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 أواًل : الممف السياسي

 عمى موجودة الكونفدرالية فكرة إن ، الفمسطينية الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينو أبو نبيل قال  
لى الحين ذلك منذ القيادة موقف وأن ،4891 العام منذ الفمسطينية القيادة اعمال جدول  اآلن وا 
 .األردن مع الخاصة لمعالقة المدخل ىو الدولتين حل أن يؤكد

 .الشعبان يقرره الكونفدرالية قرار أن ردينو، أبو وأضاف

 وكالة وفا :المصدر

 

 التحرك" أن فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام قال 
 ولم فقط الفمسطينية المصالحة يناقش كان ونصف شير حوالي قبل بدأ الذي األخير المصري

 ".تيدئة اسمو مطروح شيء يكن

 أن األحد، مساء فمسطين، تمفزيون عبربث  الذي "ممف اليوم"برنامج  خالل األحمد وأكد
 .أولً  ينجز أن يجب الذي الممف أنو عمى مشددا يتم، أن يجب وطني عمل المصالحة

 المصالحة ممف لستكمال القاىرة الى قريباً  سيتوجو فتح حركة من وفد أن األحمد وكشف 
 الرئيس والتقى اهلل رام إلى مؤخرا وصل الذي المصرية المخابرات وفد من بدعوة وذلك وغيرىا،
 . عباس محمود

 وفمسطين مصر بين والثقة التنسيق عمق عمى أكد المصري الوفد أن إلى األحمد إلى ولفت
 .تحديداً  فتح وحركة

  تمفزيون فمسطين لمصدر:ا

 الذي التنفيذية لمجنة اجتماع أن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدلني أحمد. د أكد 
 لألونروا المالية مساىمتيا بقطع أمريكا قرار السياسي الشأن في أجندتو وعمى الثنين اليوم سيعقد
 .عباس محمود الرئيس مع ولقائو لفمسطين المصري األمني الوفد وزيارة المصالحة وممف

 المجنة قرار سياق في يأتي الجتماع ىذا إن ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في مجدلني وقال
 الثاني في المتحدة لألمم العامة الجمعية لجتماع وتحضيرا ليا أسبوعي اجتماع بعقد التنفيذية
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 دوائر بين العالقات لتوضيح وأيضا المرتقب الرئيس السيد وخطاب الجاري الشير من والعشرين
 .األخرى والوزارات بالمؤسسات وعالقتيا منيا لكل والمسؤوليات والصالحيات التحرير منظمة

 اذاعة صوت فمسطين لمصدر:ا

 لممفوض التاريخية الرسالة إن" ،التحرير منظمةب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو أحمد قال 
 عّرت الغوث وكالة ولموظفي فمسطين لالجئي الموجية كرينبول بيير الدولية الغوث لوكالة العام

 ".الفمسطينيين الالجئين قضية ضد تحاك التي المؤامرة حجم وكشفت األميركي، الموقف

 عالقة لو ليس المساعدات بوقف األميركية الدارة قرار ان صحفي، بيان في ىولي، أبو وأضاف
 تحققيا التي بالنتائج مستمر وبشكل المتحدة لألمم العامة الجمعية أشادت التي الصالح بعممية
 الغوث، وكالة عمل انياء الى ييدف ،"بامتياز سياسي" القرار ىذا ومرد الشأن، بيذا الوكالة
 .الالجئين قضية وتصفية

 رسالة حممتيا التي الرسائل بالتقاط شركائيا وكافة الغوث لوكالة والممولة المانحة الدول وطالب
 بتمويل والمساىمة تبرعاتيا، سقف ورفع الوكالة، مع شراكاتيا تعزيز خالل من العام، المفوض
 ومستدام كاف، تمويل وتأمين المالية، أزمتيا من الخروج عمى الوكالة ادارة يساعد اضافي

 .(203) بالقرار ليا الممنوح التفويض وفق عمميا استمرارية يضمن لميزانيتيا

 دائرة شؤون الالجئين:المصدر

 وزراء اجتماع ُقبيل سيعقد استثنائي اجتماع عن مصر لدى فمسطين سفير الموح ذياب كشف
 يعقد أن عمى الجاري الشير من عشر الحادي في المقررة العادية الدورة في العرب الخارجية
 بشأن األمريكي القرار مواجية لبحث ذاتو الشير من التاسع في المندوبين مستوى عمى اجتماع
 جاء الستثنائي الجتماع إن  ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الموح السفير وقال. األونروا
 ووزير الصفدي أيمن خارجيتيا وزير بين التنسيق وبعد الياشمية األردنية المممكة من بمبادرة
 عربية أمان خطة ووضع األمريكي القرار لمواجية وذلك المالكي رياض. د الخارجية الشؤون
 .انييارىا ومنع األونروا إلنقاذ

 اذاعة صوت فمسطين لمصدر:ا
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 االحتالل واالستيطان: ممف  ثانياً 

 :ين من محافظات الضفة ، عرف منيم مواطن 6ثنين قوات الحتالل فجر اليوم ال عتقمتا 
 .الخميل مدينة من القواسمي شفيق أمين المحرر، قمقيمية من حرادن محسن معاذ الشاب

 وكالة معا لمصدر:ا

 الحكومة: ممف  ثالثاً 

 والسواعد والعقول الخبرات لتوطين تسعى الحكومة إن ، الوزراء رئيس اهلل الحمد راميد. قال 
 .الوطن بناء مجالت في وضخيا لمخريجين، البداعية الطاقات كل واستثمار

 الحتياجات وذوي العامة الثانوية في المتفوقين الطمبة أوائل تكريم بحفل كممتو في اهلل الحمد وأكد
 والبتكار، الريادة دعم مع بالتوازي يأتي ذلك أن والجامعات، والكميات األوائل، من الخاصة
قامة والمتوسطة، الصغيرة المشاريع نمو وتشجيع  فرص لزيادة الكبرى الوطنية المشاريع وا 

 ".التشغيل"

 وفاوكالة لمصدر:ا

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 وفمسطين األردن بين الكونفدرالية فكرة أن األردنية الحكومة باسم الناطق غنيمات جمانة أكدت 
 . والنقاش لمبحث قابمة غير

 ويقوم الفمسطينية، القضية تجاه وواضح ثابت الردني الموقف إن عمون لـ تصريح في وقالت
قامة الدولتين حل عمى  .الشرقية القدس وعاصمتيا 486١ حدود عمى فمسطينية دولة وا 

 الجيود َوّقاد الدولتين، حل عن بديل ل أنو عمى أكد طالما الممك جاللة ان الى واشارت
 .والنقاش لمحديث مطروحاً  ليس الكونفدرالية مقترح ان مبينةً  األردني، الموقف لتكريس الدبموماسية

 عمون االخبارية وكالة: المصدر

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


