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 أواًل : الممف السياسي

 الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية. اً يتوجو الرئيس محمود عباس، غد

سفير فمسطين لدى روسيا إلذاعة "صوت فمسطين"، اليوم الخميس، إن وقال عبد الحفيظ نوفل 
يمتقي خالل زيارتو نظيره الروسي فالديمير بوتين، لبحث المستجدات السياسية في سالرئيس 

الجديدة لعممية السالم، إضافة إلى انتياكات االحتالل  فمسطين والمنطقة، خاصة اآللية
 .االموال الفمسطينية ستمرار حصار غزة، واالستيالء عمىاإلسرائيمي المتمثمة باالستيطان، وا

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 الخان ارض عمى مساء السادسة الساعة اليوم  اجتماعو عقد فتح لحركة الثوري المجمس قرر
 ورفضا بارضو الفمسطيني لحق وتثبيتا اىميا لصمود دعما وذلك المحتمة القدس شرق االحمر
 .قضيتنا عمى والمؤامرة القرن لصفقة

" فمسطين صوت" الذاعة حديث في فتح لحركة الثوري المجمس سر امين الفتياني ماجد وقال
 ابناء صمود تعزيز الى ييدف االحمر الخان ارض عمى االجتماع عقد ان  الخميس اليوم صباح
 بالقضية تحيط التي المؤامرات كل بان الدولي لممجتمع رسالة يمثل و ارضو عمى شعبنا

 .تمر لن الفمسطينية

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 الشعب عن بالنيابة التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب د. أعرب  
 وافق الذي األيرلندي الشيوخ لمجمس وشكره تقديره خالص عن الفمسطينية، والقيادة الفمسطيني

 القانونية غير اإلسرائيمية االستعمارية المستوطنات مع التجارة يحظر الذي التاريخي االقتراح عمى
 الداعمة التاريخية إيرلندا ومبادئ قيم مع بالمنسجم القرار ووصف. المحتمة فمسطين في

 .والعدالة الحق جانب إلى والمصطفة

 إلى اليوم واضحة رسالة وجو األيرلندي الشيوخ مجمس أن" ،صحفي بيان فيعريقات  وأكد
 حل عن الحديث مجرد أن مفادىا األوروبي االتحاد أعضاء بقية إلى وخاصة الدولي المجتمع
 الذين أولئك" أن مشدداً  ،"الواقع أرض عمى لتنفيذه ممموسة تدابير اتخاذ دون يكفي ال الدولتين
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 في الفمسطيني الحق إنكار في ممنيج بشكل متواطئون ىم اإلسرائيمية المستوطنات مع يتعاممون
 ".لفمسطين القانوني غير اإلسرائيمي االحتالل استدامة عمى ويعممون المصير، تقرير

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 بضائع مع المتعاممين بمعاقبة المتعمق االيرلندي الشيوخ مجمس بتصويت فتح حركة رحبت 
 أو يشارك من وكل تسييالت، تقديم أو البيع أو االستيراد حيث من االسرائيمية المستوطنات

 معتبرة اإلقميمية، ومياىيا المحتمة الفمسطينية األراضي في الطبيعية الموارد استغالل عمى يساعد
 .الدولي والقانون االخالقية القيم مع الحقيقي االنسجام عن يعبرون شيوخ ومجمس شعبا إيرلندا أن

 ومنع مماثمة، قرارات اتخاذ الى العالم دول األربعاء، اليوم أصدرتو، صحفي بيان  في فتح ودعت
 لمقانون ومخالفة شرعية غير برمتيا المستوطنات باعتبار بالمطمق المستوطنات بضائع استيراد

 بضائعيا وأن السالح، بقوة المسموبة الفمسطينية واالراضي البيوت أنقاض عمى تُقام وىي الدولي،
 موارد وسرقة الفمسطيني الوطني االقتصاد ضرب وىدفيا الفمسطينية مواردلم سرقة عن عبارة

 .وقوي مستقل فمسطيني وطني اقتصاد نيوض ومنع الفمسطيني الشعب

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 ييدف لسوريا المنظمة وفد زيارة إن، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو األحمد عزام قال 
 .سوريا في المقيمين شعبنا أبناء وأوضاع المخيمات في أىمنا أوضاع عمى لالطمئنان

 في 41الـ الفصائل قيادة مع اجتماعيم قبيل لسوريا، المنظمة وفد يترأس الذي األحمد وأضاف
 قرارات عمى أىمما إطالع تشمل المقاءات إن األربعاء، مساء دمشق، في فمسطين دولة سفارة مقر

 الموحد الفمسطيني الموقف تعزيز أجل من معيم والتناقش األخير الفمسطيني الوطني المجمس
 والمتمثمة المتجددة القديمة المؤامرة سواء الفمسطينية القضية ليا تتعرض التي المخاطر لمواجية
 عميو مضى الذي البغيض االنقسام محنة تجاوز وكذلك" القرن بصفقة" سمي وما ترمب بإعالن

 .عاما 44 الفمسطينية الساحة في

 وكالة وفا: المصدر
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 تشدد فمسطين دولة أن،  المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب منصور رياض كدأ 
 الالجئين، وقانون اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي القانون مبادئ احترام ضمان ضرورة عمى

 الذين أولئك ذلك في بما المسمحة النزاعات في المدنيين وجميع األطفال لحماية أساسية باعتبارىا
 الجرائم، مرتكبي محاسبة في الدولي الجنائي القانون وأىمية األجنبي، االحتالل تحت يعانون
 .الجرائم تكرار ومنع لمضحايا العدالة وتوفير

 تقرير لمناقشة األمن، لمجمس المستوى رفيعة مفتوحة جمسة في مشاركتو خاللمنصور   وأشار
 أطفال معاناة إلىالمسمحة  النزاعات في األطفال حقوق انتياكات حول السنوي العام األمين

 القوانين من الرغم عمى الحماية في ىائل عجز ظل في عقود، منذ العمل ىذه كل من فمسطين
 المدنيين السكان لحماية المتكررة دعوتنا من الرغم وعمى األطفال، جميع حماية إلى تيدف التي

 . القانوني غير اإلسرائيمي االحتالل قبل من صارم بشكل حقوقيم تنتيك الذين الفمسطينيين

 وكالة وفا: المصدر

 ألي العربية مصر جميورية رفض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال أكد
 .سيناء في غزة سكان لصالح اقتصادية مشاريع

 لشعبنا امتداد األشكال، من شكل بأي تقبل لن مصر" إن ، سوا لوكالة تصريح في محيسن وقال 
 ". المصرية سيناء صحراء في مربع بمتر غزة، في الفمسطيني

 ".ذلك ترفض مصر لذلك: " مستطرًدا ،" القرن صفقة مع تساوًقا" ذلك  محيسن وعد  

 وكالة سوا: المصدر

الذاعة صوت في حديث   التحرير منظمة في الالجئين شؤون دائرة عام مدير حنون احمد قال
 من القادم ايمول خالل المانحة لمدول مؤتمر عقد المقرر من فمسطين صباح اليوم الخميس، انو

 تجميد بعد االونروا الالجئين وتشغيل غوث وكالة منيا تعاني التي المالية االزمة بحث اجل
 .المالية مساىمتيا األمريكية المتحدة الواليات

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 موقف عمى الوزراء، رئيس الحمداهلل رامي. د برئاسة األسبوعية جمستو خالل الوزراء مجمس أكد 
 وأن ،"القرن صفقة" مسميات تحت صفقة ألي الرافض الفمسطينية والقيادة عباس، محمود الرئيس
 منقوصة، غير كاممة المشروعة الوطنية حقوقنا تمبي ال صفقة ألي التصدي سيواصل شعبنا

 القدس وعاصمتيا 4691 حدود عمى السيادة كاممة المستقمة فمسطين دولة إقامة إلى وصوالً 
 قضيتنا من لمنيل اليادفة المشبوىة والمشاريع المؤامرات لكل المستمر والتصدي الشرقية،
 مثمناً  مؤقتة، بحدود أو شكمية لدولة تفضي جزئية حمول أي رفض عمى ومشدداً  الوطنية،
 الكامل دعميم أكدوا الذين العرب األشقاء ودعم المواقف، ىذه حول الكبير الشعبي االلتفاف
 .والدولية العربية الشرعية بقرارات المتمسك الفمسطيني لمموقف

 في اإلسرائيمي االحتالل حكومة تقودىا التي العنصرية العرقي التطيير جريمة المجمس وأدان
 والمعروف الكبير االستيطاني المخطط تنفيذ بيدف األحمر، الخان منطقة سكان تيجير محاولة

 وانتياكاً  الدولي، لمقانون واضحة مخالفة ىي الجريمة ىذه أن إلى وأشار االستيطاني،" E1"بـ
 الدولية، واالتفاقيات المواثيق لكافة صارخاً 

 مجمس الوزراء: المصدر

 انو الخميس اليوم صباح فمسطين صوت إلذاعةفي حديث  العمل شيال وزير أبو مأمون كشف
 تقديم من فمسطين لتتمكن المقبل العام الدولية العمل منظمة الى لالنضمام اإلعداد سيجرى
 الجانب يرفض التي المتراكمة واالموال الفمسطينيين العمال حقوق حول اسرائيل ضد شكاوى

 .تحصيميا عمى العمل يتم حتى حوليا بيانات تقديم االسرائيمي

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 متفرقة مناطق منين مواطن 1 ،الخميس اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 من درويش محمد ، اهلل رام من فايز محمد:  المعتقمينعرف من و  الغربية، الضفة بمحافظات

 .سمفيت من عاصي مصطفى ، طولكرم من شمباية رامي،  طولكرممن  خصيب فارس،  نابمس

 وكالة معاالمصدر: 
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  الممف العربي والدولي:  رابعاً 

 برفع طالبيم ان بعد االطمسي الحمف في واشنطن حمفاء قمق ترامب دونالدالرئيس األمريكي  اثار
 .الداخمي الناتج اجمالي من بالمئة 1 الى الدفاع نفقات نسبة

 الى وصولو قبل حتى االطمسي في حمفائو بحق الميجة شديدة تصريحات اطمق ترامب وكان
 .القمة وانطالق بروكسل

 االقتصادية القوة المانيا مياجما حمفاء، بين القمم ىذه مثل في الحدوث نادر ىجوم في وقال
 ".روسيا رىينة انيا)..(  لروسيا الكاممة السيطرة تحت المانيا" االوروبي االتحاد في االولى

 فرانس برس وكالة: المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 قوات االحتالل االسرائيمي  قصف إثر البطش عائمة مجزرة في شييد 41 - 1141 -41-1 
 .غزة عمى 1141لعدوان  الخامس اليوم في العائمة منازل ألحد

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية 


