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 أواًل : الممف السياسي

 51 من أكثر قضوا الذين المحررين، االسرى من وفداً  استقبالو خالل عباس محمود الرئيس أكد 
 ىي االسرى قضية نإالجنيدي، وفوزي قبيا أمل المحررين والطفمين االحتالل، سجون في عاما
 .بأسره الفمسطيني الشعب قضية

 جيد كل تبذل التي الفمسطينية، القيادة لدى االولوية يحتل االسرى ممف ان: الرئيس واضاف
 سجون من سراحيم إطالق لتأمين الدولي، والمجتمع الدولية والمنظمات المؤسسات مع ممكن

 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة بناء في ليشاركوا اإلسرائيمي، االحتالل

 حول وااللتفاف الحكيمة، الرئيس لسياسات الكامل دعميم المحررون، االسرى أكد وبدورىم،
 .واالستقالل بالحرية شعبنا وتطمعات آمال لتحقيق قيادتو

 مؤكدين الرئيس، لمسيد االحتالل، سجون في القابعين سرىاأل من رسالة ونقل وفد األسرى
 قضية مقدمتيا وفي لشعبنا، المشروعة الحقوق عن المدافعة سيادتو لمواقف وتأييدىم مبايعتيم
 .أميركيا مدعومة اسرائيمية ليجمة تتعرض التي ومقدساتيا، القدس

 وكالة وفا : المصدر

 في جوىري تغيير إلحداث توجو عن "فتح" لحركة المركزية المجنة عضو أشتية محمدد.  كشف
 أعضاء ثمثي تغيير سيتم" أنو إلى مشيرا الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضوية
 ".الجاري الشير من 03الـ في اهلل رام في سيعقد الذي الوطني المجمس في المجنة

 التي" المجنة في جديداً  عضواً  51 رؤية سنشيد: "المندنية" الحياة" صحيفةفي لقاء مع  أشتية وقال
 بينيا ألسباب سيغادر والمستقمة التاريخية األسماء من العديد أن إلى مشيراً  عضوًا، 51 تضم
دخال التغيير في والرغبة السن، في التقدم  أسماء الداخمية األروقة في وتدور. جديدة طاقات وا 
 قريع وأحمد تونس، في المقيم القدومي فاروق مثل لممغادرة، المرشحة التاريخية القيادات من عدد

 .وغيرىم يالنشاشيب زىدي ومحمد الرحمن عبد وأسعد ربو عبد وياسر

 تشكل التي التنفيذية المجنة في الثالثة ممثمييا اختيار عمى توافقت" فتح" حركة إن أشتية وأضاف
 يشغل الذي عريقات صائب والدكتور لمجنة، رئيساً  عباس محمود الرئيس: وىم الفمسطينية، القيادة
 .الحركة في الوطنية العالقات ممف مسؤول األحمد وعزام سرىا، أمين منصب
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 أن إلى وأشار. االقتراع صندوق إلى المجوء ىو االنقسام ألزمة الوحيد المخرج إن وأوضح
 .واحد وقانوني وأمني ومالي إداري ونظام واحدة، سمطة عمى يقوم لممصالحة فتح منظور"

 صحيفة الحياة المندنية : المصدر

 اتصاالتيا تواصل الحركة إن فتح لحركة الثوري لممجمس السياسية المجنة رئيس صبح احمد قال
 جمسة في لمجميع التمثيل عمى حرصاً  الشعبية الجبية فييا بما لحظة آخر وحتى الكل مع

 .الجاري الشير نياية الوطني المجمس

 تعني ال طرف أي مشاركة عدم أن عمى" فمسطين صوت" إذاعة  مع حديث في صبح وشدد
 .التحرير بمنظمة التشكيك

  اذاعة صوت فمسطين : المصدر

 جمسة لحضور الدعوات جميع توجيو جرى أنو الوطني المجمس سر أمين صبيح محمد أعمن
 الشعبية االتحادات من 51و التحرير منظمة فصائل من 50 لـ المرتقبة، الوطني المجمس
 المستقمين من كبير وعدد حماس من عضوا 47 فييم بما كافة التشريعي المجمس وأعضاء
 . الفمسطينية والكفاءات

 لجمسة وساق قدم عمى متواصمة التحضيرات إن" فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في صبيح وقال
 في مساء والنصف السادسة الساعة الجاري الشير من الثالثين في ستعقد التي الوطني المجمس

 دعم عمى والتأكيد بقرارات الجمسة وستخرج وحافل مميء الجمسة برنامج أن مبيناً ،  اهلل رام
 . الفمسطينية الشرعية

 ىذه في الوطني المجمس لجمسة الشعبية الجبية لمقاطعة الشديد استيجانو عن صبيح وأعرب
 أممو عن معربا تاريخيا في ضغط ألكبر الفمسطينية القضية فييا تتعرض التي بالتحديد الفترة
 .الوطني جمسة في يريدون ما وقول قرارىما عن وحماس الجبية بعودة

 والنصاب، والتحضير العمل مستوى عمى تأثير ليا يكون لن المقاطعة ىذه أن صبيح وأوضح
 عمى مشدداً  بمجممو الفمسطيني لمعمل سمبية إشارة فيي السياسي بالمعنى سيكون التأثير ولكن

 .الوطنية الوحدة أرضية عمى انتقاد بأي الترحيب

  اذاعة صوت فمسطين : المصدر
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 اإلعالم وسائل بعض اوردتو ما الفمسطيني التشريعي المجمس في النائب األسطل نجاة.د نفت 
 إنعقاد موعد تأجيل بضرورة عباس محمود والرئيس الفمسطينية القيادة تطالب بأنيا الصفراء
 . انعقاده إلغاء  أو الوطني المجمس

ن عباس، محمود الرئيس األخ بقرار والكامل الوطني التزاميا عمى األسطل واكدت  إنعقاد وا 
 وتجديد االسرائيمي، لمكيان المنحازة ترامب سياسة عمى رد المحدد اوانو في الوطني المجمس
 التحديات لمواجية ممحا بات المطمب ىذا ان الى الفتة الفمسطيني، السياسي لممشيد وتنشيط

 .المفروضة

 اإلعالم وسائل بعض ان عمى دليل شيئا عنيا تدري ال قائمة في باسميا الزج األسطل واعتبرت
 اإلعالم الى تكون ما واقرب ضيقة، حزبية اجندات وتخدم ، المينية وال المصداقية تعتمد ال

 .العميا الوطنية المصالح حساب عمى ولو لالسترزاق البعض يمتينو الذي االصفر

 الترويج قبل المصادر ودقة صحة من التأكد ضرورة الوطنية اإلعالم وسائل األسطل بتلوطا
 .ليا كمنيج الشائعات اعتمدت لجيات

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 وأي الفمسطينية، التحرير بمنظمة المساس رفضيا فمسطين، لتحرير الشعبية الجبية كدتأ
 .لممنظمة موازية أطر تشكيل إلى تؤدي أن يمكن نشاطات أو سياسات

 الممثل باعتبارىا التحرير، منظمة وصفة مكانة تعزيز عمى حرصيا الشعبية الجبية وأكدت
 .تواجده أماكن كافة في لشعبنا والوحيد الشرعي

 المصدر: وكالة وفا 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 مصطمح األمريكية الخارجية إلغاء أن والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض .د كدأ 
 والوضع األمر واقع من يغير لن غزة وقطاع الغربية بالضفة واستبدالو ”المحتمة األراضي“

 .شيء أي الفمسطينية لألراضي القانوني

 المحتمة األراضي مصطمح إسقاط فريدمان محاوالت أن صحفي حتصري في المالكي وأوضح
 عن وخرجت ألحد مرجعية تُعد ولم بالكامل مصداقيتيا فقدت المتحدة الواليات بأن داللة يعطي
 . واالستيطان لالحتالل الكامل بانحيازىا المنطق
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 لمحق عدوا وباتت أجمع العالم عمى خطرا أصبحت المتحدة الواليات أن عمى المالكي وشدد
سالمية عربية جادة وقفة يتطمب الذي األمر الفمسطيني  . األمريكية اإلجراءات لمواجية ودولية وا 

 مفاجأة بمثابة وتعتبر قريبا عنيا ستعمن إضافية خطوات عمى ستقدم القيادة أن المالكي وأعمن
 . األمريكية اإلدارة لمواجية القانوني المستوى عمى العمل استمرار إلى إضافة لمكثيرين

 اجتماع عقد ستطمب فمسطين فإن الرئيس من وبتعميمات أنو الخارجيةوالمغتربين وزير وأضاف
 أيار في القدس إلى األمريكية ةالسفار  نقل حيال مسؤولياتيا لتحمل العربية الوزارية السداسية لمجنة
 .المقبل

  الخارجيةوزارة المصدر: 

 

  االحتالل واالستيطانممف :  ثالثاً 

 في مختمفة مناطق من موطناً  17الثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم ا 
 .  والقدس الغربية الضفة محافظات

 صبحي محمود البابا، عدنان محمد عصبة، أبو حسن ممدوح  امريش، ىيثم:   ىم والمعتقمين
 السعدي أحمد اهلل، رام من عطا ويوسف حامد سعد غازي، أبو محمد البدوي، تيسير محمد البابا،
 و اشتيوي زىير محمود جنين، مدينة من زاغة أبو ومحمد الغول وفراس السعدي الدين ونور

 مصطفى، فادي آدم داري، قصي  سمفيت، مدينة من مرعي وعدنان قمقمية، تيممن أبو محمود
 منذر الضابط، أيمن،ثائر عدي عبيد، عصمت محمد عبيد، شادي حسين الطفل سبتة، أدىم

 .القدس مدينة من النجار

 واجبرت غزة ببحر الصيادين مراكب عمى النار االحتالل زوارق أطمقت وفي محافظات غزة
 .لمشاطئ العودة عمى الصيادين

 وكالة معاالمصدر: 
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 جراحوب متأثراً  ،( عاماً  13) شمالي جبريل محمد اهلل عبد عن استشياد: الصحة وزارة أعمنت
 . الماضية الجمعة البطن في بيا أصيب التي

 مسيرة خاللبرصاص االحتالل   وأصيب رفح، مدينة سكان من الشييد أن ،ت الصحة وأوضح
 .غزة قطاع جنوب األوروبي غزة مستشفى في وكان يتمقى العالج ، العودة

 وزارة الصحة المصدر: 

 

 يوآف ،(الكابينيت) واألمن السياسة لشؤون المصغر الوزاري المجمس وعضو اإلسكان وزير ألمح
 أطمق إذ ماليزيا، في السبت، فجر البطش، فادي. د اغتيال بجريمة إسرائيل ضموع إلى غاالنت،
 .الفجر لصالة طريقة في وىو عميو رصاصات 53 مجيولون

 أو لممحكمة إما ونقدمو وسنجده العالم آخر حتى سنطارده بنا المس يحاول من" إن غاالنت وقال
 إسرائيمي بمواطن مس كل إرىابي، عمل أي مع نتساىل لن وحكومة، كدولة نحن،. لممقبرة

 العالم، في حدود أي الغربية الضفة أو غزة في ناسفة، بعبوة أ، بحجر أو بسكين سواء ييودي،
 ".أرضنا عمى لوجودنا تحد بل فقط، إرىاًبا ليست

 84المصدر: موقع عرب 

 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 القدس مدينة إلى بالدىا سفارة لنقل رفضيا عن ميركل، أنجيال األلمانية، المستشارة عّبرت 
 القدس بشأن اتفاق أي أن إلى وأشارت ترامب، دونالد األميركي، الرئيس قرار غرار عمى المحتمة،

 القناة مع حصرية مقابمة في وذلك الدولتين، حل رؤية ضمن مفاوضات عبر إليو التوصل يجب
 .األحد مساء ُبّثت العاشرة، اإلسرائيمية

 األميركية السفارة بنقل رأييا عن األلمانية، المستشارة اإلسرائيمي المذيع َسأل المقابمة، وخالل
مكانية لمقدس  العمل مواصمة إلى بحاجة أننا أعتقد: "ميركل وقالت مماثمة، خطوة عمى إقداميا وا 

 ،"القميمة والنجاحات الكبيرة الصعوبات من الرغم عمى لشعبين، دولتين حل إلى التوصل أجل من
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 بالدنا سفارة ننقل لن لذلك السياق، ىذا في إال القدس وضع تحديد يمكن ال" أنو ميركل وتابعت
 ".لمفمسطينيين لمحياة قابمة دولة نريد لكننا وديمقراطية، ييودية إسرائيل دولة نريد. القدس إلى

 ىذا" أنو ميركل أجابت فمسطينية، عاصمة القدس بمدينة باالعتراف يتعمق ما في رؤيتيا وحول
 مناقشات أجري أن أود الصعوبة، تكمن تماما وىنا. حولو المفاوضات تجري أن ينبغي ما ىو

 الجانبين بين المفاوضات تجميد إلى أيضا األلمانية المستشارة وأشارت".  الموضوع حول سياسية
 يجب الوضع" أن معترة المحتمة، الغربية الضفة في االستيطاني والبناء والفمسطيني، اإلسرائيمي

 ".يقمقنا أن

 84موقع عربالمصدر: 

 الواليات نفذت حال في" بديمة خطة" لديو ليس أنو ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس أعمن 
 .إيران مع 1351 عام الموقع النووي االتفاق من وانسحبت تيديدىا المتحدة

 يقوم التي الدولة زيارة عشية باإلنكميزية نيوز فوكس شبكة معو أجرتيا مقابمة في ماكرون وقال
 ".إيران وجو في لمنووي بديمة خطة لدي ليس" لواشنطن بيا

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


