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 واًل : الممف السياسيأ

 كبيرين، ووزن مكانة ذات دولية كقوة اليند دور عمى نعولاننا : عباس محمود رئيسال الق
 والسمم االمن عمى تأثير من لذلك لما منطقتنا، في والمنشود العادل السالم تحقيق في لإلسيام
 .العالميين

 في الرئاسة بمقر مودي، ناريندرا اليند وزراء رئيس مع مشترك صحفي مؤتمر في الرئيس وأكد
 الوطنية أىدافنا لتحقيق طريقا والمفاوضات السياسي بالعمل التمسك ،مساء السبت اهلل، رام مدينة
 لتعيش الدولية، الشرعية وقرارات ،7691 حدود عمى الدولتين حل وفق واالستقالل، الحرية في
 .الفمسطينية لمدولة عاصمة الشرقية القدس تكون أن عمى وأمن، بسالم واسرائيل فمسطين من كل

 االستعداد عمى زلنا وما وكنا يوما، المفاوضات نرفض لم أننا عمى الرئيس محمود عباس وشدد
ن ليا،  ىذه لرعاية األمثل السبيل ىي متعددة دول عن تنبثق األطراف متعددة آلية تشكيل وا 

 . المفاوضات

 وقضيتو الفمسطيني الشعب تجاه طويمة عقود ومنذ والمشرفة النبيمة اليند مواقف الرئيس وثمن
 .فمسطين في والسالم والعدل الحق جانب إلى الدوام عمى ووقوفيا العادلة،

 مؤسساتنا بناء في ستساىم التي اليامة، المشروعات من عدد تمويل عمى اليند الرئيس وشكر
 .البمدين بين الثنائية العالقات تعزيز في يسيم بما شعبنا، أبناء وخدمة الوطنية،

 ومحاربة االمنية، المجاالت في العالقات لتعزيز المشترك التعاون عمى الحرص الرئيس وأكد
 .وجد حيثما االرىاب

 لقراءة كممة الرئيس كاممة اضغط هنا

  وكالة وفا لمصدر: ا

 الفمسطينية، الثورة انطالقة ذكرى ،ىولندا في( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة حيتأ 
 ".الفمسطينية والقيادة القدس دعم" عنوان تحت اوتريخت مدينة في أقامتو مركزي بميرجان

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YwECz9a810911639307aYwECz9
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=YwECz9a810911639307aYwECz9
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 حركة  سر وأمين السفارة، وطاقم سميمان، روان ىولندا لدى فمسطين دولة سفيرة الميرجان وحضر
يرلندا، وبمجيكا، ألمانيا، من ومتضامنون تيم، زيد :ىولندا في" فتح"  الجالية أبناء من والمئات وا 

 .ألمانيا لدى فمسطين سفارة من لمشاركة إضافة ىولندا، في" فتح" وكوادر الفمسطينية

 األبدية العاصمة ستبقى القدس أن عمى سعادة واثق ىولندا في الفمسطينية الجالية رئيس وشدد
 ولمقيادة عباس محمود الرئيس لسيادة ىولندا في الفمسطينية الجالية دعم مؤكدا لفمسطين،
 .بالثوابت المتمسكة الفمسطينية

 شعبنا وحق العدالة لصالح بالتصويت موقفيا عمى ليولندا الجزيل بالشكر الميرجان وتقدم
 .بالقدس الفمسطيني

 األحمد، ومنتقم الينشل، سمير: ىم الفمسطينيين، المناضمين من ثالثة الميرجان كرم كما 
 .العاشقين وفرقة دياب محمد الفنان قدميا وطنية غنائية فقرات وتخممو شبمي، ومصطفى

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

  الغربية الضفة في متفرقة مناطق من مواطناً  71األحد  اليوم فجر االحتالل قوات اعتقمت   

 ، مريش محمد زوجة ، مريش جياد ، العاصي عدي  ، سميب عمي:  المعتقمين من وعرف
 سعيد عبدالكريم الشاب ،  نور بالل صييب المحرر األسير ، نابمس محافظة من العاصي محمد
 شيداء كتائب في القيادي الشييد نجل عبيات عاطف حسين ، بطولكرم عنبتا بمدة من. بركات

 . الخميل من شاللدة احمد محمد والطفل ،  لحم بيت من.عبيات عاطف االقصى

 بحرال عرض في الصيادين من اثنين الحربية االحتالل زوارق اعتقمت ،وفي محافظات غزة 
 .غزة مدينة غربي شمالي السودانيةبالقرب من منطقة 

  معاوكالة : المصدر

 الحكومة رئيس ضد التوصيات تقديم دراسة ألشيخ، روني اإلسرائيمية، لمشرطة العام المفتش قرر 
 تشيده الذي التصعيد ظل في ،1111 والممف 7111 الممف في نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية،

 .السورية اإلسرائيمية الحدود
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 أثره وعمى األحد، اليوم الشرطة، في كبار ضباط مع لموضع تقييًما ألشيخ يعقد أن المقرر ومن
 اإللكتروني" أحرونوت يديعوت" صحيفة موقع ونقل التوصيات، لنشر المناسب الموعد إعالن يتم
 نشر المناسب غير من أنو يرون الضباط من العديد إن قوليا الشرطة في مصادر عن

 .الحالي التصعيد ظل في التوصيات

 84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

 بالقدس تعترف دولة أي مع العالقات جميع بقطع العربية والبرلمانات المجالس رؤساء طالب  
 بعض أمام بحزم العربية الدول جامعة وقوف ووجوب إلييا، سفارتيا تنقل أو إلسرائيل، عاصمة
 لألمم العامة الجمعية قرار لصالح تصويتيا بعدم الدولية الشرعية قرارات خالفت التي الدول

 .الماضي( األول كانون) ديسمبر في بالقدس الخاص المتحدة

 أمس، القاىرة، في ُعقد الذي الثالث، السنوي مؤتمرىم ختام في العربية البرلمانات رؤساء وأكد
 الدول جامعة لمجمس القادمة القمة من تطمب أن العربي، البرلمان رئيس السممي مشعل برئاسة
 قرار تنفيذ المقبل،( آذار) مارس في السعودية في ستعقد التي الرؤساء، مستوى عمى العربية
 بالقدس تعترف التي الدول مع العالقات جميع قطع بشأن ،7691 عام عمان قمة مؤتمر

 والقاىرة 7661 عام بغداد) العربية القمم من آخر عدد في تأكيده أعيد والذي إلسرائيل، عاصمة
 (.1111 عام

 وكالة ونقمتو المؤتمر، عن صدر الذي الختامي، بيانيم في العربية البرلمانات رؤساء وشدد
 اتخذتو وما الفمسطينية، والمؤسسات القيادة ومساندة دعم عمى مصر، في «األوسط الشرق أنباء»
 كونيا عروبتيا عمى لمحفاظ القدس، بشأن األميركية اإلدارة قرار لمواجية وقرارات سياسات من

 من المستويات كل عمى توجياتيا في ليا الالزم الدعم وتقديم فمسطين، لدولة األبدية العاصمة
 دونالد األميركي الرئيس لقرار القاطع رفضيم مؤكدين عربية، وسياسية مالية أمان شبكة خالل
جراءات سياسات من عميو يترتب وما وتفصياًل، جممةً  القدس بشأن ترمب  قرارات مع تتعارض وا 

 مع إسقاطو، عمى العمل ويستوجب الدولي، لمقانون ومخالفاً  الغياً  واعتباره الدولية، الشرعية
 أن بعد السالم، لعممية ووسيط كراع   ألىميتيا فاقدة الجائر القرار ىذا بعد األميركية اإلدارة اعتبار
جماعاً  رفضاً  القرار ىذا واجو  .قرارىا مراجعة عمييا يفرض دوليًا، وا 
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 المصدر: صحيفة الشرق االوسط

 الوثيقة" السممي مشعل العربي البرلمان رئيس برئاسة العربية والبرلمانات المجالس رؤساء اعتمد  
 .المقبل آذار في بالرياض العربية القمة إلى رفعيا سيتم التي ،"اإلرىاب لمكافحة الشاممة العربية

 المجالس ورؤساء العربي لمبرلمان الثالث المؤتمر أعمال ختام في جاءت التي الوثيقة، وأكدت
 مكافحة شمولية أن بالقاىرة، العربية لمجامعة العامة األمانة بمقر عقد الذي العربية والبرلمانات
 اإلرىابية الظاىرة أبعاد لمعالجة وشاممة جديدة مضامين يتطمب جذوره، واجتثاث اإلرىاب

 إجراءات من المواجية وتحويل وتشريعيًا، وتقنيًا، وتربويًا، وثقافيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، اجتماعيًا،
 .شامل استراتيجي تخطيط إلى حدة عمى دولة كل بيا تقوم معزولة

 العربي، العالم بقاع مختمف وفي اإلرىاب أشكال كافة ضد العربية الدول جيود بتوحيد وطالبت
 .نيائياً  عميو والقضاء جذوره من اجتثاثو أجل من

 ذلك في بما الوسائل، بمختمف الكفاح حاالت إرىابية، أعماال تعد ال أنو عمى الوثيقة وشددت
 لمبادئ وفقا المصير، وتقرير التحرر أجل من والعدوان األجنبي االحتالل ضد المسمح الكفاح
 الدول من ألي الترابية بالوحدة يمس عمل كل الحاالت ىذه من يعتبر وال الدولي، القانون
 .العربية

 االعتراف األميركية اإلدارة عن الصادر لإلعالن القاطع الرفض،الوثيقة عمى الموقعون وأكد
 لعدم إلييا، األميركية السفارة ونقل باالحتالل، القائمة لمقوة عاصمة المحتمة القدس بمدينة

 الوضع تغيير محاوالت لكافة التصدي ضرورة عمى مشددين الدولي، القانون وفق مشروعيتو
 .المحتمة القدس مدينة وفي األقصى، المسجد في القائم

 وفاوكالة المصدر: 

 أن بعد سوريا في لمتصعيد فوري وقف إلى غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين دعا 
 .الحرب مزقتو الذي البمد ىذا في غارات إسرائيل شنت

 كثب عن يتابع" غوتيريش إن بيان في دوجاريك ستيفان المتحدة األمم باسم المتحدث وقال
 ".حدودىا خارج( لمنزاع) الخطير والتوسع سوريا في المقمق العسكري التصعيد
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 .الدولي بالقانون والمنطقة، سوريا في األطراف، جميع التزام ضرورة عمى غوتيريش وشدد

 نحو عمى العنف، تصعيد وقف أجل من العمل إلى الجميع يدعو" غوتيريش إن دوجاريك وقال
لى مشروط، وغير فوري  ".النفس ضبط وا 

 المصدر: وكالة فرانس برس

 تماماً  متفقة واليابان الجنوبية وكوريا المتحدة الواليات إن بنس مايك األمريكي الرئيس نائب قال 
 تقارب من حدث مما الرغم عمى النووية لألسمحة برنامجيا بسبب الشمالية كوريا عزل عمى

 .الشتوية األولمبية األلعاب دورة خالل كوريا شطري بين دبموماسي

 الجنوبية لكوريا زيارتو بعد المتحدة لمواليات العودة رحمة أثناء الطائرة في لمصحفيين بنس وأضاف
 واليابان( الجنوبية) وكوريا المتحدة الواليات بين خالف ىناك ليس” األولمبية الدورة فييا تقام التي
 برنامجيا عن تتخمى أن إلى ودبموماسيا اقتصاديا الشمالية كوريا عزل مواصمة ضرورة بشأن

  .“الباليستية والصواريخ النووية لألسمحة

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً  

 

 سجن بعد مانديال نيمسون : األفريقي الوطني المؤتمر زعيم عن اإلفراج - 7661 - 77-1 
 .العنصرية أفريقيا جنوب سمطة قبل من عاًما 11 استمر

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


