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 واًل : الممف السياسيأ

 بوتين، فالديمير الروسي الرئيس أن ، روسيا، في فمسطين دولة سفير نوفل الحفيظ عبد أكد  
 الفمسطينية القيادة إقناع منو ترامب دونالد األمريكي الرئيس بطمب عباس، محمود الرئيس أبمغ

 . اإلسرائيمي الجانب مع المفاوضات إلى بالعودة

 الذي المقاء خالل بوتين أبمغ عباس الرئيس إن ،"الوطن دنيا" لـ خاص حديث في نوفل، وقال
 األمريكية، الرعاية تحت لممفاوضات العودة الفمسطينية القيادة رفض الماضي األسبوع جمعيما

 . الدولية والقوانين المواثيق أساس عمى يقوم سياسي حل ألي التام استعداده أبدى فيما

 وجرى إيجابية، كانت الماضي االثنين موسكو إلى عباس الرئيس زيارة أن إلى نوفل، وأشار
 والتحركات القدس بشأن ترامب إعالن بعد خاصة المشتركة، القضايا من العديد بحث خالليا
 الفمسطينيين بين السياسي الشأن تطورات من الروسي الموقف جانب إلى لمفمسطينيين، الدولية

 . واإلسرائيميين

 اإلسرائيمي الوزراء ورئيس عباس الرئيس بين لقاء لعقد دعوتيا جددت روسيا أن نوفل، وأوضح
 لحضور استعداده أبدى عباس الرئيس أن مؤكداً  الماضي، العام أطمقتيا والتي نتنياىو، بنيامين
 . عباس بالرئيس يجمعو لقاء أي ورفض التيرب، نتنياىو يواصل فيما المقاء،

 كما الفمسطيني، لمموقف موسكو تفيم عباس لمرئيس أكد الروسي، الرئيس أن إلى نوفل، ولفت
 مرتاحاً  يكن لم تاريخياً  الروسي الجانب: "مضيفاً  دوليًا، الفمسطيني الموقف بدعم وعداً  قدم أنو
 في لمسالم مؤتمر لعقد مرة من أكثر وسعى المتحدة، الواليات تقودىا التي السياسية العممية لكل

 مجاليا في ويدخل الحيوي، مجاليا في يدخل المنطقة، في يحصل ما أن ترى أنيا كما موسكو،
 ".  المحدد

 الوطن دنيا: المصدر

 اإلدارة قرار برفض المتوسطية البرلمانية الجمعية الفمسطيني، الوطني المجمس وفد طالب  
 بشكل انتيك والذي الييا، سفارتيا ونقل إلسرائيل عاصمة المحتمة بالقدس االعتراف االميركية
 لألمم العامة الجمعية وقرارات 4332 رقم القرار وآخرىا الدولي األمن مجمس قرارات صارخ
 .الصمة ذات المتحدة
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 التي عقدت المتوسطية البرلمانية لمجمعية 24 الدورة اعمال في المشارك الفمسطيني الوفد وطالب
 حمايل، وعمر قاسم، بالل وعضوية صندوقة زىير يرأسو والذي الرومانية العاصمة في

دانة برفض رومانيا، في فمسطين دولة سفارة من الكرد عاصم والمستشار  اإلدارة قرارات وا 
 مكتب واغالق ،"االونروا" ميزانية في المالية اسياماتيا خفض قرارىا خاصة األخرى االميركية
 لمشعب المعادية األميركي الكونغرس قرارات جانب الى واشنطن، في الفمسطينية التحرير منظمة

 .وحقوقو الفمسطيني

 جانب الى عنصرية، قوانين من اإلسرائيمية الكنيست تقره ما خطورة الفمسطيني الوفد رئيس وشرح
 وفي المشروعة بالحقوق التمسك مؤكدا الفمسطيني، الشعب بحق اإلسرائيمية االنتياكات استمرار
 وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وقيام الالجئين وعدوة المصير تقرير في الحق مقدمتيا
 .2691 عام حزيران من الرابع حدود عمى القدس

 يتصل فيما الدولية الشرعية وقرارات الدولية بالمرجعيات التمسك الى البرلمانيين صندوقة، ودعا
 جانب الى االميركية اإلدارة تمارسو الذي االعمى االنحياز مواجية في الفمسطينية بالقضية

 الحق لصالح المتحدة لممم العامة الجمعية في صوتت دولة 241 ان سيما ال االحتالل،
 .القدس بشأن ترمب قرار ورفضت الشرعية قرارات ولصالح الفمسطيني

  وكالة وفا: المصدر

 مالطا ممثل ، الدولية العالقات مفوض ،فتح لحركة المركزية المجنة عضو فتوح روحي اطمع 
 استقبالو خالل فتوح، وقال الفمسطينية السياسية التطورات اخر عمى جوتشي، روبن فمسطين لدى

 دولية الية اليجاد ييدف الدولية الساحة عمى الفمسطيني الحراك ان ، اهلل برام مكبتو في جوتشي
 عاصمة القدس ترامب اعالن بعد االمريكي لمتفرد ورفضا السياسية العممية عمى لالشراف جديدة
 .االحتالل لدولة

 التي واجراءاتيا سياساتيا النياء اسرائيل عمى لمضغط اوروبا ودول مالطا تدخل اىمية الى واشار
 حل خيار ابقاء عمى والعمل ، الدولية الشرعية لقرارات االنصياع وضرورة ، السالم ّامال تدمر

 .قائما الدولتين
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 ووالعقبات االنقسام النياء المستمرة الجيود صورة في الضيف فتوح وضع المصالحة ممف وفي
 فتح وحركة الفمسطينية القيادة حرص مؤكداً  ، القاىرة في عميو االتفاق تم ما تطبيق تعترض التي

 .الوطنية الوحدة لتحقيق قدما المضي

 عاصمة بالقدس االعتراف ترامب االمريكي الرئيس لقرار الرافض بالده موقف جوتشي جدد بدوره
 الحل مفاوضات قضايا من القدس قضية ان واعتبار الييا، االمريكية السفارة ونقل االحتالل لدولة

 .وفمسطين مالطا بين التاريخية بالعالقات مشيدا. النيائي

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر:  

  المصالحة ممف :  ثانياً  

 .سنة 22الجمعة عن المناضل جميل حجا من سجون امن حماس بعد اعتقال دام  أمسافرج 
وعودة الشرعية  وجاء االفراج عن المناضل حجا وسط اجواء ايجابية تشيدىا المصالحة الداخمية،

 .الى قطاع غزة

وىنأت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح ابنيا المناضل حجا بعد االفراج عنو، متمنية لو 
 .والعيش الياديء مع االىل واالحبةالسالمة 

وطالبت الحركة بضرورة اإلفراج عن كافة المعتقمين السياسين، لتجسيد المصالحة الوطنية بكامل 
 .فحة اإلنقسام الى غير رجعةتفاصيميا وطي ص

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  االحتالل واالستيطانممف :  ثالثاً  

دعا آالف االسرائيميين الى استقالة رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتانياىو في تل ابيب في  
 .اول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيو اتيامات لو بالفساد

واحتشد المتظاىرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني حاممين الفتات كتب عمييا 
بالعبرية "باي باي بي بي" وىو االسم المختصر لو، وأخرى كتب عمييا باالنكميزية: "رئيس وزراء 

 ."الجريمة". و"أييا الفاسدون ارحموا

 فرانس برسة المصدر: وكال
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 الوزراء رئيس بتورط يشتبو جديد، فساد ممف في بالتحقيق اإلسرائيمية، الشرطة شرعت 
 .فيو نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي

 إلى أحالت إسرائيل، في المالية األوراق سمطة إن الرسمية اإلسرائيمية االخبار شبكة وقالت
 .فيو لمتحقيق( 2444) بـ إعالميا المعروف الممف الشرطة

 شمومو االتصاالت، لوزارة العام المدير ومقربو، نتنياىو بين عالقة وجود 2444 الممف وأظير
 األخير يحصل بموجبيا أولوفيتش، األعمال رجل عمييا يسيطر التي" بيزك" شركة مع فيمبر،
 تغطية مقابل الشواقل، من الماليين بمئات الشركة في قيمتيا وتقدر ومناقصات، تسييالت عمى

 .ألولوفيتش الممموك" والال" موقع في داعمة

 معاوكالة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 خاصة جمسة المقبل، الثالثاء سيترأس، غوتيريش، أنطونيو العام، أمينيا أن المتحدة األمم أعمنت
 .عباس محمود الرئيس فييا يشارك فمسطين، حول الدولي األمن لمجمس

 بنيويورك، المنظمة بمقر صحفي مؤتمر خالل ،غوتيريش باسم المتحدث دوغريك، استيفان وقال
 لبحث ،"العام األمين مع ثنائيا اجتماعا نفسو، اليوم في ،أيضاً  سيعقد الفمسطيني الرئيس" إن

سرائيل الفمسطينيين بين السالم عممية إحياء بسبل المتعمقة األخيرة التطورات  .وا 

 تصريحات في العتيبي، منصور السفير الدولي، األمن مجمس رئيس قال الجاري، الشير ومطمع
 فمسطين، حول لممجمس الدورية الجمسة أعمال في سيشارك عباسالرئيس محمود  " إن إعالمية،

 ".فييا وسيتحدث ،(المقبل الثالثاء) الجاري شباط 44 يوم

 مستجدات الجمسة، خالل عباس،الرئيس محمود  يستعرض أن المتوقع من أنو العتيبي وأضاف
 في إلسرائيل، عاصمة بالقدس ترامب، دونالد األميركي الرئيس اعتراف عقب الفمسطينية القضية
 .4421 أول كانون

 المصدر: وكالة االناضول
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 وأزمة المعابر إغالق إلى غزة قطاع في المزرية اإلنسانية األوضاع المتحدة األمم أرجعت   
 .”الفمسطينية المصالحة“ وغياب ،(أونروا) الالجئين وتشغيل غوث وكالة تمويل نقص

 مؤتمر في دوغريك، استيفان المتحدة، لألمم العام األمين باسم المتحدث لسان عمى ذلك جاء
 .نيويورك في الدولية لممنظمة الدائم بالمقر عقده صحفي

 تمويل انخفاض بأزمة تأثرت غزة في المزرية اإلنسانية األوضاع أن الواضح من: “دوغريك وقال
 .”الفمسطينية المصالحة بممف مرتبطة داخمية قضايا إلى وأيضا ،(أونروا)

 موقع  النجاح االخباريالمصدر: 

 غوتيريش، أنطونيو المتحدة لألمم العام واألمين شكري، سامح المصري الخارجية وزير بحث 
 الالجئين وتشغيل غوث وكالة منو تعاني الذي العجز لسد المالي الدعم توفير سبل الجمعة،

 .الفمسطينية القضية تواجو التي والتحديات ،(ونروااأل) الفمسطينيين

 بدأ الذي ألمانيا في لألمن ميونخ بمنتدى الطرفين مشاركة ىامش عمى جرى لقاء خالل ذلك جاء
 .المصرية الخارجية أصدرتو بيان بحسب المقبل، لألحد ويستمر الخميس

 الماسة الحاجة ذلك في بما الفمسطينية، القضية تواجو التي الجسام التحديات" الجانبان وناقش
 ضخ إعادة أجل من الدولية الجيود حشد وضرورة أونروا، ميزانية في العجز لسد تمويل لتوفير
 ".السالم عممية في الدماء

 اليوم السابعالمصدر: 

 تدخل بأي تتأثر لم 4429 عام الرئاسية االنتخابات نتائج أن الجمعة، مساء األبيض، البيت أكد
 ".روسيا مع تتواطأ لم االنتخابية ترامب دونالد الرئيس حممة" وأن روسي،

 العدل وزارة اتيام عمى تعقيًبا اإللكتروني، موقعو عبر األبيض البيت نشره بيان في ذلك جاء
 بيا فاز التي الرئاسة، انتخابات في بالتدخل روسية وكيانات شخصيات ساعات، قبل األمريكية،

 .ترامب

 ونتائج الديمقراطية لحماية األمريكيين جميع وحدة أىمية" تأكيده األمريكي الرئيس عن البيان ونقل
 ". ذلك في النجاح من والحقد والخالف، االرتباك، زرع يريدون لمن السماح وعدم االنتخابات،
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 والباطمة، الكاذبة واالدعاءات المألوفة، غير الحزبية اليجمات بوقف طالب ترامب" أنّ  وأضاف
 ".روسيا مثل السيئة الجيات أجندات فقط تخدم التي المفيومة، غير النظريات عمى عالوة

 إفغيني" بينيم روس؛ مواطًنا 23و كيانات 3 األمريكية العدل وزارة اتيمت سابق، وقت وفي
 انتخابات في بالتدخل بوتين، فالديمير الرئيس من المقرب األعمال رجل" بريغوجي فيكتوروفيتش

4429.  

 المصدر: روسيا اليوم 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


