسرائيمي   العام النائبصحيفة معاريف،  بحسب المشتركة القائمة أعضاء وطالب
 والتعذيب القوة الستخدام االسرائيمية القضاء وزارة من إذن عمى الشاباك فييا حصل التي الظروف

 . قانوني غير بشكل عربيد مع التحقيق أثناء

 ترجمة وكالة معاالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 ُقدمت التي الفمسطينية، الفصائل مبادرة أن غطاس، سمير المصري، النواب مجمس عضو أكد  
 .لتنفيذىا مانض وال لموقت مضيعة أيام عدة قبل

عطاء الطريق، اختصار يجب إنو": الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في غطاس، وقال  الكممة وا 
 .توقيعيا تم التي المصالحة اتفاقيات عشرات ىناك أن عمى مشدداً  الفمسطيني، لمشعب

 االتفاقيات من العشرات مثل ُينقض، أال التفاق توصموا إذا يضمن الذي ما: "غطاس وتساءل
نما ضمانة يوجد ال وبالتالي السابقة؟،  حماس وقعت ىل: "  مستطرداً  ،"لموقت مضيعة ىو وا 

 تمتزم لم ولكن السنوار، وبرئاسة إرادتيا بملء وقعتو مصري؟ىي بضغط 0402 اتفاق عمى
 بتنفيذه

 حماس حركة رئيس عمى تضغط أن الفمسطينية الفصائل عمى يتوجب أنو إلى غطاس، وأشار
 عام الموقع المصالحة اتفاق لتنفيذ ىنية؛ إسماعيل السياسي مكتبيا ورئيس السنوار، يحيى بغزة

0402. 

 دنيا الوطنالمصدر: 
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 أجرى األسترالي الوزراء رئيس إن ، قولو حكومي متحدث عن األسترالية اإلذاعة ىيئة قمتن  
 طمب ترامب بأن تفيد إعالمية تقارير بعد وذلك ترامب دونالد األمريكي الرئيس مع ىاتفية مكالمة

 .مولر روبرت تحقيق مصادر معرفة في المساعدة

 عمى تساعد التي الجيود مع والتعاون لممساعدة دائما مستعدة األسترالية الحكومة” المتحدث وقال
 .“التحقيق قيد األمور عمى الضوء من مزيد إلقاء

 ولم. “الرئيس مع محادثة في أخرى مرة االستعداد ىذا أكد الوزراء رئيس أن  المتحدث وأوضح
 .المكالمة جرت متى يحدد

  وكالة رويترز:لمصدرا

 

 

 مشيرة بالعقوبات، الخاصة" األالعيب" وقف إلى األمريكيين السياسيين الروسية الخارجية دعت   
 .رد دون تبقى لن لروسيا المعادية الخطوة ىذه وأن نتيجة، أي عن تثمر لن أنيا إلى

 األزمة تداعيات من الخطوات ىذه مثل أن نفيم: "االثنين اليوم الروسية، لمخارجية بيان في وجاء
 جزء قبل من فييا روسيا موضوع يستخدم والتي المتحدة، الواليات تشيدىا التي الداخمية السياسية

 ".الضيقة أغراضيا لتحقيق أداة بمثابة الحاكمة األمريكية الدوائر من

 روسيا اليوم المصدر:

 لن إنو ،ماكونيل، ميتش السناتور األمريكي، الشيوخ مجمس في الجميورية األغمبية زعيم قال  
 .ذلك النواب مجمس قرر إذا ترامب دونالد األمريكي الرئيس مساءلة سوى" خيار أي" أمامو يكون

 يوم الجميوري الرئيس ضد مساءلة تحقيق الديمقراطيون عميو يييمن الذي النواب مجمس وبدأ
 بقيمة أمريكية مساعدات استغالل حاول ربما أنو من مخاوف سرية شكوى أثارت بعدما الثالثاء،
 األوكراني، الزعيم من سياسية خدمة عمى الحصول مقابل دوالر، مميون 044 نحو إلى تصل
 .لرويترز وفقا

  سبوتنكوكالة المصدر: 
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 أستراليا وزراء رئيس من طمب ترامب دونالد الرئيس أن ،"تايمز نيويورك" صحيفة أكدت   
 مولر، روبرت المدعي بتحقيق تطعن معمومات عمى العثور في بار بيل العدل وزير مساعدة
 .مصداقيتو في وتشكك

 خالل ذلك طمب ترامب بأن ىويتييما تكشف لم أمريكيين مسؤولين عن نقالً  الصحيفة وأفادت
 .موريسون سكوت األسترالي الوزراء رئيس مع ىاتفية مكالمة

 قّيد التي نفسيا بالطريقة المكالمة محضر إلى الوصول قّيد األبيض البيت أن الصحيفة وأكدت
 .زيمينسكي فالديمير األوكراني نظيره مع لترامب األخيرة المكالمة محضر إلى الوصول بيا

  روسيا اليومالمصدر: 

 

عمن رئيس بيرو مارتين بيسكارا حل الكونجرس بعد أن تحدى تحذيراتو وانتخب عضوا جديدا في أ
 .المحكمة الدستورية يوم االثنين، مما دفع نواب المعارضة لإلعداد لمساءلتو

وأكد بيسكارا أن قراره جاء في إطار سمطاتو الدستورية وقال إنو سيدعو إلى إجراء انتخابات 
 .تيم النوب بمحاولة منع إصالحاتو لمكافحة الفسادتشريعية جديدة. وا

 وكالة رويترزالمصدر: 

 أين بالده عمى تممي أن لواشنطن يحق ال إنو جيشانكار، سوبرامانيان اليند خارجية وزير قال 
 .الروسية" 044-إس" صواريخ فييا بما األسمحة، تشتري ال أو تشتري

 أن دائما أكدنا لقد: "واشنطن في لمصحفيين قولو جيشانكار عن اليندية NDTV قناة ونقمت
 ".تماما لنا سيادي حق العسكرية المعدات موردي واختيار مشترياتنا

 نريد ال وكذلك روسيا، من نشتريو ال أو نشتريو أن يجب بما ما دولة تخبرنا أن نريد ال: "وأضاف
 الواليات من نشتري ال أو نشتري أن عمينا كان إذا ما ستخبرنا كانت إذا الدول بعض توصيات
 ".المتحدة

 روسيا اليومالمصدر: 

ا

ا
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 
 

 55 إلى الشيداء عدد يصل/  األقصى النتفاضة الرابع اليوم في -  0444 -0-04   
صابة/  الفمسطينية األراضي من متفرقة أنحاء في االحتالل برصاص   . ألف عن يقل ماال وا 

 
 مقرات ضرب بيدف التونسية الشط حمام منطقة يقصف اإلسرائيمي الطيران -0-04-0895   

 .شييد 89 سقوط إلى ذلك وادي الفمسطينية التحرير منظمة وقيادة
 

 من ويطمب الفمسطيني، لمشعب المشروعة بالحقوق يعترف أمريكي إعالن- 0822 -0-04   
 .م0882 عام احتمتيا التي العربية األراضي من االنسحاب إسرائيل

 
 . العميا العربية الييئة عن فمسطين استقالل إعالن صدور- 0809  -0-04    

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

