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 واًل : الممف السياسيأ

 يومال الرئيس يمتقيسو  ، رسمية زيارة في روسيا، إلى األحد، مساء عباس، محمود رئيسال وصل 
 التطورات آخر تتناول مباحثات جمسة الزعيمان وسيعقد بوتين، فالديمير الروسي الرئيس اإلثنين،
 لو يتعرض وما محدقة، مخاطر من القدس مدينة لو تتعرض وما الفمسطينية، بالقضية المتعمقة
 .المنطقة في واألوضاع الثنائية العالقات سيبحثان كذلك يومية، اعتداءات من الفمسطيني شعبنا

رئيس ال أن زيارةدولة فمسطين لدى جميورية روسيا االتحادية سفير  عبد الحفيظ نوفلوأوضح 
بالغة األىمية، وتأتي في إطار مساعي الرئيس في استكمال محمود عباس، إلى روسيا االتحادية،

المفاوضات مع الجانب حواراتو مع قيادات دول العالم لمعمل عمى إيجاد وسيط نزيو في 
 اإلسرائيمي.

وقال نوفل لـ"وفا"، إن زيارة الرئيس الى روسيا االتحادية تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث 
تغمي المنطقة باألحداث الكبيرة والتطورات المتصاعدة والمتالحقة نتيجة اإلعالن األميركي 

كية إلييا، إضافة لتصعيد اإلجراءات االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمير 
 العسكرية في القدس وباقي المناطق الفمسطينية.

وبين السفير نوفل أن الزيارة تأتي أيضا، ألن روسيا ميتمة تماما بما يجري في المنطقة من 
أحداث، وتيتم بتفاصيل األوضاع والمجريات، وتعتبر ما يجري يدخل في مجاليا الحيوي، ونحن 

ور أكبر وأوسع لروسيا في عممية السالم، ونحن عازمون عمى االستمرار بيذا نراىن عمى د
 الدور.

عباس سيضع نظيره الروسي في الكثير من التفاصيل الخاصة بالوضع محمود وقال إن الرئيس 
 الحالي والتطورات عمى األرض، وما الذي يمكن عممو سويا خالل المرحمة المقبمة.

  وكالة وفا لمصدر: ا

ره سيطمب من نظيقال مجدي الخالدي المستشار الدبموماسي لمرئيس محمود عباس، ان الرئيس 
في مدينة سوتشي الروسية تشكيل آلية دولية  اليوم االثنينالروسي فالديمير بوتين، خالل لقائيما 
 متعددة األطراف لرعاية عممية السالم.
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، إن "الجانب الفمسطيني يصر عمى تشكيل إلذاعة صوت فمسطينالخالدي في تصريح  وأضاف
 إلسرائيمي".آلية دولية متعددة األطراف لرعاية عممية السالم مع الجانب ا

روسيا وبوتين سيكون ليما دور ىام في ىذا األمر، بما في ذلك إطالق أن  الخالدي  وأوضح 
مؤتمر دولي لمسالم وعدد من المواضيع اليامة التي تحتاج إلى مشاورات مع جميع األطراف 

 وصوال إلى ما نريد أن نحققو لصالح الشعب الفمسطيني".

ت بعد مناقشتيا مع الجانب الفمسطيني، الفتا إلى أن ىذا وذكر أن "روسيا يمكنيا تقديم مبادرا
 األمر سيتم التشاور حولو خالل لقاء عباس وبوتين".

عباس أنو "ميما كانت المبادرات التي سيتم طرحيا مرئيس محمود وأوضح المستشار الدبموماسي ل
 في المرحمة القادمة ستكون ىناك مناقشة ليا من الجانب الفمسطيني أو الروسي.

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 ،شكري سامح المصري الخارجية وزير" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو األحمد، عزام أطمع
 .الفمسطينية بالقضية المتعمقة السياسية التطورات آخر عمى

 تم: "بالقاىرة المصرية الخارجية مقر في شكري لقائو عقب صحفي تصريح في األحمد وقال
 واستمرار االسرائيمي التصعيد خاصة الفمسطينية، بالقضية المتعمقة التطورات آخر استعراض

 االعتقاالت إلى إضافة الغربية، الضفة في استيطانية بؤر وتشريع بالقدس االستيطاني التوسع
 ".القتل وعمميات المنازل وىدم المتواصمة

 والقيادة عباس محمود الرئيس بيا قام التي التحركات، صورة في شكري الوزير وضع أنو وأضاف
 قرارات مع يتناقض الذي القدس، حول ترمب إعالن لمواجية الدولي الصعيد عمى الفمسطينية
 .الدولية الشرعية

 لمموقف الداعم العربي الموقف وحدة أىمية عمى االجتماع خالل التأكيد تم أنو األحمد وأوضح
 االنقسام إنياء أجل من مصر الشقيقة بيا تقوم التي الجيود واستعراض وحمايتو، الفمسطيني

عادة  . مؤخرا القاىرة في عميو التوقيع تم ما وتنفيذ الفمسطينية الوطنية الوحدة وا 
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موقف في تصريح صادر عن الخارجية المصرية عمى  شكري سامح الوزير:  أكدمن جيتو و 
مصر الثابت والداعم لمقضية الفمسطينية، مستعرضًا االتصاالت التي قام بيا مع نظرائو من 

األوروبية والعربية خالل الفترة األخيرة، وخالل االجتماع االستثنائي وزراء خارجية عدد من الدول 
 .الذي عقد مؤخرًا ببروكسل ”AHLC“ يالوزاري لمجنة تنسيق المساعدات الفمسطين

وشدد الوزير شكري عمى أىمية المضي قدمًا في مسار المصالحة باعتبارىا خطوة ىامة لتحقيق 
وحدة الصف الفمسطيني، وضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة قطاع غزة بكفاءة 

 .لمصمحة المواطن الفمسطيني في غزة

ة التي يعاني منيا وأكد األىمية التي تولييا مصر لمتخفيف من وطأة األزمة اإلنساني 
 .ةالفمسطينيون في قطاع غز 

 وفاوكالة المصدر: 

 نصرة الفمسطيني الشتات انميرج ىولندا، إقميم - التحرير الوطني الفسطيني "فتح" حركة نظمت 
 .ترمب إلعالن الرافضة الفاعميات ضمن وذلك ضمن، لمقدس

 سر وأمين يوسف، أبو روان اليولندية المممكة في فمسطين دولة سفيرة حضر الميرجان وقد
 بمشاركة سعادة، واثق ىولندا في الفمسطينية الجالية ورئيس تيم، زيد ىولندا إقميم فتح حركة

يرلندا، وبمجيكا ألمانيا من ضيوف  وكوادر ىولندا في الفمسطينية الجالية أبناء من غفير وحشد وا 
 . فتح حركة

 الجالية أبناء إلى عباس، محمود الرئيس تحيات يوسف، أبو السفيرة نقمت فمسطين، كممة وفي
 المركزية، قضيتنا دعم أجل من سوياً  والعمل الجيود كافة بذل ضرورة عمى وأكدت الفمسطينية،

 . األبدية عاصمتنا القدس لتبقى الدبموماسية معركتيا في الفمسطينية القيادة ودعم القدس،

 واحداً  صفاً  الفمسطيني شعبنا أبناء وقوف عمى ىولندا، في الفمسطينية الجالية رئيس أكد وبدوره،
 فاعميات تنظيم في الفمسطينية الجالية دور كممتو في وتناول كما. فمسطين في إخوتيم جانب إلى

 وأبناء الفمسطينية قيادتنا عمى تمارس ضغوطات من رافقو وما لترمب، الجائر لمقرار رافضة
 الجالية دعم عمى وأكد كما جائرة، قرارات من وغيرىا األونروا مساعدات قطع من شعبنا

 . بالثوابت المتمسكة الفمسطينية والقيادة عباس محمود لمرئيس ىولندا في الفمسطينية
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 الفمسطيني شعبنا أبناء تمسك عمى يدل الذي الكبير الحضور تيم، شكر فتح، حركة كممة وفي
 عن وتحدث كما ترمب، إعالن وآخرىا الظالمة والقرارات المؤامرات لكل ورفضيم الشرعي، بحقيم
 دور عمى وشدد العالم، أصقاع كل وفي الميدان في المعركة ىذه قيادة في فتح حركة دور

 محمود بالرئيس ممثمة الفمسطينية القيادة دعم في أوروبا في الحركة وكوادر مسطينيالف الشتات
 التحرير  منظمة راية تحت الفمسطينية الوطنية وحدتنا تعزيز خالل من معركتيم وانجاح عباس،

 دور وتعزيز العالم، أحرار ومعنا شعبنا أبناء ودعم لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية
 الحق وأنصار الشرفاء كل مع والسعي القدس في أىمنا صمود ودعم السممية، الشعبية مةالمقاو 
 دولة عاصمة لمقدس والمسيحي المسمم الفمسطيني الوطني الطابع عمى الحفاظ أجل من العالم في

 . األبدية فمسطين

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

 . الغربية الضفة في مناطق عدة في مواطناً  41االثنين اليوم فجر االحتالل قوات اعتقمت  

 إياد زياد  ، جنين غربي دان كفر بمدة من عابد وسيم: المحرر األسير:  المعتقمين من وعرف
 سموان ببمدة اليوى بطن حي من النتشة نضال سفيان جنين، غرب جنوبي برقين بمدة من عبيدي
 العمور موسى ،العمور محمود طولكرم، قرب ليد بيت بمدة من كوع خالد ، المحتمة القدس جنوبي

  من الرجبي وجدي ، لحم بيتب تقوعبمدة  من مفرح أبو يوسف إبراىيم  ،العمور عادل عبد ،
 اهلل عبد شيخ صبحي احمد،  عبيد داود اشوس القدس، شرق ديس أبو من كاشور سراج الخميل،

 .سمفيت غرب شمال ديراستيا بمدة من

  معاوكالة : المصدر

 القضائي المستشار أن اسرائييمين، قضائيين مسؤولين عن العاشرة اإلسرائيمية القناة قالت 
 المشتبو الفساد ممفات في التوصيات تقديم بتأجيل أمر مندلبميت، أفيحاي ، االسرائيمي لمحكومة

 . العميا اإلسرائيمية المحكمة إلى قدم التماس بعد نتنياىو، بنيامين الحكومة، رئيس بيا
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 أمر إصدار إلى الماضي، يناير بداية في فوكس، يوسي المحامي قدمو الذي االلتماس، ويطالب
 عمى ردىا اإلسرائيمية القضاء وزارة تقدم ولم نتنياىو، ضد التوصيات تقديم يمنع مؤقت قضائي
 .المقبمة القميمة األيام في الوزارة رد يصدر أن المتوقع ومن بعد، االلتماس طمب

 84المصدر: موقع عرب 

 عن سوري، جو أرض بصاروخ F-16 طائرة إسقاط حول اإلسرائيمي الجو سالحلـ تحقيق كشف
 السبت، وصباح فجر سورية عمى الغارات في شاركت التي الثمانية الطائرات من أخرى طائرة أن
 .منيا واإلفالت المناورة من تمكنت لكنيا لمطائرات، المضادة بالصواريخ حوصرت قد

 84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

 البحر لدول البرلمانية الجمعية ورئيس العربي، البرلمان رئيس عن صادر مشترك بيان حث   
 لعممية المتحدة األمم وقيادة الفمسطينية، القضية وحماية لدعم الحكومات المتوسط، األبيض
 .القدس لمدينة القانونية الوضعية عمى والحفاظ السالم،

 تفعيل إلى والدولية واإلقميمية الوطنية والبرلمانات العالم في البرلمانيين كافة البيان ودعا
 عادلة تسوية تحقيق أجل من السالم عممية وحماية لدعم الحكومات وحث البرلمانية، الدبموماسية

 وفي العربي، العالم في واألمن السمم لتحقيق وحيوياً  أساسياً  أمراً  تعتبر التي الفمسطينية، لمقضية
 .العالم مستوى وعمى المتوسط األبيض البحر حوض

 في واألمن السالم إلقرار وممموس، جاد أورومتوسطي عربي حوار بتدشين البيان، وطالب
 لمصراع شاممة تسوية طريق عن وذلك المتوسط، األبيض البحر حوض وفي العربية، المنطقة
خراج اإلسرائيمي، العربي  ودائمة عادلة تسوية إلى والتوصل الجمود، حالة من السالم عممية وا 
قامة المتحدة، األمم لقرارات وفقا الدولتين حل تضمن  بعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 السالم، عممية بقيادة المتحدة األمم من والطمب ،4691 عام حدود عمى الشرقية القدس مدينة
عالء  والقضايا القدس لمدينة القانونية الوضعية عمى والحفاظ الدولي، القانون سيادة مبدأ وا 
 .الصمة ذات المتحدة األمم قرارات إلى استناداً  الدائمة، األخرى

 وفاوكالة المصدر: 
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 مع السالم عممية" تعرقل" اإلسرائيمية" المستوطنات" أن من ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس حذر
 .القضية ىذه بشأن" الحذر" إلى إسرائيل داعياً  الفمسطينيين،

 كانت إذا ما حول سؤال عمى رداً  اإلسرائيمية،" ىايوم يسرائيل" صحيفة مع مقابمة فيوقال ترامب 
 المستوطنات، بشأن سنتحدث: "السالم  خطة من جزءا ستشكل اإلسرائيمية المستوطنات
 أن إسرائيل عمى أن اعتقد لذلك السالم، عممية عقد ما ودائما لمغاية معقد شيء المستوطنات

 ".المستوطنات قضية بشأن لمغاية، حذرة تكون

 المصدر: بي بي سي عربي
 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 
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