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 واًل : الممف السياسيأ

 عيد الطفمة عائمة اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر االثنين، مساء عباس، محمود رئيسال ستقبلا 
 النبي قرية من الماضي أول كانون شير من عشر التاسع في االحتالل اعتقميا التي التميمي،
 .صالح

 جنوده، واعتداءات االحتالل لجبروت ومواجيتيم وعائمتيا التميمي الطفمة شجاعة ،الرئيس وحيا
 .بأرضو الفمسطيني الشعب تمسك مدى عمى يدل ىذا أن عمى مشددا

 الفمسطيني الشعب بيد قوي سالح ىي المحتل مواجية في الشعبية السممية المقاومة أن وأكد
قامة مصيره تقرير في شعبنا وحق وحشيتو، أجمع لمعالم ويظير االحتالل، زيف يكشف  دولتو وا 

 .العالم شعوب كباقي المستقمة

 الرئيس لسياسات الكامل دعميا مؤكدة واىتمامو، الرئيس مواقف التميمي عائمة ثمنت بدورىا،
 .واالستقالل الحرية نحو خمفو ووقوفيا

 وزير من ىاتفيا اتصاال االثنين، مساء ،عباس محمود رئيسال تمقىوفي سياق منفصل 
 .جونسون بوريس البريطاني الخارجية

 الدولتين، بحل التزاميا بريطانيا وتأكيد السياسية، التطورات آخر بحث االتصال خالل وجرى
 .األوسط الشرق في لمصراع سممي حل إيجاد عمى العمل وأىمية

 أساس عمى الدولتين بحل الفمسطيني الجانب التزام محمود عباس لموزير البريطاني الرئيس أكدو 
 طاولة عمى لمجموس واستعدادنا فمسطين، لدولة عاصمة الشرقية والقدس ،7691 عام حدود

 ومبادرة الدولية، الشرعية قرارات أساس وعمى األطراف، متعددة دولية آلية وفق المفاوضات
 .العربية السالم

    وكالة وفا : المصدر
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 برلمانية وجمعية اتحادا عشر أحد ، الفمسطيني الوطني المجمس الزعنون رئيس سميم اطبخ 
 لغوث المتحدة األمم وكالة لو تتعرض بما الخاصة األخيرة التطورات بخصوص ودولية، إقميمية
 تخفيض األمريكية اإلدارة قرار أعقاب في خاصة ،"االونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 .أركانيا عن الصادرة األخرى والمواقف الوكالة، ميزانية في المالية اإلسيامات

 الدولي، البرلماني االتحاد:  من كل إلى أرسمت خاصة متطابقة مذكرة في الوطني المجمس وناشد
 األبيض لمبحر البرلمانية والجمعية أوروبا، لمجمس البرلمانية الجمعية األوروبي، والبرلمان
 والجمعية أفريقيا، عموم وبرلمان المتوسط، أجل من لالتحاد البرلمانية والجمعية المتوسط،
 العربي، والبرلمان اإلسالمي، التعاون بمنظمة األعضاء الدول مجالس واتحاد اآلسيوية، البرلمانية
 األونروا، بوكالة المساس رفض عن اإلعالن الالتينية، أمريكا وبرلمان العربي، البرلماني واالتحاد
 القرار تنفيذ وبين عمميا إنياء بين الدائم والربط رسالتيا، استمرار عمى المحافظة عمى واإلصرار

 إلى عمميا ميام تحويل محاوالت ورفض تأسيسيا، لقرار طبقاً  والتعويض بالعودة القاضي 761
 .لالجئين ضيفةالم الدول

 تحفيز خالل من مداخيميا وتطوير األونروا، وكالة عمل عمى الحفاظ إلى االتحادات تمك ودعا
 المسؤولية يتحمل الدولي المجتمع أن باعتبار العربية، والمساىمات الدولية المساىمات وتشجيع
 واإلغاثة الرعاية توفير ميمة عاتقو عمى ويقع الفمسطيني، الشعب ونكبة مأساة عن الكاممة
 المانحة الدول وحث وطنيم، أرض إلى عودتيم حين إلى الفمسطينيين لالجئين والتعميم والصحة
 الالجئين احتياجات وتمبية األونروا ميزانية لدعم المالية بالتزاماتيا الوفاء عمى والممولة

 .الفمسطينيين

 عام لنكبة الكارثية التداعيات خمفية عمى جاء األونروا وكالة تأسيس أن الوطني، المجمس وذّكر
 مميون أرباع ثالثة عن يزيد ما تيجير إلى قادت عرقي تطيير عمميات إلى أدت التي ،7611
 غير القسم جانب إلى بفمسطين المحيطة الدول عمى الفترة تمك في توزعوا فمسطيني مواطن
 الدولي بالمجتمع التداعيات ىذه دفعت وقد. غزة وقطاع الغربية الضفة في فمسطين من المحتل
 كانون 1 بتاريخ( 1) الدورة 203 القرار جاء لذلك إسرائيل، رفضتو الذي 761 القرار باتخاذ
 .المذكور القرار تطبيق يتم ريثما مؤقتاً  إجراء األونروا بتأسيس 7616 األول

    وكالة وفا : المصدر

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=FfB1y6a810558538944aFfB1y6
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" فتح" التحرير الوطني الفمسطيني  حركة في الفكرية والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية تين  ع   
 .الحركة باسم متحدثاً  سيف أبو عاطف الدكتور

 اإلستراتيجية الرؤية ضمن يأتي سيف أبود. نيتعي أن ،صدر عنيا بيان في المفوضية وأوضحت
 .وتطويره الحركة إعالم لتطوير لممفوضية

 من السياسية العموم في الدكتوراة شيادة عمى حاصل ،7612 مواليد من سيف أبود. أن يذكر
 .فمسطيني وروائي كاتب وىو ايطاليا،

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

أمين سر حركة فتح إقميم جنين ، عمى إستمرار المقاومة الشعبية د. نور أبو الرب أكد  
 .الفمسطينية لالحتالل اإلسرائيمي رغم الحصار وجرائمو العنجيية

 71وقال أبو الرب :" إن قوات االحتالل تحاصر مدينة جنين ومخيميا وبمداتيا وقراىا، منذ 
 ."يومًا، وتمارس إرىابا وجرائم وانتياكات بحجة البحث عن الشاب أحمد نصر جرار

وشدد أبو الرب عمى أن جرائم االحتالل لن تثن الشعب الفمسطيني عن المقاومة وقال:" إن 
إلنكسار، وسنستمر عمى درب النضال الذي خطو الشيداء حتى تحقيق عزيمتنا عصية عمى ا

 .الثوابت الوطنية

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 مميون 70 خصصت الطاقة سمطة إن ،ممحم ظافر الطبيعية والموارد الطاقة سمطة رئيس قال 
 الحكومية المرافق لتغذية الشمسية الطاقة مجال في بمشروع لمبدء 3071 عام موازنة في دوالر

 .بانتظام بالكيرباء

 مميون 70 لتوفير الحالي الوقت في نسعى إننا بغزة، األعمال رجال جمعية لقائو خالل وأضاف
يصاليا الكيرباء وصل ساعات لزيادة التوليد محطة في جديدة توربينة لتشغيل شيرياً  شيقل  وا 

 .ساعة 73لـ

 المصدر: وكالة وفا   
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 عممية خالل برقين بمدة من جرار نصر أحمد: المطارد الشاب الثالثاء، اليوم فجر استشيد  
 .جنين غرب اليامون بمدة في اإلسرائيمي االحتالل جيش نفذىا عسكرية

 .نابمس قرب أسابيع عدة قبل مستوطن قتل عن بالمسؤولية جرار االحتالل قوات وتتيم

    وفاوكالة : المصدر

مناطق متفرقة  في واعتقال دىم حممة الثالثاء، اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات شنت
 قرية من( عاما71) القني ناصر عدي الطفل عرف من المعتقمين :و بمحافظات الضفة الغربية 

 بيت بمدة من حنيني الدين نور ، فوريك بيت بمدةمن  حنني صامد ،  نابمس جنوب قميل كفر
 2٣) القيسي عايد محمد ومنتصر( عاما 76) منصور حسني احمد،  بمحافظة نابمس  دجن
 ديراستيا بمدة من (عاما 76) ذياب عثمان ويوسف( عاما 22) اهلل عبد راضي ومحمد( عاما
من محافظة  حجازي الفتاح وعبد قرعان جميل ومحمد حسان فايق خالد،  سمفيت غرب شمال
 شرق المغير بمدة عميا ابو نضال ومحمد عميا أبو أسامة وبياء عميا أبو عاطف عامر،  قمقيمية

 اهلل رام

 المصدر: وكالة سوا

 ،"الييودي البيت" ورئيس اإلسرائيمي المعارف وزير استقبال رفضيا البولندية، الحكومة أعمنت 
 "تتم لن الزيارة ىذه" البولندية الحكومة باسم المتحدث وقال، يتبن نفتالي

 84موقع عرب : المصدر .

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 عنو العودة يمكن ال واقع" الى الوصول من المتحدة لالمم العام االمين غوتيريش انطونيو رذ  ح   
 تطالب الذي وفمسطين، اسرائيل الدولتين، حل من بدالً  االوسط الشرق في" واحدة دولة عمى يقوم
 .االن حتى الدولية االسرة بو
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 السمبية التوجيات" ان المتحدة االمم في الفمسطينيين حقوق حول اجتماع خالل غوتيريش وأوضح
 مع يتوافق ال واحدة، دولة عمى يقوم عنو العودة يمكن ال واقع الى تؤدي ان يمكن االرض عمى

 ".والفمسطينيين لالسرائيميين والديموقراطية التاريخية المشروعة الوطنية التطمعات تحقيق

 لقرارات مخالف الشرقية القدس في ذلك في بما الغربية الضفة في المستمر االستيطان" ان وتابع
 الى بالعودة ينتيي ان ويجب السالم أمام كبير عائق" انو مضيفا ،"الدولي ولمقانون المتحدة االمم
 ".الوراء

 االسرائيمي النزاع لتسوية الدولتين حل عن بديال تكون+" بي+ خطة من ىناك ليس" يقول ومضى
 حل وضمان لمتصرف قابمة غير حقوقا الفمسطيني الشعب لمنح الوحيد السبيل" فيو الفمسطيني،

 ".لمنزاع دائم

 بحمول لمعيش صالحة غير غزةقطاع  صبحي ان توقع" فمسطين في فريقو بان غوتيريش وذكر
 أن وأوضح". التحتية والبنى االساسية الخدمات لتحسين ممموسة اجراءات اتخاذ يتم لم ما 3030
 الخدمات في نقص ومن الكيرباء في أزمة" من خصوصا يوم كل يعانون فمسطيني مميوني

 ".االقتصاد في شمل ومن مزمنة وبطالة االساسية

 المتحدة االمم منظمة تمويل حاجات تمبية أجل من" بسخاء العطاء" الى الدولية االسرة ودعا
 الحالي العام مطمع في المتحدة الواليات قرار بعد" ونروااال" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث
 .مساىمتيا من قسم تجميد

 من لمحد االونروا الى مساىماتيا دفعت الدول من العديد ان الى دبموماسي مصدر وأشار
 تحل نيائيًا. لم المنظمة ىذه تمويل مشكمة لكن االميركي، القرار عن الناجمة السمبية االنعكاسات

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة دوالر ألف 600 بقيمة تبرع تقديم عن الكويت أعمنت 
 في اإلقميمية لألزمة الوكالة لمناشدة استجابة وذلك ،(األونروا) األدنى الشرق في فمسطين الجئي
 .سوريا

 إلى السخي الكويتي التبرع وسيذىب العام، ىذا المناشدة ليذه األول التعيد التبرع ىذا ويمثل
 .سوريا داخل يزالون ما الذين فمسطين لالجئي تقدم التي لألرواح المنقذة المساعدة
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 لمغاية ممتنون نحن" قائال التبرع، ليذا شكره عن كرينبول بيير لألونروا العام المفوض وأعرب
 في وذلك 3071 لعام السورية اإلقميمية لألزمة الوكالة لمناشدة دعما اإلضافي التبرع ليذا لمكويت
 لألرواح المنقذة المساعدات ىذه تقديم عمى قدرتنا تيديد عمى كبيرة مالية أزمة فيو تعمل وقت

 ".وفييا سوريا من فمسطين لالجئي

 فمسطين، الجئي كافة عن بالنيابة وذلك لمكويت، امتنانا عن أعبر أن أود: "كرينبول وأضاف
 كافة بتشجيع قياميا وعمى المتحدة، لألمم التابع األمن مجمس في مؤخرا تجمى الذي دفاعيا عمى

 ".بالغ تقدير محط تعد لمكويت اإلنسانية القيادة إن لموكالة، التمويل تقديم عمى المانحين

 وكالة وفا المصدر: 

راضي األيزور سرئيس الوزراء اليندي ناريندرا مودي  أن  اعمنت وزارة الخارجية اليندية 
  .الفمسطينية خالل جولة لو عمى عدد من دول الشرق االوسط ابتداء من نياية االسبوع الحالي

طقة في جولتو عمى المن وسيمتقي الرئيس محمود عباس وسيزور رئيس الوزراء اليندي رام اهلل اوالً 
 ايضا الى عمان واالمارات. م بزيارة وسيقو فبراير   73فبراير الى  6التي تستمر ثالثة ايام من 

 المصدر: صحيفة القدس

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


