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 واًل : الممف السياسيأ

 الفنانين من عدد تكريم خالل فتح لحركة المركزية المجنة عضو حمس  أحمد األخ كدأ  
  رغم ىدفنا المصالحة: بأن تشكيميينال لمفنانين المركزي الحركي المكتب نظمو والذي التشكيميين
ن والتحديات المعيقات  شعبنا أجل من إتماميا ثمن يدفعوا ان البد وفتح حماس حركة وا 
 . لموراء لمعودة مجال ال لذلك ؛ كثيرا ضحي الذي الفمسطيني

 الوطنية اليوية وتجسيد رسم في والوانيم بريشتيم أبدعوا الذين التشكيميين الفنانين دور مثمنا
 . الطرق بشتي طمسيا االحتالل حاول الذي ؛ الفمسطينية

 ألوانو بكل الفن أىمية عمي كممتو في غزة جامعة رئيس صرصور الجميل عبد. د أكد جيتو ومن
 نير رفد في الفمسطينية الجامعات دور مستذكرا ؛  الفمسطينية الوطنية اليوية عمي التأكيد في

 واضحة بصمات جميعا ليم وأدباء وكتاب وفنانين قيادات اليوم أصبحوا الذين  بالخريجين الثورة
 .الوطنية اليوية عمي الحفاظ في

 بأن التشكيميين لمفنانين المركزي الحركي المكتب سر أمين حمس عصام. د أكد أخري ناحية ومن
 التشكيميين لمفنانين المركزي الحركي المكتب بأن مؤكداً  ؛األخير يكون ولن االول ليس التكريم ىذا

 . فمسطيني تشكيمي فنان لكل والمظمة البيت سيظل

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 عن المسؤول الوزير ، لممصالحة فتح وفد رئيس البرلمانية، فتح كتمة رئيس األحمد عزام أطمع  
 شعبنا تجاه التصعيدية اإلسرائيمية اإلجراءات عمى عموي، بن يوسف العماني الخارجية الشؤون

 واالعتقاالت االستيطان، ضد الشعبية المقاومة لوقف المتواصمة االنتياكات من الفمسطيني،
 .المواطنين منازل ىدم عمميات إلى إضافة المستمرة،

 في الضيف وضع إنو اهلل، رام في ،العماني بالوزير جمعو الذي المقاء عقب" وفا"لـ األحمد وقال
 واالتصاالت االتفاق، تنفيذ واجيت التي العقبات ظل في االنقسام إلنياء المتواصمة الجيود صورة

زالتيا، العقبات لتذليل المستمرة  غزة قطاع في سمطتيا بسط من الوطني التوافق حكومة لتمكين وا 
 .االنقسام صفحة وطي 3122 عام وقع الذي االتفاق لتنفيذ األساسي، القانون وفق
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 الشعب نضال لدعم والراسخ الثابت مانع سمطنة وقوف المقاء خالل عموي بن أكد جانبو، من
قامة مصيره، تقرير في وحقو الفمسطيني،  .الدولية الشرعية لقرارات تنفيذا المستقمة دولتو وا 

  وكالة وفا: المصدر

 واليند والصين روسيا أن ، محمود عباس لمعالقات الدولية الرئيس مستشار شعث نبيلد.  أكد
 جديدة، بصيغة أوسطية الشرق التسوية عممية في التوسط إلى االستعداد أبدت األوروبي واالتحاد
 .األطراف متعددة

 صيغة إلى ليتحول التفاوض أطر توسيع مسألة إن ،" نوفوستي" لوكالة حديث في شعث وقال
 ودول الدولي األمن مجمس في العضوية دائمة الخمس، الدول مع حاليا تُناقش األطراف، متعددة

سالمية وعربية أوروبية وبمدان تبريكس مجموعة  .أخرى وا 

 التقينا كذلك إفريقيا وجنوب واليند والصين وروسيا أوروبا مع المفاوضات بدأنا: "شعث وأضاف
 ".والكوريين اليابانيين مع

 العالمية العمميات إدارة في ىاما دورا تمعب وأوروبا واليند والصين روسيا أن عمى شعث وشدد
 . لمتسوية الجديد الشكل بحث إلى استعدادىا أبدت وجميعيا

 2+6 تكون قد أنيا إلى مشيرا الجديدة، الصيغة عمى بعد تتفق لم الدول تمك أن شعت  وأوضح
 كبير مؤتمر تنظيم في الشروع الممكن من أنو مؤكدا آخر، بشكل ستتبمور أو 6+6 أو 5+6 أو

 . أصغر اتمجموع ضمن العمل إلى ذلك بعد لينتقل الموضوع حول

 التسوية، لعممية جديد شكل إلى المتحدة الواليات انضمام تعارض ال فمسطين أن شعث وأكد
 السالم عممية عمى التامة األمريكية الييمنة حالة إلى تعود لن ةنيطيالفمس السمطة أن عمى مشددا

 أساسا تمثل أن يجب المتحدة األمم أن إلى، مشيرًا السابق في كان كما" إسرائيل إلرضاء"
 .لمتسوية

 المصدر: روسيا اليوم 
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 في العالي التعميم مؤسسات ضم قانون مشروع أن الفمسطيني الوطني المجمس اعتبر
 لضم خطة ضمن يأتي اإلسرائيمية السيادة إلى الغربية الضفة في اإلسرائيمية المستوطنات
 أي في عمييا بالمصادقة الكنيست يقوم أن المتوقع من التي الغربية، الضفة في المستوطنات

 الغربية الضفة بضم الحاكم الميكود حزب لقرار العممي التطبيق سياق في كذلك ويأتي وقت،
 .اإلسرائيمية لمسيادة

 سياسة في ماضية اسرائيل ان الزعنون، سميم رئيسو عن صدر بيان في الوطني المجمس وأكد
 القرار وآخرىا الدولية الشرعية قرارات وانتياك الدولي والقانون الدولي، المجتمع إرادة تحدي
 إسرائيل وطالبت شرعية، غير ومسمياتو وصوره أشكالو بكل االستيطان اعتبرت التي ،3445
 فييا بما 2:78 عام المحتمة الفمسطينية األراضي في االستيطانية سياساتيا لكل الفوري بالوقف
 .القدس مدينة

 لرفض األخرى، اإلقميمية البرلمانية واالتحادات خاص، بشكل الدولي البرلماني االتحاد ودعا
دانة  لمنع االحتالل حكومة تقودىا استيطانية سياسة ضمن ييدف الذي صريالعن القانون ىذا وا 
 ويكرس جنيف، اتفاقيات ينتيك كونو عن فضال القدس، وعاصمتيا الفمسطينية الدولة قيام

 يجب جريمة االستيطان يعتبر الذي األساسي روما ميثاق وينتيك العنصري، والفصل االستيطان
 .مرتكبييا محاسبة

 الصارخ اإلسرائيمي التحدي مواجية عمى والعمل مسؤولياتيا، بتحمل المتحدة األمم وطالب
نقاذ لقراراتيا،  والكف الفمسطيني، الشعب لحقوق انتياكاتو لوقف اإلجراءات واتخاذ الدولتين، حل وا 

 لمقضية سممي لحل إمكانية ألي وتدميره وعنصريتو االحتالل عن التغاضي سياسية عن
 .الفمسطينية

 المصدر: وكالة وفا 
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  االحتالل واالستيطان ممف:  ثانياً  

 متفرقة مناطق من مواطناً  27الخميس  اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت  
  الغربية الضفة بمحافظات

 منيف ،محمد نابمس من جعارة يزن الطشطوش، وادىم الطشطوش، ايمن: المعتقمين من وعرف
 بمدة من ابوغربية شادي ، بجنين يعبد بمدة من قبيا انس ، طولكرم في عالر بمدة من عسراوي

 سعير من شاللدة المحسن وعبد الفوار، مخيم من الطيطي محمد وليد وعدي القدس، في الرام
 .بالخميل

 في اليوم فجر اندلعت مواجيات خالل االحتالل قوات برصاص شابين أصيبوفي سياق متصل 
 .نابمس مدينو

  معاوكالة : المصدر

 تقول التي اسرائيل شرطة في يثقون تقريبا اإلسرائيميين الناخبين نصف أن لمرأي استطالع ظيرأ 
 .بالرشوة لو اتيام بتوجيو وطالبت نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس ضد أدلة جمعت إنيا

 لرئيس االتيام لتوجيو كافية أدلة عمى عثرت إنيا فيو قالت الثالثاء يوم بيانا الشرطة وأصدرت
 التي التحديات أكبر أحد في وذلك منفصمتين قضيتين في عاما 79 العمر من البالغ الوزراء
 .إسرائيل في السياسية الساحة عمى طويمة فترة منذ المستمرة ىيمنتو خالل نتنياىو يواجييا

 جرى ممن المئة في :5 أن اإلسرائيمية التمفزيونية ريشيت قناة نشرتو الذي االستطالع وأوضح
 في 36 وقال. مناسب غير بشكل تصرف نتنياىو أن في الشرطة رواية في يثقون استطالعيم

 مخالفات أي ارتكاب ينفي الذي نتنياىو يصدقون إنيم المئة

 معاة المصدر: وكال

 الشرطة قيام غداة وذلك الستقالتو، الدعوات نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس رفض 
 .اليو ثقة واستغالل واحتيال فساد تيم بتوجيو رسمياً  بالتوصية االسرائيمية
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 وال انا وال مستقر،( الحكومي) االئتالفأن لكم أؤكد ان أستطيع" في تصريح صحفي نتانياىو وقال
 المواطنين مصمحة اجل من معا العمل سنواصل(. مبكرة) انتخابات الجراء خطط لديو غيري احد

 .:312 عام المرتقبة الحكومة" والية انتياء لحين االسرائيميين

 التقرير ان مضيفا" السويسرية الجبنة مثل بالثغرات مميء" انو قائال الشرطة بتقرير نتانياىو وندد
 ".والمنطق الحقيقة ويناقض مضمل"

 لرئيس" النياية بداية" عن لنتانياىو المعادية االسرائيمية احرونوت يديعوت صحيفة وتحدثت
 .الوزراء

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

 لمعنف حداً  يضع الفمسطينية الدولة إقامة إن ، ُعمان سمطنة خارجية وزير عموي بن يوسف قال
 .المنطقة في

 لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  اهلل، رام في لقائو لدى عموي بن وانتقد
 اعطائيا لعدم العالم دول اشتيو، محمد فتح لحركة المركزية المجنة وعضو ، الفمسطينية التحرير
 .الفمسطينية الدولة إلقامة ضرورة ىناك أصبح أنو عمى مشددا حقيا، الفمسطينية الدولة

 غير اجواء خمق إلسرائيل عاصمو بالقدس االعتراف ترمب دونالد األميركي الرئيس  قرار: "وقال
 السمطة أن مؤكدا ،"الفمسطينيين لموقف مطمئنين لكننا بصعوبات ونمر قدما، لممضي مناسبة
 قبل المسممين حقوق عمى يحتوي ال شيء في الخوض عمى تجبر لن الفمسطينية الوطنية

 .الفمسطينيين
 الخارجية، الشؤون عن المسؤول الوزير من وشجاعة جريئة خطوه الزيارة عريقات اعتبر بدوره،
 .مقدساتيم وعن حقوقيم عن بالدفاع الفمسطيني الشعب ابناء ليساعد الوقت ىذا في وجاء

 لمقضية بالنسبة التعريف عن غنية سعيد بن قابوس ُعمان سمطان مواقف أن إلى عريقات وأشار
 .كبيرا اىتماما يولييا وىو الفمسطينية

 المصدر: وكالة وفا 
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 النار عاما :2 العمر من يبمغ شاب فتح عندما مساء االربعاء االقل عمى شخصا 28 ُقتل  
 بين من ىي نار اطالق عممية في ،االمريكية فموريداوالية   شرق جنوب في ثانوية مدرسة داخل
 .المتحدة الواليات في عاما 36 منذ االسوأ

 سبتمبر/ايمول في المولود كروز نيكوالوس بأنو عنو والتعريف النار مطمق عمى القبض تم وقد
 كان وىو". لمغاية مقمقة" بانيا االجتماعي التواصل وسائل عمى منشوراتو اعتُبرت والذي 9::2
 .26-ار طراز الية شبو ببندقية مسمحا

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 في لمسالم جديدة خطة إن لألردن زيارة خالل األمريكي الخارجية وزير تيمرسون ريكس الق 
ن “جدا متقدمة مرحمة” بمغت األمريكية اإلدارة عمييا تعمل األوسط الشرق  ترامب دونالد الرئيس وا 
 .عنيا يعمن متى سيقرر

. شيور عدة منذ التطوير قيد إنيا... الخطة رأيت“ السالم خطة عمى تعميقا تيمرسون وقال
 .العمل من لمزيد بحاجة أنيا نشعر مجاالت وحددت الخطة بشأن معيم تشاورت

 مناسب أنو فيو يشعر الذي الوقت في الرئيس إلى يرجع الخطة طرح بشأن قرار اتخاذ أن أعتقد”
 .“جدا متقدمة مرحمة في إنيا سأقول. لطرحيا فيو مستعد وأنو

 وكالة رويترزالمصدر: 

 المؤتمر حزب لمطالب مذعناً  منصبو من استقالتو أفريقيا جنوب رئيس زوما جاكوب أعمن
 شابتيا سنوات لتسع امتد الذي لحكمو نياية لوضع إليو ينتمي الذي الحاكم األفريقي الوطني
 .الفضائح

 وكالة رويترزالمصدر: 

 حافة عمى كانت المنطقة أن بيرغمان، رونان البارز اإلسرائيمي الباحث عن" CNN" شبكة نقمت
 انتوتو ما أوقفت موسكو من اتصاالت أن إال اإلسرائيمية،" 27- إف"الـ سقوط ليمة شاممة حرب
 .أبيب تل
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 أن بعد أمر اإلسرائيمي الوزراء رئيس أن األمريكية اإلخبارية الشبكة مع مقابمة في بيرغمان وذكر
 سوريا، سائر عمى القسوة شديدة ضربات بتوجيو اإلسرائيمية الحربية الطائرة سوري صاروخ أسقط
 .بوتين فالديمير الروسي الرئيس من اتصاال نتنياىو تمقى أن بعد توقفت برمتيا العممية لكن

 قذائف سقوط بسبب بنتنياىو غاضب وىو اتصل بوتين بأن أفاد اإلسرائيمي والباحث الكاتب
 وقف أجل من لمجيش األوامر توجيو إلى نتنياىو دفع ما" روسية لقوات مراكز قرب إسرائيمية
لغاء اليجوم  ".لسوريا القاسية الضربات توجيو خطة وا 

 المصدر: روسيا اليوم 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً  

 

 عمييا تقوم إسرائيمية خطة عن النقاب تكشف العبرية" ىعير كول" صحيفة - 3-3111- 26
 .البراق ساحة تحت جديد نفق لحفر األديان وزارة

 

 أحد المغاربة باب إلى المؤدي الطريق من متر 211 بمساحة جزء انييار - 3115 -3- 26
 اإلسرائيمية السمطات بيا تقوم التي الحفريات أعمال بسبب األقصى، لممسجد الرئيسية األبواب
 .إسالمية آلثار تضمنيا مراعاة دون الجدار من وجزء المتساقطة األتربة بإزالة وقياميا

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


