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 واًل : الممف السياسيأ

 وإن الرئيس محمود عباس سيطمب في خطاب« الشرق األوسط»قالت مصادر فمسطينية مطمعة لـ
إقامة الدولة الفمسطينية واالعتراف بيا دولة كاممة  المقبل أمام مجمس األمن الدولي الثالثاء

 .العضوية، وسيذّكر بقرار التقسيم الذي صدر عن مجمس األمن، القائم عمى إقامة دولتين

سيعمن بشكل نيائي رفضو بقاء واشنطن محتكرة  محمود عباسوأضافت المصادر أن الرئيس 
حت مظمة األمم المتحدة لتشكيل آلية دولية لمعممية السياسية وسيجدد مطالبتو بعقد مؤتمر دولي ت

التي فاوضت لموصول إلى االتفاق « 1زائد  5»لرعاية عممية سياسية جديدة عمى غرار مجموعة 
 .النووي مع إيران

 المصدر: صحيفة الشرق األوسط

 لن التي الوطنية وثوابتنا ومقدساتيا، القدس إن ، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال
 مجمس امام عباس، محمود الرئيس سيمقيو الذي الميم الخطاب جوىر ىي ستكون عنيا، نتخمى
 .الجاري الشير من العشرين في الدولي االمن

 عمى لمحفاظ بدأت، قد النضال من جديدة مرحمة ان" ، لمصحفيين تصريح في ردينة أبو واضاف
 بمقدساتيا القدس قضية وىي بأسره، ولمعالم العربية ولالمة الفمسطيني، لشعبنا الجامع اليدف

 القوانين لكل مخالفتو لتبرير تزويره البعض يحاول الذي وتاريخيا وبتراثيا والمسيحية، االسالمية
 ".وعروبتيا القدس فمسطينية الدوام عمى أكدت التي الدولية، والشرائع

 مواقف تتطمب النضالي، تاريخنا في والخطيرة الحساسة المرحمة ىذه ان إلى ردينة، ابو واشار
 المعركة ان مؤكدا الوطنية، بقضيتنا المحدقة االخطار مواجية في وعربية، فمسطينية واضحة
 .والبعيد القريب المستقبل في المنطقة مالمح سترسم القدس حول الحالية

 حفاظا المصير، بوحدة يتجسد ان يجب الوطني الموقف ان الرئاسة، باسم الرسمي الناطق وقال
 لمثوابت داعما واحدا فمسطينيا صوتا العالم يسمع ان بد وال المشترك، التاريخ وعمى القدس عمى

 شروط ىي وىذه والخطير، القادم التحدي مواجية في المقدس المعنى عمى والحفاظ الفمسطينية،
 شعبنا وتطمعات أمال وتحقيق بالوطن باإليمان مدعومة االمل عمى لمحفاظ المعقدة الظروف
 .واالستقالل بالحرية
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 الطريق ىي واالرض والسالم العدل بأن بأسره، لمعالم رسالة سيشكل الرئيس خطاب ان وأضاف،
 المرفوضة االرىاب اشكال كل من وخال   ومزدىر وعالم ومستقر، أمن أوسط لشرق الوحيد
 .والمدانة

 خمف تقف جميعيا، العربية واالمة الفمسطيني الشعب إن" بالقول، تصريحو ردينة ابو واختتم
قامة االحتالل، إلنياء وسعيو نضالو في الرئيس  القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 ".دونيا من سالم وال حل ال والتي المركزية، العرب قضية كانت كما فمسطين لتعود الشرقية،

 وفاالمصدر: وكالة 

 نقطة أن ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر عريقات أمين صائبد. أكد  
 وسيادة استقالل وتجسيد اإلسرائيمي، االحتالل بإنياء تتمثل المنطقة في السالم لتحقيق االرتكاز

 قضايا وحل الشرقية، القدس بعاصمتيا ،1391 حزيران من الرابع حدود عمى فمسطين دولة
 .الدولية الشرعية لقرارات استنادا كافة النيائي الوضع

 المحافظين حزب عن البريطاني العموم مجمس أعضاء من وفداً  استقبالو لدى عريقات وشدد
 وبرنار كينسجتن، جنيكن والبارونة كارب، وستيفن بوي، أندرو: البرلمان أعضاء من مكون

 ويسالند، تور السالم لعممية النرويجي المبعوث وكذلك مور، وديمان ماسترتون، وبول جنيكين،
 يعني واإلرىاب التطرف ىزيمة أن عمى حدة، عمى كل فمسطين، لدى النرويج ممثمة ترافقو

 .الجماعية والعقوبات األرض عمى الحقائق وفرض واالستيطان االحتالل إسقاط بالضرورة

 كامل دولي مؤتمر لعقد الدعوة عريقات جدد السالم، لعممية الدولي اإلطار صعيد وعمى
 إلزامية آليات مع العربية السالم ومبادرة الدولية والشرعية الدولي القانون أساس عمى الصالحيات

 األميركية الرعاية بنمط االستمرار الممكن من ليس وأنو محددة، زمنية جداول ضمن لمتنفيذ
 بالقدس الشرعي وغير القانوني غير باعترافيا الدور، ىذا عن نفسيا عزل قررت أن بعد األحادي
 .إلسرائيل عاصمة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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  ممف المصالحة :  ثانياً  

 أبو عاطف الدكتور باسميا، المتحدث لسان عمى" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت
 كل مواصمة يجب الفمسطيني لمشعب عميا ومصمحة استراتيجي خيار المصالحة أن سيف،
 .إنجازىا اجل من الجيود

 أنو ،الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر صحفي بيان في سيف ابو.د واضاف
 واستعادة االنقسام إنياء إلى تيدف التي الشاممة، الوطنية المصالحة غير لمحركة آخر خيار ال

 المصالحة وضعت فتح ان موضحا شاممة، عامة انتخابات إجراء إلى وصوالً  الوطنية الوحدة
 متمسكة السادس، المؤتمر عن الصادر السياسي البرنامج منذ ليا اإلستراتيجية األىداف ضمن
 .ليا الفعمي التحقيق إلى وتتطمع المصالحة، بخيار

. منزع الصبر قوس في يعد ولم قواه وأنيك شعبنا مقدرات عمى أتى االنقسام أن ابو سيف وأكد
 حياة يستحق المستمر اإلسرائيمي والحصار العدوان ويالت كل تحمل الذين غزة قطاع في فشعبنا
 ميمتنا وان. البغيض االنقسام ليذا حد وضع عن ويبحث أمنًا، أكثر مستقبل إلى ويتطمع أفضل،

 .الماضي ذكريات من وآالمو االنقسام فييا يصبح التي المحظة تمك إلى الوصول ىي

 تتمكن حتى الوطني الوفاق حكومة تجاه تعيداتيا بكل تمتزم ان حماس بحركة سيف ابو واىاب
 أن يجب وطني توافق نتيجة جاءت التي فالحكومة كامل، بشكل مياميا ممارسة من الحكومة
 .المواطنين تجاه بواجباتيا القيام عمى قادرة وأنيا غزة في جيد بشكل ممكنة بأنيا تشعر

 ما كل ستعمل فتح حركة أن إال المصالحة، تواجو التي الصعوبات كل فالبرغم سيف، ابو واختتم
 المشروع تحقيق يستقيم ال مقدسة، ميمة ىذه ان مدركة  كامل، بشكل تحقيقيا اجل من بوسعيا
 .إنجازىا دون الوطني

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 طوباس سعي محافظة في لممياه ناقل خط حفل خالل الوزراء د.رامي الحمد اهلل رئيس أكد   
 مقايضة رفض عمى مشدداً  الخارجي، الدعم تخفيض ظل في الذات عمى االعتماد الحكومة
 .السياسي بالمال الوطنية الثوابت
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 مستجيبة فاعمة حكومية مؤسسات لتكريس وتطويري تنموي جيد أي إن: الحمد اهلل وقال
 وتحقيق المصالحة بترسيخ إال مجديا، حتى أو كامال يكون لن وتطمعاتيم، المواطنين الحتياجات

 .والوطني المؤسسي والعمل األرض وحدة

 النظام وفرض المعابر، عمى الكاممة والسيطرة لمحكومة، المالي التمكين أن عمى تأكيده وجدد
 بعودة والسماح غزة، قطاع في مياميا تسمم من القضائية السمطة وتمكين القانون وسيادة العام
 مسؤول وحدوي فعل إلى بالمصالحة لمتحول المطموب ىو عمميم، إلى القدامى الموظفين جميع
 مخططات مواجية عمى وقدرتنا ومنعتنا وحدتنا ويستنيض غزة، في شعبنا عذابات ينيي وجاد

 الظالمة األمريكية لمقرارات والتصدي العادلة، بحقوقنا والمساس الوطنية قضيتنا تشتيت
 .المتواصمة اإلسرائيمية ولالنتياكات

 الشير من العشرين في بروكسيل في يعقد لممانحين، دولي مؤتمر عن الوزراء رئيس وكشف
 بتكمفة غزة في البحر مياه لتحمية المركزية المحطة مشروع لتنفيذ الالزم التمويل لتأمين المقبل،
 الكارثة من غزة قطاع إلنقاذ الوحيد والحل المنطقة، في األكبر يعد والذي دوالر، مميون 956

 .بو تحدق التي اإلنسانية

 المصدر: وكالة وفا

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 األشخاص من مجموعة احتجازىا عن األحد، اليوم صباح اإلسرائيمية، الشرطة أعمنت
 (.0666 الممف) باسم عرفت التي الجديدة بيزك قضية في الستجوابيم

 من مقربان األقل عمى شخصان المعتقمين بين فإن اإلسرائيمية، الشرطة باسم ناطق وبحسب
 وحدة لمكتب نقموا أنيم إلى مشيرةً ". بيزك" شركة مدير ومن نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس

 .الفساد بقضايا المختصة المد، في 044 الىف المركزية التحقيقات

 الفترة خالل نتنياىو استجواب سيتم أنو إلى تشير التقديرات فإن العبرية،" معاريف" لصحيفة ووفقا
 .الجديد الممف في المقبمة

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 الذي االسرائيمي القصف في مواطنين استشياد عن االحد، اليوم فجر طبيةال مصادرال اعمنت 
 .غزة قطاع جنوب رفح مدينة شرق الماضية الميمة المواطنين من مجموعة استيدف

 وعبداهلل( عاماً 11( )أبوغيث) صباح محمد سالم الشييدين جثماني بوصول المصادر وافادت
 اليوم صباح غزة، قطاع جنوب رفح مدينة في السالم حي  من وىما( عاماً 11) أبوشيخة أيمن

 .النجار يوسف ابو مستشفى إلى األحد،

 مدينة شرق الحدودي الشريط عمى الجاثمة اإلسرائيمي االحتالل مدفعية بأن ،"وفا" مراسل وأفاد
 الرشاشات من نيران إطالق إلى إضافة قذائف بثالثة الماضية، الميمة قصفت القطاع، جنوب رفح

 مواطنين إصابة إلى أدى ما المدينة، شرق النيضة حي في المواطنين من مجموعة الثقيمة،
 لمعالج، األوروبي غزة مستشفى إلى إثرىا عمى نقال ومتوسطة، حرجة بين ما وصفت بجراح
 في النجار يوسف أبو مستشفى إلى ونقال اليوم صباح منيم اثنين عمى العثور تم آخرين، وفقدان
 .المدينة

 في مواقع عدة عمى غارات سمسمة السبت، مساء شنت اإلسرائيمية، الحربية الطائرات وكانت
 .غزة قطاع

 وفاوكالة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

" يترقب" أنو األحد،  اليوم بثيا سيتم مقابمة في تيمرسون، ريكس األميركي، الخارجية وزير أعمن  
 .مباشرة مفاوضات في لمدخول الشمالية كوريا جيوزية مدى حول إشارات

 كوزير: "اإلخبارية" أس بي سي" شبكة عمى" دقيقة 96" برنامج مع مقابمة في تيمرسون، وقال
 ".مفتوحة قنواتنا أن يدركون الشماليين الكوريين أن من التأكد عممي يقتضي لمخارجية

 ىذه في الرسائل من الكثير بتوجيو أقوم ال. أترقب أنا: "المقابمة من مقاطع بحسب وأضاف
 ".لمحوار استعدادكم منكم أسمع أن أترقب أنا لذا. المرحمة
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 إلى الشتوية األولمبية لأللعاب الجنوبية كوريا استضافة بمناسبة الكوريتين بين تقارب وأدى
 الحاد التوتر من أشير بعد يانغ وبيونغ واشنطن بين مباشرة محادثات إجراء بقرب تكينات

 .النارية والخطابات

 أننا وأعتقد رسائل، منيم نتمقى نحن: "مشيراً  ،"يبمغونني سوف: "المقابمة في تيمرسون وقال
 ".الحوار بدء خالليا من نريد التي الطريقة حيال جداً  صريحون

 العربية نت المصدر: 

 في القدس قضية وضعت األزىر قطاعات كافة أن شومان، عباس الشريف األزىر وكيل أكد
 األول الميرجان" أنشطة محور ستكون أنيا كما الجاري، العام خالل وأنشطتيا أجندتيا صدارة

 الثقافية المجاالت مختمف يشمل والذي المقبل، إبريل في عقده المقرر ،"األزىر طالب إلبداعات
 .والفنية واألدبية

 لنصرة العالمي األزىر مؤتمر توصيات تنفيذ بمتابعة المكمفة المجنة اجتماع خالل ذلك جاء
 األكبر اإلمام فضيمة لتوجييات تنفيذا وذلك األزىر، وكيل برئاسة األزىر، مشيخة بمقر القدس،
 وواقع عممية خطط إلى المؤتمر توصيات تحويل بضرورة الطيب، أحمد الشريف األزىر شيخ

 .األرض عمى ممموس

 توصيات تنفيذ مستمر بشكل يتابع الطيب الدكتور أن عمى االجتماع خالل األزىر وكيل وشدد
 تخصيص تم اإلطار ىذا وفي ،"لمقدس عاما.. 8612 عام" بإعالن يتعمق ما خاصة المؤتمر،

 كان ما وىو بالقدس، لالحتفاء لمكتاب، الدولي القاىرة بمعرض الشريف األزىر جناح في ركن
 .الجناح زوار واىتمام ترحيب محل

 المصدر: وكالة وفا

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


