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 أواًل : الممف السياسي

 أىمية عمى ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د أكد 
 عباس، محمود الرئيس أن إلى مشيراً  الدولية، والمعاىدات االتفاقيات من لممزيد فمسطين انضمام

 ضمن السيادة كاممة كدولة فمسطين دولة لتجسيد الوطني، المجمس قرارات بتنفيذ اآلن يقوم
 .اإلنسان وحقوق والسياسية المدنية الحقوق منظومة

 والبروتوكوالت االتفاقيات ليذه االنضمام عمى تبيتر  إنو: في تصريح صحفي عريقات وذكر
 ليذه االنضمام بعد عمييا أصبحت التي االلتزامات لمواكبة فمسطين دولة قوانين مواءمة الدولية

 .االتفاقيات

 الدولية؛ الساحة عمى تحركاتيا في القيادة استراتيجية ضمن يندرج ذلك أن" عريقات وأضاف
 لممحكمة الرسمي اإلحالة طمب تقديم وآخرىا شعبنا، أبناء عن لمدفاع فمسطين دولة حقوق لتكريس
 المتحدة،وتوفير األمم في الكاممة العضوية لنيل المساعي ِإداَمة إلى إضافة الدولية، الجنائية
 رأي عمى لمحصول الدولية العدل محكمة الى والتوجو الفمسطيني، لمشعب الدولية الحماية

 ".القدس حول ترامب الرئيس قرار بخصوص استشاري،

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 وعمى الفمسطينية القيادة موقف وصالبة وثباتو، الفمسطيني شعبنا صمود أن فتح، حركة أكدت  
 تستيدف والتي وأميركا إسرائيل تحيكيا التي المؤامرة من أقوى ىي عباس، محمود الرئيس رأسيا
 .الفمسطينية القضية تصفية

 تتحدث التي التقارير عمى ردا صحفي، تصريح في القواسمي أسامة الحركة باسم المتحدث وقال
 وأن بالمطمق، لمتنفيذ طريقا ليا تجد لن العار صفقة" إن القرن، بصفقة تسمى ما عرض قرب عن

 أىم وأن خاصة تمريرىا، لمحاولة وخدع اكاذيب إال ىي ما شروطيا بعض تحسين عن الحديث
 وأن إسرائيل، لصالح حسمتيا أو الصفقة، من أزيمت قد والالجئين القدس تشمل والتي القضايا
 المحتمة الفمسطينية الدولة أراضي كافة عن برمتو اإلسرائيمي االحتالل تنيي صفقة فقط المقبول

 .باحترام الدوليين والقانون الشرعية مع وتتعامل انتقاص، دون القدس، رأسيا وعمى/ 7691 عام

 وراءىم ومن وحكومتو، نتنياىو بنيامين اإلسرائيمية الحكومة رئيس أن عمى القواسمي وشدد
 قوتنا وأن وعيد، أو تيديد من خوفا الحمول بأنصاف نقبل أن يمكن أننا ظنوا إن واىمون أميركا،
 نستند التي وبديمقراطيتنا المستقل، الوطني وبقرارنا لإلمالءات ورفضنا وثباتنا صمودنا في تكمن
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 امالءاتو فرض يستطيع ال أحدا وأن الدولي، بالقانون وبتمسكنا قيادتو، تحديد في لمشعب بيا
 .وغدا اليوم عمينا

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 ووقف شامل وأمني عسكري بحظر المطالب برشمونة مدينة مجمس بموقف" فتح" حركة حبتر  
 اإلسرائيمي، االستعماري العنصري" األبارتيايد" نظام مع واألمنية العسكرية التجارة أشكال كافة
 .الفمسطيني شعبنا ضد االضطياد سياسات أبشع يمارس الذي

 حين إلى إسرائيل، عمى عسكري حظر فرض إلى العالم دول صحفي، بيان في الحركة، ودعت
نياء الدولي بالقانون التزاميا  ووقف المتحدة، األمم في العضو فمسطين دولة ألراضي احتالليا وا 

 .اإلنسان حقوق قوانين ألبسط المخالفة ممارساتيا

 تكثيفياو  الجيود توحيد إلى العادلة، لقضيتنا والمناصرة الفمسطينية جالياتنا الحركة دعت كما
ظيار اإلسرائيمية، االحتالل جرائم لفضح  أنظمة أبشع عن يعبر الذي القبيح الحقيقي وجييا وا 

 .التاريخ في العنصرية

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 حزمة تسويق محاولة عمى يصرون اإلسرائيمي االحتالل قادة إن والمغتربين الخارجية وزارة قالت
 اإلرىابية عقميتيم عمى التغطية بيدف العالمي، العام لمرأي التضميمية والمواقف األكاذيب من

 بحق المتواصمة جرائميم عمى لمتغطية تارة، والقتل الفمسطيني الوجود انكار عمى القائمة
 .أخرى تارة الكبرى العودة مسيرات في المشاركين العزل الفمسطينيين

 بأوامر باألمس تفاخروا االحتالل قادة إن السبت، اليوم عنيا، صدر بيان في الخارجية وأضافت
 751 من أكثر قتموا الذين غزة، قطاع حدود عمى المنتشرين لمقناصة أعطوىا التي والقتل اإلعدام
 يتفاخر كما الكبرى، العودة مسيرات في اعزل مشارك 0111 من أكثر وجرحوا فمسطينيا شييدا
 متفاخرا ،(الخاص والنتصارىم) القتمة لجنوده الشكر بتقديم ليبرمان اإلسرائيمي الحرب وزير اليوم

 ".بمينيتيم"
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 حمفائيا، أقرب من خاصة واجيتيا التي االنتقادات حجم استوعبت االحتالل دولة أن إلى وأشارت
 لمقناصة أعطيت التي المباشرة لمتعميمات أساسا يعود الشيداء عدد في االرتفاع أن أكدوا الذين

 ىذه أن إلسرائيل تبين أن وبعد اآلخرين، لترىيب وقتميم العزل الفمسطينيين المواطنين الستيداف
 منطقي تفسير او تبرير أي تجد لم كافة، لمدول ومكشوفو معروفة باتت التعميمات وتمك الخطة
 بفتح مطالبة الدولية، الجنائية المحكمة الى الفمسطينية القيادة توجيت ان بعد خاصة مقبول،
 .الجرائم تمك بخصوص رسمي تحقيق

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

، أنو سيتم استئناف التحقيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين ذكرت القناة العبرية العاشرة، 
 نتنياىو وزوجتو سارة يوم الثالثاء المقبل.

ين وبحسب القناة، فإنو سيتم التحقيق مع نتنياىو وزوجتو في وقت متزامن ولكن في مكان
 مختمفين.

، فيما سيتم التحقيق 0111و 7111وأشارت القناة إلى أنو سيتم التحقيق مع نتنياىو في الممف 
 مع سارة في قضايا أخرى إلى جانب شيادتيا في الممفين.

 المصدر: صحيفة القدس

 الضفة في آخرين ألف 75 من أكثر وأصيب استشيدوا، مواطنا 735 إن الصحة وزارة قالت
 .اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص الماضي، مارس شير من الثالثين منذ غزة، وقطاع الغربية

 الجمعة، مواطنين، أربعة استشياد بعد مواطنا، 735 إلى ارتفع الشيداء عدد أن الوزارة وأوضحت
 .غزة لقطاع الشرقية الحدود عمى االحتالل قوات برصاص

 وزارة الصحة المصدر: 

 بمحافظات مناطق من المواطنين من عدد ،السبت اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 قضاء الجديرة قرية من سعد ناصر ىندي الفتى:  المعتقمين من وعرف، والقدس الغربية الضفة
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 طقاطقة صالح ومؤيد ،(عاما 05) الكار محمد جديم.،  التنوح سامي أحمد الشاب، القدس
 .من بيت لحم  (عاما 05)

 وكالة معا: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 بتوقيت 76,11 الساعة األربعاء غزة شأن في طارئا اجتماعا المتحدة لألمم العامة الجمعية تعقد 
 في الجمعية رئيس الجاك ميروسالف أعمن ما وفق العربية، الدول طمب عمى بناء غرينتش
 .763الـ األعضاء الدول إلى رسالة

 قرار مشروع عمى تصويت الجمسة ىذه خالل يحصل أن المفترض من إن   ونيدبموماس وقال
 كانت قرار مشروع غرار عمى وذلك ضمني، شكل في إسرائيل ويدين الفمسطينيين بحماية يطالب
 .األمن مجمس في ضده( الفيتو) النقض في حقيا أسبوع قبل استخدمت المتحدة الواليات

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 بن سممان الممك أن السبت صباح من مبكرة ساعة في السعودية في الممكي لمديوان بيان أعمن
 والشيخ الكويت أمير الصباح األحمد صباح والشيخ األردن عاىل اهلل عبد والممك العزيز عبد

 .األحدغدًا  يوم المكرمة مكة مدينة في سيجتمعون ظبي أبو عيد ولي زايد بن محمد
 االقتصادية األزمة من لمخروج الشقيق األردن دعم سبل” سيبحث االجتماع ىذا إن البيان وقال
 .“بيا يمر التي

 رويترزالمصدر: وكالة 

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 
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