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 أواًل : الممف السياسي

نفى المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف إدالئو بأي تصريحات حول أن حركتو أبمغت   
 الفصائل الفمسطينية أنيا ال تريد تيدئة مع االحتالل اإلسرائيمي.

:" لم أدل باي تصريحات حول ان فتح ابمغت الفصائل انيا ال صحفي وقال أبو سيف في تصريح
 تريد تيدئة مع االحتالل ألي جية".

 تحدث باسم فتح وكاالت االخبار إلي توخي الدقة وعدم التزوير تحت طائمة المسؤولية.ودعا الم
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 ال األميركية االدارة أن ، التحرير منظمةب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو أحمد أكد  
 .الغوث لوكالة الممنوح التفويض مصير تحديد في الحق تمتمك

 بأنيا الغوث لوكالة األميركية االدارة اتيامات أن إلى االثنين، مساء بيان في ىولي أبو وأشار
 وكالة دور إلنياء مخططيا وتمرير المتحدة األمم لخداع تضميمية الالجئين، قضية عمر أطالت
 الجريمة عمى شاىد من تمثمو لما لالجئين المضيفة الدول حكومات الى صالحياتيا ونقل الغوث
 قبل من وأخالقي سياسي التزام من تجسده وما 84 العام في الفمسطيني شعبنا ليا تعرض التي

 .الالجئين قضية تجاه الدولي المجتمع

 في المتحدة األمم من ليا الممنوح التفويض حسب عمميا ستواصل الغوث وكالة أن عمى وشدد
 الفمسطينيين الالجئين وعودة 498 القرار تطبيق حين الى الفمسطينيين لالجئين خدماتيا تقديم
 . 4984 عام منيا ىجِّروا التي ديارىم الى

 دائرة شؤون الالجئين: المصدر  
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 دعم ضرورة عمىرئيس الوزراء خالل لقائو وزيرة الخارجية النرويجية  اهلل الحمدرامي  د. شدد 
 االطراف، متعددة دولية برعاية سالم مؤتمر وعقد عباس، محمود الرئيس لمبادرة الدولي المجتمع
 .انسانية قضية الى بتةثا وحقوق سياسية قضية من الفمسطينية القضية تحويل عدم لضمان

 السياسي، لممسار موازيا   يكون أن بدون اقتصادي مسار أي أن عمى تأكيده الوزراء، رئيس وجدد
 أن الى مشيرا الفشل، مصيره فإن المصير، وتقرير والعودة الحرية في شعبنا أبناء حقوق ويضمن

 .الحكومة عبر تكون أن يجب فمسطين في تنفذ مشاريع أو خارجي دعم أي

 ووقف غزة، قطاع عن الحصار لرفع اسرائيل عمى بالضغط الدولي المجتمع اهلل الحمد وطالب
 شعبنا أبناء بحق االحتالل انتياكات

 وكالة وفا : المصدر

 

 سفر موعد عن االثنين، مساء ادعيس، يوسف الشيخ الدينية والشؤون األوقاف وزير عمنأ  
 . والجنوبية الشمالية لممحافظات الشريفين الحرمين خادم مكرمة حجاج

 الخامس الموافق األربعاء يوم مساء سيكون الشمالية المحافظات حجاج سفر إن ادعيس، وقال
 الخميس يوم فجر سفرىم موعد فسيكون الجنوبية المحافظات حجاج أما الجاري، الشير من عشر

 .الجاري الشير من عشر السادس الموافق
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 من محافظات الضفة الغربية ، وعرف مواطنين 9 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل فجر اليوم    
 وبراء ذوقان بياء الشابين،  سمفيت من مرعي محمد مؤمن ، عاصي عزات ياد :المعتقمين من

 .الخميل من عادي حسن عمي جمال،  نابمس من ذوقان

 وكالة معاالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

" لالستقرار المزعزع" سموكيا تغيير بضرورة إليران تحذيرا ترامب دونالد األميركي الرئيس وّجو  
ال  العمل إعادة من ساعات بضع قبل وذلك االقتصادية، العزلة من مزيدا ستواجو فإنيا وا 

 .معيا جديد نووي اتفاق عمى" إنفتاحو" المقابل في مبديا طيران، عمى األميركية بالعقوبات

 التفاوض الى بالده المتحدة الواليات دعوة أن روحاني حسن اإليراني الرئيس اعتبر جيتو، منو 
 ".منطقي غير" امر ىو نفسو الوقت في عقوبات وفرضيا النووي البرنامج حول جديد اتفاق عمى

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 
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