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ًالسياسيممفًال:ًًولًاأ

، بمقر الرئاسة في مدينة  لحركة فتح خالل اجتماع عقدتو مساء الجمعة  المركزية المجنة ددتج 
 األميركي القرار أن عمى لتأكيدا ،القائد العام لمحركة الرئيس محمود عباسرام اهلل، برئاسة 

 انحياز وأثبت السياسية، لممسيرة كراع األميركي الدور أنيى المحتمة القدس مدينة بحق المجحف
 .اإلسرائيمي لمطرف كامل بشكل األميركية اإلدارة

 المتحدة، األمم برعاية تكون الفمسطينية، القضية لحل دولية آلية تشكيل ضرورة إلى وأشارت
 سياستو في االحتالل استمرار جراء السياسية العممية إلييا وصمت التي األزمة من لمخروج وذلك

 .إلسرائيل الكامل األميركي واالنحياز الموقعة، باالتفاقات التزامو وعدم االستيطانية،

 عمى لمحفاظ كأساس وذلك فمسطين، بدولة الدولي االعتراف أىمية عمى المركزية المجنة وشددت
 الدولية الجيود لكل الرافضة اإلسرائيمية العنجيية ولمواجية دوليا، المدعوم الدولتين حل مبدأ

 .والعالم المنطقة في واالستقرار السالم تحقيق إلى الرامية

 لالحتالل الكامل ورفضيم الوطنية، بثوابتيم وتمسكيم شعبنا أبناء صمود المركزية المجنة وحيت
 .الفمسطينية الحقوق تمس التي األميركية القرارات ولكل االستيطانية، وقراراتو

 الشعبية بالمقاومة وتمسكيم العارية بصدورىم لالحتالل وتصدييم شعبنا أبناء خروج أن وأكدت
 التصدي عمى وقادر المؤامرات، كل من أكبر الفمسطيني الشعب أن أجمع لمعالم أثبت السممية،

 وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة مقدمتيا وفي الوطنية، وحقوقو مكتسباتو من لمنيل المحاوالت لكل
 .الشرقية القدس

ًًًًالجنوبيةًبالمحافظاتًالعالمًمفوضية:ًالمصدر

 عضو اعتقال إثر عمى االحتالل لحكومة واضحاً  تحذيرا" فتح" لحركة الثوري المجمس وجو
 .لحم بيت بمدينة الجمعة ظير فرج حسن الثوري المجمس

 وأمناء فرج العتقال بالغة بخطورة ينظر المجمس إن" الثوري لممجمس صحفي تصريح في وجاء
 ".فتح لحركة واضح استيداف في الحركة وكوادر التنظيمية والمناطق األقاليم وأعضاء سر
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 البطش سياسة عبر بالنار المعب من نتنياىو حكومة يحذر المجمس أن" التصريح وأضاف
 والتصاقا وقوة بةصال الفتح تزيد بل يوما، الفتح أبناء عزيمة من تنال لن التي واالنتياك
 ".بالجماىير

 لرفع مرحمي كفاحي كخيار وزخم قوة وبكل الوطنية الشعبية المقاومة بخيار تمسكو المجمس وأكد
 فمكو، في تدور التي الشر قوى وكل مخططاتو ومقاومة االحتالل رفض عن والتعبير الصوت
 .شعبنا لتطمعات المعادية األميركية اإلدارة رأسيا وعمى

 لكافة التحدي وتيرة لرفع الداعية عباس محمود الرئيس بتوجيات متمسك المجمس أن إلى وأشار
 .واليوية الكيان تستيدف التي المخططات

 الذين الحرية أسرى وكافة فرج حسن القائد لألسير التحية" فتح" لحركة الثوري المجمس وقدم
طالق أرضنا عن االحتالل دحر حتى عنو نحيد لن الذي الحرية درب لمجميع يرسمون  سراح وا 

 .االحتالل سجون من وأسيراتنا أسرانا كافة

ًًًًالجنوبيةًبالمحافظاتًالعالمًمفوضية:ًالمصدر

 عضو باعتقال ،السرائيميًالحتاللًقواتًقيامً،ًالفتحاويةًالشبيبةًحركةًسكرتارياًاستنكرتً
 وقفة في مشاركتو خالل لحم، بيت في فرج، حسن العام وسكرتيرىا فتح، لحركة الثوري المجمس

 سفارتيا بنقل االمريكية اإلدارة قرار وضد المواطنين، ضد المستوطنين اعتداءات عمى احتجاجية
 .شعبنا عمى الواقع والظمم والعنصرية لالحتالل، ورفضا لمقدس،

 عمى إصرارا يزيدىا إنما العام، سكرتيرىا اعتقال بأن ،في بيان صدر عنيا  فتح شبيبة وأشارت
 . الميادين كل في وتيرتيا ورفع الشعبية، المقاومة وتصميب مواصمة،

ًًًًالجنوبيةًبالمحافظاتًالعالمًمفوضية:ًالمصدر

 دولة سفير وسمم، النووية لممواد المادية لمحماية الدولي الميثاق إلى فمسطين دولة انضمت 
 الدولية الوكالة لدى وممثميا فيينا في المتحدة األمم لدى الدائم والمراقب النمسا، لدى فمسطين
 إلى عباس محمود الرئيس قبل من الموقع االنضمام صك الشافي، عبد صالح الذرية لمطاقة
 .الميثاق ليذا الوديعة منظمة باعتبارىا الذرية، لمطاقة الدولية الوكالة

http://fatehinfo.net/post/146834
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 التزامات من ذلك عمى يترتب ما مع المعاىدة، ىذه في طرفا دولة فمسطين دولة أصبحت وبذلك
 .منيا نابعة وواجبات

ًوكالةًوفاً:ًالمصدر

ًمفًالحكومةًم:ًثانياًا

 النيائي، الحل قضايا من الالجئين وقضية القدس أن عمى الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي د. شدد
 .عمييا المساومة أو عنيا التنازل نقبل لن حمراء خطوط وىي

 اإلدارة إعالن أن إلى  زيمسترا ىالبي اليولندي الخارجية وزير لقائو خالل  اهلل الحمد. د وأشار
 وتشغيل غوث وكالة عن المساعدات بقطع وتمويحيا إلسرائيل، عاصمة القدس األميركية
 .برمتيا والمنطقة فمسطين في األمنية األوضاع تدىور حدة من سيزيد ،"األونروا" الالجئين

 االنتياكات صورة في ووضعو واالقتصادية، السياسية التطورات آخر عمى ضيفو اهلل الحمد وأطمع
 واعتقال الفمسطينية، لممناطق اليومية االقتحامات خاصة شعبنا، أبناء بحق المستمرة اإلسرائيمية
 .منيم األطفال سيما ال المواطنين،

 لالعتراف فاعمة خطوات األوروبي، االتحاد سيما ال الدولي، المجتمع اتخاذ ضرورة عمى وشدد
نقاذ الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية بالدولة  ظل في خاصة الدولتين، حل وا 

 تقويضو، إلى خالليا من تيدف والتي والحصار االستيطان في الممنيجة اإلسرائيمية الخطوات
 .السالم عممية أسس وتقويض

ًالمصدر:ًوكالةًوفاً

ًًالفصائلمفًم:ًثالثاًا

اعتذار حركتو عن حضور رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل ىنية أعمن    
 اجتماع المجمس المركزي يومي األحد واالثنين المقبمين.

 جاء ذلك في رسالة خطية بعثيا ىنية إلى رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميم الزعنون.
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نة المركزية لحركة "فتح" عزام األحمد الرئيس محمود عباس كمف عضو المججديٌر بالذكر أن 
خالل زيارتو األخيرة إلى قطاع غزة بتوجيو الدعوة إلى حركتي "حماس" والجياد اإلسالمي 

 واختيار شكل المشاركة في المجمس المركزي لكال الحركتين، إال أنيما اعتذرتا عن المشاركة.

ًًوكالةًوفاًالمصدر:ً

ًالحتاللًوالستيطانممفً:ًرابعاًا

  الميكود حزب أن ، ،"سبوليتيك بانمز" قبل من ، ،"معاريف" صحفية أجرتو خاص، استطالع بّين
 ".عتيد يش" لصالح قوتو تتراجعالحاكم 

 72 عمى تحصل" عتيد يش" كتمة فإن اليوم، االنتخابات جرت حال في أنو االستطالع وأظير
 غباي، آفي برئاسة ،"الصييوني المعسكر" ويحصل مقعدا، 77 عمى الميكود يحصل بينما مقعدا،
 .الثالث المكان في ويكون مقعدا 41 عمى

 مقعدا،44 عمى المشتركة القائمة تحصل بينما مقعدا، 41 عمى" الييودي البيت" كتمة وتحصل
 مقاعد، 2 عمى" ميرتس"و مقاعد، 3 عمى" ىتوراه ييدوت"و مقاعد، 4 عمى" كوالنو وتحصل

 .مقاعد 1" شاس"و مقاعد، 5 عمى" بيتينو يسرائيل"

84ًعربًالمصدر:ًموقعً

 خميل الحاج أميرة المقدسية الُمسّنة إبعاد الماضية، الميمة اإلسرائيمي، االحتالل سمطات ررتق
 وقفة خالل فمسطين عمم رفعيا بسبب يوما، 45 لمدة المبارك، االقصى المسجد عن( عاما 14)

 .القدس بشأن الخاص المشؤوم ترمب بإعالن تنديداً  الجمعة، صالة عقب باألقصى

 باب جية من األقصى المسجد من خروجيا فور المقدسية الُمسّنة اعتقمت االحتالل قوات وكانت
 الى تنقميا أن قبل السمسمة باب في" الياىو" وتحقيق توقيف ركزم إلى وحّولتيا ،"المجمس" الناظر
 .القديمة بالقدس الخميل باب في" القشمة" وتحقيق اعتقال مركز

 وشاباً  أجانب خمسة االقصى المسجد في الجمعة صالة عقب اعتقمت االحتالل قوات أن يذكر
 تابع مركز في لمتحقيق وحولتيم سفرىم وثائق واحتجزت األقصى، في التكبير بحجة مقدسياً 
 .القدس مدينة في االحتالل لشرطة
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 73الشاب عالء كايد الفروخ ) قوات االحتالل فجر اليوم السبت  اعتقمتوفي سياق متصل 
 .بالخميل عاما(، بعد أن داىمت منزلو وعبثت بمحتوياتو في بمدة سعير

ًًوكالةًوفاًالمصدر:

 لتوسيع تمييدا وفرعتا، تل بمدتي بين استيطاني طريق بشق االسرائيمي، االحتالل قوات شرعت 
 .الغربية الضفة شمال وجيت تل قرية اراضي عمى المقاومة"  جمعاد" االستيطانية البؤرة

 قوات ان الغربية الضفة شمال في واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة مدير شتيوي مراد وقال
 فرعتا مابين استيطاني طريق بشق وجرافاتيا الياتيا وشرعت بالمنطقة، الخيام نصبت االحتالل

 المتطرفة، اليمين حكومة تقودىا التي االستيطانية النزعة عمى واضح مؤشر ىذا ان مؤكدا وتل،
 االحتالل لحكومة األخضر الضوء أعطت التي االمريكية االدارة قرارات بعد مؤخرا نشطت والتي

 حل عمى والقضاء االرض عمى عممية وقائع وفرض االستيطاني والتوسع االراضي لمصادرة
 .الدولتين

ًوكالةًمعاالمصدر:ً

ً:ًالممفًالعربيًًوالدوليًخامساًا 

 السمطات لدى محتجزين فمسطينيين قاصرين مصير ازاء" قمقو" عن االوروبي االتحاد اعرب 
 .الجنيدي محمد وفوزي التميمي عيد ىما االسرائيمية،

 القمق" عن تعربان بو اهلل ورام القدس في االوروبي االتحاد بعثتي صادر عن  بيان في وجاء
 ".الجنيدي محمد وفوزي التميمي عيد القاصرين الفمسطينيين اعتقال مالبسات ازاء الشديد

 فراس مصعب: فمسطينيال قاصرال مقتل ازاء الشديد قمقو" عن االوروبي االتحاد اعرب كما
 .بعيد بعيدة قرابة صمة وتربطو"  االسرائيميين الجنود برصاص( سنة 42) التميمي

 االطفال حقوق احترام باىمية تذكران اهلل ورام القدس في االوروبي االتحاد بعثتي" ان البيان تابعو 
 .بحقيم المطبقة" القانونية االجراءات وعبر وسجنيم اعتقاليم خالل وخصوصا وحمايتيم

ًوكالةًفرانسًبرسالمصدر:ً
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 لنصرة العالمى األزىر مؤتمر أن عمى الشريف، األزىر وكيل شومان، عباس الدكتور شدد 
 دعم صعيد عمى نوعية نقمة يشكل الجارى، يناير 43و 42 يومى فعالياتو تنطمق الذى القدس،
عادتيا بالقضية الوعى بترسيخ يتعمق ما خاصةً  والقدس، فمسطين ومساندة  صدارة إلى مجدًدا وا 

 .إنجازه تم ما عمى لمبناء المؤتمر، عقب أخرى وتحركات خطوات ىناك ستكون كما األولويات،

 مجمس رئيس الشريف األزىر شيخ الطيب، أحمد الدكتور األكبر اإلمام أن األزىر وكيل وأوضح 
 سواء بالقدس، المتعمقة األبعاد مختمف المؤتمر محاور تشمل أن عمى حرص المسممين، حكماء

 عمى التركيز إلى إضافة والسياسي، القانونى وضعيا أو وتاريخيا، وىويتيا بمكانتيا يختص ما
 ودعاوى مغالطات من إثارتو تتم ما وتفنيد القدس، حول الصراع بجذور الوعى استعادة ضرورة

 .عمييا الفمسطينية السيادة ورسوخ العربية، المدينة ىوية حول كاذبة صييونية

ًاليومًالسابعًالمصدر:ً

 دونالد األمريكي الرئيس الميجة، شديد بيان في المتحدة باألمم إفريقية دولة 51 سفراء طالب 
 ".الحثالة"بـ أخرى ودوال بمدانيم فييا وصف تصريحات عن والتراجع باالعتذار ترامب

 إنيا بيان، في السفراء مجموعة قالت نيويورك، في المتحدة األمم مقر في طارئ اجتماع وبعد
 من" لألجانب كراىية والمتضمنة والعنصرية الفاضحة المالحظات تدين" وبأنيا ،"بشدة ُصدمت"

 .ترامب دونالد جانب

 التعميقات ووصفت االحتجاج، عن لمتعبير األمريكي السفير بوتسوانا في الخارجية وزارة واستدعت
 ".وعنصرية ومستيجنة اإلطالق عمى مسؤولة غير" بأنيا

 السفير أيضا استدعت السنغالية الخارجية وزارة أن األمريكية الخارجية في مسؤول وذكر
 .استيائيا وأبمغتو دكار في األمريكي

 وقالت ،"جدا العنصرية" ترامب تعميقات من شديد بانزعاج يشعر إنو اإلفريقي االتحاد وقال
 األمريكيين وصول كيفية عن التاريخي لمواقع نظرا" كالوندو إيبا اإلفريقي االتحاد باسم المتحدثة
 فإن اليجرة، بنتو بمد عمى مثال أكبر المتحدة الواليات ولكون كعبيد، المتحدة الواليات إلى األفارقة
ً".خاص بشكل مزعج أمر كيذا تعميق خروج

ًروسياًاليومالمصدر:ً
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 االقتصادية العقوبات تعميق سيمدد ترامب دونالد االمريكي الرئيس ان االبيض البيت اعمن  
 ".االخيرة لممرة" ولكن النووي، االتفاق اطار في ايران عمى المفروضة

 العقوبات بتعميق يقضي الرئيس قرار" ان لمصحافيين االميركية االدارة في رفيع مسؤول وقال
 الست والقوى طيران بين 7145 في وقع الذي" االتفاق( اطار) في البقاء بيدف مجددا النووية
 الرئيس" ان اوضح لكنو ،(وبريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا والصين المتحدة الواليات) الكبرى
 ".سيوقعو الذي االخير التعميق انو ايضا بوضوح سيقول

ًبرسًفرانسًوكالةالمصدر:ً

ً

ًً:حدثًفيًمثلًهذاًاليومًسادساًا 

ً

 والذي أيام أربعة إستغرق والذي األول العربي القمة مؤتمر تستضيف القاىرة- 4411  -41-4
 الجبية عمى اإلسرائيمية التحركات لبحث الناصر عبد جمال المصري الرئيس من بدعوة تم

 .السورية

 األقصى المسجد يقتحمون الصييونية الييكل جبل أمناء حركة من أفراد -41-4-4424 
 العمم يرفعون وىم فيو الصالة وأرادوا ىاتحيا حركة قادة وبعض شيغل موشي الحاخام وبرفقتيم

 .التوراة كتب ويحممون اإلسرائيمي

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


