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 أواًل : الممف السياسي

سيمقي  عباس محمود الرئيس أن  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل قال  
 دورة المركزي، لممجمس والعشرين التاسعة الدورة أعمال افتتاح في األربعاء غدا   ىاما خطابا

اهلل ، مشيرُا الى  رام في ستعقد التي" الدولة إلى السمطة من واالنتقال النجار، رزان الشييدة"
 ظير اليوم الثالثاء. لممنظمةمجنة التنفيذية اجتماع تشاوري تعقده ال

 التحضيرات كافة إنجاز تم إلذاعة صوت فمسطين صباح اليوم ، إنو وأضاف ابو يوسف 
 إلى غزة قطاع ومن الخارج في المقيمين المركزي المجمس أعضاء وسيصل الدورة ىذه إلنجاح

 . لذلك الالزمة الترتيبات انتياء بعد اليوم اهلل رام

 التحركات يشمل العتماده مشروع مسودة يتضمن المركزي أعمال جدول أن يوسف أبو واوضح
 المصالحة إتمام وضرورة الداخمي الوضع وكذلك الفمسطينية لمتطورات والشعبية والعربية الدولية
 وسحب االحتالل مع والعالقة العنصري القومية لقانون التصدي وكيفية والالجئين القدس وأيضا

 .بإسرائيل االعتراف

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 

األمينة العامة لالتحاد الديمقراطي الفمسطيني "فدا" ، أىمية عقد جمسة  أكدت زىيرة كمال   
خطيرة في ظل استمرار السياسات  المجمس المركزي، لما تواجيو القضية الفمسطينية من تحديات

 .العنصرية اإلسرائيمية بحق شعبنا

يجب أن ىناك قضايا كبيرة في حديث مع اذاعة صوت فمسطين صباح اليوم : كمال وقالت
الالجئين، وضرورة انياء االنقسام، وتحقيق الوحدة  بحثيا بالمجمس المركزي أىميا قضية

 التعامل مع دولة االحتالل. الوطنية، ووقف أشكال

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 مقر في غزة قطاع بحجاج لقائو خالل الدينية والشؤون األوقاف وزير ادعيس يوسف الشيخ قال 
 الحج، موسم انتياء بعد قريبا   العمرة رحالت تسيير إعادة سيتم أنو ،المكرمة مكة في إقامتيم
 .اليدف ىذا تحقيق اجل من المشوار مواصمة مؤكدا  

 في الجنوبية المحافظات من الحرام اهلل بيت لحجاج عباس، محمود الرئيس تحيات ادعيس ونقل
عطائو غزة، قطاع  .المكرمة مكة في الحج فريضة مناسك أدائيم خالل لالىتمام توجيياتو وا 

 وأن قموبنا في" أنيم إلى مشيرا لحجاجنا، اهلل، الحمد رامي الوزراء، رئيس تحيات نقل كما
 القدس في الرباط واىل الشريف القدس تحية اليكم وأنقل ارتحمتم، وأينما خدمتكم في الحكومة
 ".االقصى المسجد رحاب في معا   لمصالة تنتظركم التي الشريف

 وكالة وفا: المصدر

 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ختمفة من من مناطق م مواطنا   51 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 ،طبنجة معين الشاب ،دويكات نائل براء الشاب :محافظات الضفة الغربية ، وعرف من المعتقمين

 رضوان مازن المحرر ألسير،انابمس من العامودي عماد حسام الشاب، بشكار عنان إسالم
 سونيا السيدة،اهلل رام من ناصر عرفات المحرر،  البرغوثي محمود، البرغوثي عدنان، الريماوي
 أبو خميل داود، من كرشان سميمان يوسف،  الخميل من  بدر سائدة لسيدة،االخميل من الحموري
 من الحصري صييب، اريحا العسل من أبو جياد، يوسف العسل  أبو جياد أحمد ، داىوك
 .طولكرم

 وكالة معا المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 التي المتحدة الواليات مع حادة دبموماسية أزمة خمفية عمى عممتيا تدىور وقف في تركيا فشمت 
 ".الظير في تركيا طعن إلى السعي"ب اردوغان طيب رجب الرئيس اتيميا

 إلييا تحتاج التي الالزمة السيولة سيؤمن إنو التركي المركزي البنك اعمن األسواق، لطمأنة وسعيا
 االعالن ىذا تأثير لكن المالي، االستقرار لضمان" الالزمة التدابير كافة" وسيتخذ المصارف

 ما" الظير في تركيا طعن إلى بالسعي" واشنطن اردوغان اتيام مع ساعات بضع بعد تراجع
 االميركي الدوالر وتجاوز الدبموماسي، التوتر من األسواق قمق يعكس لميرة اضافي بتدىور تسبب
 .تركية ليرات سبع سقف االولى لممرة

 فرانس برسوكالة :المصدر

القومي  األمن مستشار بولتون جون إن ساندرز سارة األبيض البيت باسم المتحدثة قالت 
 االمريكي لمقس تركيا احتجاز مسألة لبحث المتحدة الواليات في التركي بالسفير التقى االمريكي

 .برانسون أندرو

 تركيا بسفير بولتون جون السفير التقى التركي، السفير طمب عمى بناء”وأوضحت ساندرز ، 
 ووضع برانسون أندرو لمقس تركيا احتجاز استمرار وبحثا األبيض البيت في كيميش سردار

 إلطالق نيائي موعد تحديد يتم لم إنو أمريكيون مسؤولون ، وقال“التركية األمريكية العالقات
 برانسون. سراح

 :وكالة رويترزالمصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


