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 واًل : الممف السياسيأ

 قضاة من وفداً  اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الجمعة، مساء عباس، محمود رئيسال استقبل
 .اليباش محمود الشرعيين فمسطين قضاة قاضي برئاسة الشرعيين، فمسطين

 وسياستو عباس، محمود الرئيس قيادة خمف وقوفيم وعمماؤىا، الشرعيون فمسطين قضاة وأكد
 .المحتمة القدس مدينة بخصوص األميركي لمقرار الرافضة الصمبة ومواقفو الحكيمة،

 رأسيم وعمى لمعمماء، النداء موجيين الفمسطيني، الشعب عاصمة ىي القدس أن عمى وشددوا
 في أىميا صمود ودعم فييا، لمرباط القدس لزيارة والمسيحيين المسممين بدعوة الشريف، األزىر

 .الغاشم االحتالل وجو

 لن ودونيا الفمسطيني، التاج درة القدس باعتبار الثابت الفمسطيني الموقف الرئيس أكد بدوره،
 .فمسطينية دولة ىناك يكون

 مدينة إلى الرحال بشد والمسيحيين والمسممين العرب أشقائنا قيام ضرورة إلى الرئيس وأشار
 في الفمسطيني شعبنا أبناء صمود ودعم السجان، وجو في السجين جانب إلى لموقوف القدس،

 .المحتمة القدس مدينة خاصة فمسطين، أرجاء كل

 بناء وفي والمتين، القوي الفمسطيني النسيج في والقضاة العمماء دور الرئيس محمود عباس وثمن
 .أبنائيا وسواعد بعقول ستقوم التي فمسطين دولة مؤسسات

  وكالة وفا المصدر: ــ

دياب الموح سفير دولة فمسطين بالقاىرة و مندوبيا الدائم لدى جامعة الدول  :السفيرطمأن  
ان و ،بخيرع المواطنين المسافرين العربية، أبناء شعبنا و األىالي الكرام في قطاع غزة ، بأن جمي

مع السمطات المصرية المعنية مشكورة، تأمين وصوليم لمعبر رفح و دخوليم لغزة،  تابعتالسفارة 
الالزمة  و مغادرتيم لمصر و لمطار القاىرة الدولي ، و سوف تتابع السفارة إصدار التأشيرات

يومي األحد و االثنين القادمين مع السفارات المعنية و ذلك بسبب ان السفارات المعنية بإصدار 
 .التأشيرات في اجازة نياية األسبوع يومي الجمعة و السبت
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بجميع األخوات و االخوة من المسافرين من أبناء الشعب الفمسطيني  الموح السفير أىابو 
صال او بالتوجو لمقر السفارة ورة و الحاجة سواء باالتالتواصل المباشر مع السفارة في حال الضر 

 .ار لمصر العروبة و لشعبيا الشقيقآالمان و االزدىالمزيد من األمن و و ،مة لمجميعيتمنى السالو ،

ي و لكافة االجيزة األمنية و السفير دياب الموح الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيس وجو و 
الحكومية المصرية عمى كل ما تقدمو من تسييالت ألبناء الشعب الفمسطيني و تمكين السفارة 

 .من اداء مياميا

 المصدر: سفارة فمسطين بالقاهرة

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

مع قوات   المواجيات في بالمطاط، المغمف والمعدني الحي بالرصاص مواطناً  75 أصيب   
 رفضا العاشرة، الغضب جمعة في والجنوبية، الشمالية الوطن محافظات شيدتيا التياالحتالل 

 .اإلسرائيمي االحتالل لدولة عاصمة القدس ترمب دونالد األميركي الرئيس إلعالن

 مواقع من مصابا 41 استقبل اهلل رام مدينة في الطبي فمسطين مجمع أن الصحة وزارة وبينت
 بينما الشمالي، البيرة مدينة مدخل قرب وأبرزىا والبيرة، اهلل رام محافظة شيدتيا التي المواجيات

 مستشفى استقبل فيما الحي، بالرصاص منيم سبعة مصابين، 9 الحكومي رفيديا مستشفى استقبل
 .الحي بالرصاص أصيب شابا الحكومي سمفيت

 نتيجة أصيب مواطن مع تعامل لحم بيت محافظة في الحكومي جاال بيت مستشفى أن وأضافت
 .مصابين خمسة الحكومي أريحا مستشفى استقبل بينما بالضرب، عميو االحتالل جنود اعتداء

 منيما اثنان الحي، بالرصاص مصابا 75 مع الصحة وزارة مستشفيات تعاممت غزة، قطاع وفي
  .والمتوسطة الطفيفة بين ما الضفة في المصابين حالة تراوحت فيما بالخطيرة، جروحيما وصفت

 وكالة وفا : المصدر

 فوق F16 طراز من مقاتمة طائرة سقوط عنالمتحدث باسم جيش االحتالل االسرائيل  اعمن
 تمكنا طيارييا ان مشيرًا الى  ،بعد تعرضيا لنيران المضادات االرضية السورية  وتحطميا الجميل

  .الجميل في منيا القفز من
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 رويترزالمصدر: وكالة 

 من درعي ،اقترب أرييو ،اإلسرائيمي الداخمية وزير مع التحقيق إن ،الثانية اإلسرائيمية القناة قالت
 الرشوة تمقي بتيم الوزير ضد اتيام الئحة بتقديم التوصية تعتزم االسرائيمية  الشرطةوأن  نيايتو،
 .أخرى بنود إلى إضافة وضريبية، مالية ومخالفات األمانة وخيانة

 مرات، سبع معو الشرطة حققت أن بعد قريًبا، أخيرة تحقيق لجمسة درعي يخضع أن المرجح ومن
 .التحذير طائمة تحت يافة، زوجتو، مع حققت وكذلك

 . ضريبية مخالفات وارتكاب األموال تبييض تيمة كذلك االتيام الئحة تشمل أن المرجح ومن

 84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 شير مرور بعد انو( االونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة في مسؤولون أعمن 
 بمداً  فان الوكالة، ميزانية في مساىمتيا خفض ترامب دونالد االميركي الرئيس ادارة اعالن عمى
 .التمويل من المزيد لتقديم تدخل الكويت ىو واحدا

 دوالر، الف 999 الى مساىمتيا زادت الكويت ان نيويورك في االونروا ممثل مولرين بيتر وافاد
 عمل استمرارية عمى لمحفاظ تقديماتيا تسريع واليابان السويد بينيا دولة 47 حوالى قررت فيما

 .االممية الوكالة

 سعييا في" وجودية مالية ازمة" تواجو الوكالة ان المتحدة االمم مقر في لمصحافيين مولرين وقال
 .االميركية المساىمة تقميص خمفيا التي اليوة لردم

 لحوالى الصحية والرعاية المدارس تؤمن التي االونروا لوكالة مانح اكبر المتحدة الواليات وتعد
 .وسوريا ولبنان واالردن الفمسطينية المناطق في الجىء مميون 7,5

 مبمغب المتعمق قرارىا وراء السبب اآلن حتى لنا تشرح لم المتحدة الواليات" ان الى مولرين واشار
 ".دوالر مميون 09ال

 الوقت في تعمل الوكالة خدمات جميع ان اندرسن سكوت الغربية لمضفة االونروا مدير وقال
 .قمق حالة في الفمسطينيين من العديد ترك القرار لكن الراىن،
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 ".ومستقبميم ولعائالتيم الييم بالنسبة ىذا يعنيو ما حول وقمقون خائفون الناس" واضاف

 جنيف في المقبل الشير غوتيريش انطونيو المتحدة لالمم العام االمين يحضر ان المقرر ومن
 غير من يبقى لكن التمويل، في النقص مشكمة لحل وزاري مستوى عمى لالونروا مانحين مؤتمر

 .المؤتمر ىذا في ستشارك المتحدة الواليات كانت اذا ما الواضح

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 جديد،" إلغالق" تستعد االميركية الفدرالية الحكومة ان الخميس االبيض البيت في مسؤول أعمن 
 اتفاق ايجاد عن الكونغرس عجز ما اذا الفدرالية االدارات في جزئي شمل حصول يعني ما وىو
 .الموازنة حول

 عن الماضي، أكتوبر/األول تشرين من األول في المالية السنة بدء منذ البرلمانيون ويعجز
 .وتوزيعيا السنة لكامل الفدرالية النفقات قيمة عمى االتفاق

 الفدرالية اإلدارة لتمويل موقتة إنفاق قوانين إصدار إلى الحين ذلك منذ الكونغرس يعمد وبالتالي،
 التي البنيوية اإلصالحات إقرار إلى يتوصل أن غير من مرة كل في أسابيع لبضعة دفعات عمى

 .الجديدة اإلدارة بيا تطالب

 لباقي موازية زيادة إقرار الدفاع، ميزانية في الكبيرة الزيادة عمى لمموافقة الديموقراطيون ويشترط
 أوضاع بتشريع يتعمق تنازل انتزاع لمحاولة الداىم االستحقاق ىذا يستغمون كما. الداخمية النفقات
 في ينجحوا لم أنيم غير قانونية، غير بصفة المتحدة الواليات في المقيمين الشبان آالف مئات

 .اآلن حتى مساعييم

 سيتحتم الفدرالية، لمدولة أموال تخصيص عمى التصويت إلى الكونغرس يتوصل لم حال وفي
 شير في أيام لثالثة حصل ما وىو األساسيين، غير الموظفين وتسريح خدماتيا" إغالق" عميو
 .7945 عام أسبوعين من وألكثر الماضي، يناير

 المصدر: وكالة فرانس برس
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 الرئيس إلى رسالة ،الديمقراطي الحزب من جميعيم االميركي، الكونغرس أعضاء من 497 وجو
 غوث لوكالة األميركية المساعدات تقديم استئناف عمى فييا يحثونو ترامب دونالد األميركي
 (.األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 فيرمونت، والية عن الديمقراطي ويمش، بيتر أرسل الكونغرس عضو تبناىا التي الرسالة وتقول
 من آخرين عضو 499 إلييما وانضم الشمالية كاروالينا والية عن الديمقراطي برايس، ديفيد وريب

 المتحدة الواليات تمويل مواصمة أن ،(495 أصل من) النواب مجمس في الديمقراطي الحزب
 يخدم أمر ىو لمفمسطينيين الثنائي الدعم تقديم في األميركي االستمرار كما ،(األونروا) لوكالة

 .األميركية القومية المصمحة

 من واحد عضو حتى وال عمييا يوقع لم والتي منيا نسخة" القدس" استممت التي الرسالة وتأتي
 األميركي الرئيس قرر أن بعد عضوًا، 752 وعددىم ترامب، الرئيس حزب الجميوري، الحزب
 دوالر مميون 07 تجميد شممت والتي لمفمسطينيين، األميركية المساعدات من% 25 قطع ترامب

 سحب ولحقيا( دوالر مميون 477 أصل من( )األونروا) لـ المخصصة المتحدة الواليات حصة من
 لالجئين والتعميم والصحة األطعمة بتوفير تعنى التي لموكالة دوالر مميون 17 بتقديم تعيد

 .واجباتيا أداء عمى وقدرتيا االممية لموكالة ضربة سدد ما الفمسطينيين،

 المصدر: صحيفة القدس

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  
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