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 أواًل : الممف السياسي

 الوزراء رئيس اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء عباس، محمود رئيسال استقبل
 .لو المرافق والوفد آبي شينزو الياباني

 الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى الياباني، الوزراء رئيس الرئيس، وأطمع
 .الفمسطينية السياسية الحياة في الفمسطيني الوطني المجمس انعقاد وأىمية

 دولي جيد أي إلنجاح لمتعاون مستعدا ومازال كان الفمسطيني الجانب أن إلى ،الرئيس وأشار
 الدولة إلقامة الدولتين حل ومبدأ الدولية، الشرعية قرارات عمى قائمة سياسية عممية إليجاد ساع

 .7691 العام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية

 لعقد الداعية الدولي األمن مجمس في طرحت التي الفمسطينية السالم خطة أىمية الرئيس وأكد
 العممية لرعاية األطراف متعددة دولية آلية وتشكيل الجاري، العام خالل لمسالم دولي مؤتمر

 أخرج إلييا، سفارتو ونقل إلسرائيل عاصمة بالقدس باعترافو األميركي الطرف ألن السياسية،
 .السالم لعممية نزيو كوسيط نفسو

 خاصة كافة، المجاالت في الفمسطيني لمشعب اليابان تقدمو الذي المميز بالدعم الرئيس، وأشاد
 وبناء دولتو إقامة في المشروعة حقوقو ودعم والمالية، واالقتصادية السياسية المجاالت في

 واالقتصادي السياسي وحجميا يتناسب لميابان أكبر سياسي دور إلى داعيا الوطنية، مؤسساتو
 مراقب عضو كدولة فمسطين قبول لصالح صوتت اليابان أن خاصة الدولي، المستوي عمى اليام
 .96/77/9179 في المتحدة األمم في

 الدولتين، حل مبدأ عمى القائمة السياسية لمعممية بالده دعم الياباني، الوزراء رئيس أكد بدوره،
 .السالم تحقيق أجل من جيد أي في لممساىمة واستعدادىا

 بناء في تسيم التي لممشاريع الدعم تقديم في اليابان استمرار عمى الكبير، الياباني الضيف وشدد
 .الفمسطينية لمدولة التحتية والبنى المؤسسات

 .القدس إلى سفارتيا تنقل لن بالده أن الياباني الوزراء رئيس أكد كما

  وكالة وفا : المصدر
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 جمسات الثالثاء، مساء اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في الشقيري أحمد الشييد قاعة في واصمتت 
االثنين  مساء افتتحت التي الفمسطيني، الوطني لممجمس 92الـ الدورة أعمال من الثاني اليوم

 عباس، محمود الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة رئيس فمسطين، دولة لرئيس بخطاب
 .الزعنون سميم الوطني المجمس ولرئيس

 ،والدولية العربية الوفود ممثمي من لعدد بكممات جمسات اليوم الثاني لممجمس الوطني وبدأت
 ومنطقة الفمسطينية، القضية بيا تمر التي التحديدات ظل في انعقاده، أىميو عمى اجمعت التي

 .األوسط الشرق

 لث عمى التوالي .لميوم الثاوستتواصل جمسات المجمس الوطني مساء اليوم االربعاء 

  وكالة وفا : المصدر

 يحاولون من أحبطت الفمسطيني الوطني المجمس عن انبثقت التي الرسائل أن" فتح" حركة ّدتع
 ".القرن صفقة"  تمرير

 بكل تاريخي حدث انعقاد المجمس الوطني إن فتح حركة باسم الناطق القواسمي أسامة وقال
 عمى ومصممون قادرون أننا داخمية رسالة النصاب اكتمال بعد أرسمت التي والرسائل المقاييس،
 "الوطنية اليوية وحول الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثل التحرير، منظمة حول االلتفاف

 محاولة عبر العار، صفقة ،"القرن صفقة" تمرير حاول لمن رسالة وجو الكبير الحضور أن وأكد
 .الفمسطينية اليوية ودفن المستقل الفمسطيني القرار وقبر المنظمة قبر

 .كسابقتيا المؤامرة ىذه وأد عمى قادر شعبنا وأن بالمطمق، تمر لن الصفقة ىذه أن عمى وشدد

 .عباس محمد لمرئيس ميمة بكممة االثنين مساء انطمقت الوطني المجمس أعمال أن يذكر

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 القيادة أن ، الخارجية، لمشؤون عباس محمود الفمسطيني الرئيس مستشار شعث نبيلد.  أكد
 الصفقة، عمى األمريكية اإلدارة تجرييا قد تعديالت أي أو( قرن صفقة) أي تقبل لن الفمسطينية

 . المتحدة الواليات جانب من تعديالت أو مقترحات أي استممت الفمسطينية، القيادة تكون أن نافياً 

 كما القرن صفقة عمى عدلوا لألمريكان نقول": "الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في شعث، وقال
 عممية عمى األمريكية لمييمنة نعود ولن لنا، بالنسبة مرفوضون أنتم تريديون، كما وحمموا تريديون،
 ". مطمقاً  السالم

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EyVwXGa819410793597aEyVwXG
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 التحرير منظمة ممثمية بمكتب يتعمق فيما الفمسطيني، الموقف ثبات أن إلى شعث، وأشار
 . بواشنطن المنظمة مكتب إغالق عن التراجع عمى األمريكية اإلدارة أجبر الفمسطينية،

نزال المنظمة، مكتب صالحيات من جزء سحب األمريكية، اإلدارة حاولت: "وتابع  العمم وا 
غالق واشنطن، من الفوري باالنسحاب تيديدنا أن إال الفمسطيني؛  اإلدارة أجبر المكتب، وا 
 ".القرارات تمك كل عن لتراجعا عمى األمريكية

 منظمة قيادة أن عمى ،شعت أكد عباس، الرئيس خطاب في المصالحة بممف يتعمق فيماو 
 القيادة أن كما لممنظمة، التنفيذية لمجنة الفصائل انضمام أمام الباب تغمق لن الفمسطينية التحرير
 .الوطنية الوحدة أجل من بالعمل ممتزمة

 لنجاح جديدة دفعة نريده وما الوطني، المجمس عن تخرج جديدة آلية ىناك يكون لن: "وأضاف
 ". المصرية الرعاية وفق المصالحة ممف

 مؤكداً  الوطني، شطري بين الفمسطينية المصالحة لتحقيق إيجابية محاوالت ىناك أن إلى ولفت
 .الممف بيذا تقدم إحراز أجل من ضغط محاوالت أي عن الحديث يتم لم أنو

 لمصدر: دنيا الوطنا

 إن الوطني المجمس عضو الرسمي، اإلعالم عمى العام المشرف احمد عساف الوزير قال 
 ".بالديمقراطية مفعمة" الوطني المجمس أعمال تسود التي األجواء

 ستكون المجمس أعمال أن عمى الثالثاء، مساء فمسطين، لتمفزيون حديث فيعساف   وشدد
 بما االفتتاحية، جمستو في ألقيت التي الكممات كل ذلك عمى دلمت وقد وقضيتو، شعبنا لصالح
 .الصديقة واألجنبية الشقيقة العربية الوفود كممات فييا

 اليامة الكممة مقدمتيا في الوطني المجمس انعقاد رافقت ميمة قضايا 4 إلى عساف وأشار
 بما لمقبول الفمسطينية القيادة عمى تمارس التي الضغوط لكل رفضو سيادتو فييا أكد التي لمرئيس
 ما الباب أن أكد عندما كممتو في الرئيس وجييا التي الوطنية الوحدة ورسالة القرن، صفقة تسمى
 وبفخر آخر جانب في سيادتو تحدث فيما االنقسام، عن لمعودة حماس حركة أمام مفتوحا يزال
 كل من بالرغم الميادين مختمف وفي الصعد كل عمى تحققت التي الفمسطينية االنجازات عن

 .تواجينا التي الصعوبات
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 الذي المسبوق وغير الكبير السياسي النصاب" فيي عساف إلييا نوه التي الثانية القضية أما
 االتحادات ولكل الكبير الفصائمي الحضور خالل من الوطني المجمس دورة انعقاد في تحقق

 ".الشعبية والمنظمات والنقابات

 من وتأييد دعم رسالة ىناك كانت الجمسة، عن الشعبية الجبية فيو غابت الذي الوقت في" وقال
 .المجمس ألعمال مموح الرحيم عبد السياسي مكتبيا عضو

 كل فاق الذي المجمس في العددي النصاب" إلى الثالثة، لمقضية عرضو خالل عساف ولفت
 ".السابقة المجالس كل في مثيال لو نشيد ولم التوقعات

 الوطني، لممجمس 92الـ الدورة أعمال عضوا 147 أصل من أعضاء 916 حضر" وأضاف
 حضر الذي الوقت في ويزيد، األعضاء ثمثي أي عضوا 464 البالغ القانوني النصاب ليتحقق

 ".األرض أصقاع كل من األعضاء عشرات فيو

 العربي الحضور ىي الوطني، المجمس انعقاد رافقت التي الرابعة القضية أن عساف وأوضح
 الحكيمة وسياستو الرئيس دعم من الوفود كممات عنو عبرت وما المسبوق؛ وغير الالفت والدولي
 .والشامل العادل السالم لتحقيق السياسية ولرؤيتو

 والشرعية الفمسطيني بالتمثيل التشكيك إلى سعتا المتحدة الواليات ومعيا إسرائيل إن عساف وقال
 المجمس من قوية جاءت الرسالة أن إال بدائل، ايجاد وتر عمى المعب وحاولتا الفمسطينية،

 .المحاوالت ىذه فشل مؤكدة الوطني

 تمفزيون فمسطين: المصدر

 اليميني وائتالفيا نتنياىو حكومة أن عشراوي حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكدت
 العنصري اإلسرائيمي النظام لطبيعة الحقيقي الجوىر تجسد األميركية اإلدارة من وبدعم المتطرف

 خالل من اآلخر ورفض واإلقصاء العنصري التمييز عمى القائمة سياساتو يواصل الذي
 لمقوانين صارخة مخالفة في تيويدية، بمخططات قدما والمضي العنصرية القوانين عمى المصادقة
 .واإلنسانية الدولية

 ما عمى األولى بالقراءة اإلسرائيمي الكنيست مصادقة عمى تعقيباً  عشراوي تصريحات جاءت
 والتمييز لمعنصرية تشريعا يمثل القانون ىذا إن: "وقالت العنصري، القومية قانون مشروع يسمى
 ومواصمة األصميين األرض سكان وشطب الفمسطيني الوجود عمى لمقضاء إسرائيل تمارسو الذي
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 والحضاري والديني التاريخي والموروث األرض سرقة عمى القائم االستعماري االستيطاني نيجيا
 ".القانون بموجب العنصرية عمى قائمة دولة إلى إسرائيل لتحويل نتانياىو مخطط وتعزيز

 عقائدية، ايدولوجية إلسرائيل بالنسبة القضية أن يؤكد القانون ىذا إقرار أن إلى عشراوي  وأشارت
 ومصادرة االخر غاءإل بيدف القدم منذ فمسطين أراضي عمى الييود بتواجد توراتي لربط ومحاولة

 لديارىم الفمسطينيين الالجئين عودة حق وشطب التاريخية فمسطين أرض عمى الفمسطيني الحق
 .وأرضيم

 المصدر: وكالة وفا 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 عمى االولى بالقراءة اإلسرائيمي الكنيست مصادقة العبارات بأشد والمغتربين الخارجية وزارةأدانت  
 ضد وتمييزي بغيض عنصري بشكل يفرق الذي العنصري، القومية قانون مشروع يسمى ما

 .االصميين األرض أصحاب

 وداللتو ألبعاده القانون ىذا لمثل بالغة بخطورة الوزارة تنظرانيا  ،ن صحفيافي بي وقالت الوزارة 
 انو حيث بغيض، عنصري فصل نظام يكرس انو عمناً  تؤكد والتي التوسعية، االستعمارية ومعانيو
 .االنسان حقوق ومبادئ الدولية القوانين مع ويتناقض وفمسطيني عربي ىو ما كل ييمش

 الفمسطينيين، حياة مجاالت جميع عمى تنعكسالتي  القانون ىذا خطورةمن الوزارة  وحذرت
 الشجع سياسة مع انسجاماً  مفتوحة تركيا بل االحتالل، لدولة بحدود يعترف ال انو خاصة
 . إسرائيل في الحاكم اليمين عقمية عمى تسيطر التي االستيطاني والتوسع

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

رئيس محمود عباس، في افتتاح الدورة الـثالثة والعشرين لممجمس الوزارة اإلعالم خطاب  تعتبر ا
الوطني الفمسطيني إعالًنا سياسًيا ىاًما يؤسس لمرحمة جديدة، ويفشل ما يسمى بـ"صفقة القرن"، 

 .ويعيد التمسك بالثوابت الوطنية

أن الخطاب يبدد كل محاوالت االلتفاف عمى الشرعية،  وأكدت الوزارة في بيان صدر عنيا، 
وخمق كيانات سياسية بديمة عن منظمة التحرير، وعقد مؤتمرات موازية تمس بوحدة التمثيل 

 .الفمسطيني، وتفتت قضيتنا ومشروعنا الوطني، وتتجاوز عن ثوابتنا
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أن كممة الرئيس تقطع الطريق عمى مساعي االنفصال، وتتمسك بأن ال دولة  الوزارة فيرأت و 
كما ترسم أسس العالقات الداخمية والعربية والدولية، وتعبر عن فمسطينية في غزة وال دولة دونيا، 

موقف سياسي متقدم عبر دعوة أعضاء المجمس إلى تبني الرؤية السياسية الشاممة التي قدميا 
 .الرئيس أمام مجمس األمن

التأكيد عمى أن الخطاب يعيد إلى منظمة التحرير قرارىا المستقل، الذي حاولت  ت الوزارة دوجد
قميمية اختطافو، وفرض حمول تضع القضية الفمسطينية في عين  وتحاول جيات خارجية وا 

 .العاصفة

 المصدر: وزارة االعالم 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 اإلسرائيمي االحتالل اعتداءات حصيمة ىي إصابة، 9162و شييدا 44 إن ،الصحة وزارة قالت 
 .نيسان 21 حتى آذار 21 منذ غزة، قطاع في العودة، مسيرات في المشاركين  عمى

 71الـ سن دون أطفال 6 الشيداء بين من أن عنيا، صدر صحفي بيان في الوزارة وأوضحت
 النقاط معيا تعاممت إصابة 9161و العالج، لتمقي المستشفيات إلى نقموا مصاب 4112و عاما،
 .الميدانية الطبية

 أن مبينة سيدة، 996و طفل، 117 المستشفيات وصمت التي االصابات من أن إلى وأشارت
 .طفيفة 7166و متوسطة، 7644و بالخطيرة، وصفت إصابة 791

 المعدني بالرصاص 417و الحي، بالرصاص كانت إصابة 7626 أن إلى الصحة ولفتت
 .أخرى إصابات 141و لمدموع، المسيل بالغاز 191و بالمطاط، المغمف

  وزارة الصحة المصدر: 

 

خمسة مواطنين من مناطق مختمفة  األربعاء اليوم فجر  االسرائيمي االحتالل قوات اعقتمت 
 ،( عاماً 71) بحر جودات سميمان الفتى بمحافظات الضفة الغربية ، وعرف من المعتقمين :

من بمدة  ( عاماً 94) صبارنة ابراىيم رامي :الشاب و(  عاماً 76) العالمي محمد ليث :والشاب
 بيت امر بالخميل

  وكالة معاالمصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 المتحدة الواليات ستنقل التي القدس إلى يذىب ربما إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال 
 بالقدس واعترف العالمية القوى نيج عن حاد بعدما وذلك الشير ىذا أبيب تل من إلييا سفارتيا
 .إلسرائيل عاصمة

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 ب المبناني اهلل حزب متيما إيران مع العالقات قطع بوريطة ناصر المغربي الخارجية وزير أعمن 
 .بالجزائر اإليرانية السفارة في" عنصر" طريق عن بوليساريو، الى أسمحة ارسال في" التورط"

 وال البمدين بين حصريا" الثنائية العالقات" يخص القرار ىذا ان صحافي مؤتمر خالل واضاف
 .األوسط الشرق في بالتطورات لو عالقة

 مؤكدا المممكة، قرار ظريف جواد محمد االيراني نظيره ابمغ حيث طيران الى بزيارة قام انو وتابع
 .ىناك المغربي السفير برفقة مغادرتو

 ".المغربي التراب بمغادرة مطالبتو"ـل في الرباط في االيراني باالعمال القائم سيستقبل انو وقال

 مع تحالف في اهلل حزب طريق عن إيران تورط عمى ردا" صدر القرار ىذا ان بوريطة وأوضح
 ".دامغة حجج عمى وبناء سنتين منذ العميا، ومصالحو المغرب امن يستيدف البوليساريو

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


