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 أواًل : الممف السياسي

 مدينة من سفارتيا بسحب الباراغواي حكومة اتخذتو الذي بالقرار الفمسطينية، الرئاسة رحبت  
 .الشجاع بالقرار ووصفتو ابيب، تل الى المحتمة القدس

 الدولية، الشرعية قرارات مع ينسجم  القرار ىذا إن األربعاء، مساء ليا بيان في الرئاسة وقالت
 الى السفارات نقل خطر تبيان في والحثيثة الحكيمة الفمسطينية الدبموماسية لمجيود ثمرة وجاء
قامة األوسط الشرق في السالم عممية عمى القدس  وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 .القدس

 لكل يحتذى نموذجا تشكل البارغواي حكومة من الشجاعة الخطوة ىذه أن عمى الرئاسة واكدت
 عندما العالم عمى تفرضو أن األميركية االدارة ولمحاوالت اإلسرائيمية، االطماع مواجية في الدول
 .القرن بصفقة يسمى ما ضمن القدس الى سفارتيا نقمت

 وكالة وفا:المصدر

 

والتوافد لقرية الخان األحمر، والدفاع عنيا أمام القرار دعت حركة فتح أبناء شعبنا لالعتصام 
 البربري الصادر عن سمطات االحتالل اإلسرائيمي القاضي بيدم القرية وترحيل أىميا.

وأكد أسامة القواسمي عضو المجمس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح ، أن قرار ما يسمى 
انون وال لمقضاء بو، وىو قرار عنصري مخالف بالمحكمة العميا ىو قرار سياسي فقط ال عالقة لمق

لكل الشرائع والقوانين الدولية، واعتداء عمى المواطنين أصحاب األرض األصميين، واستيتار 
 بالعالم أجمع ومؤسساتو.

ودعا القواسمي كافة الفصائل والمؤسسات الرسمية الفمسطينية وغير الرسمية والنقابات والطالب 
المستمر لمخان األحمر، باعتبار ذلك نضاال ورباطا واستمرارا لمعركة القدس والعشائر الى التوافد 

 والدفاع عنيا.

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر
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 تل إلى القدس من سفارتيا ونقل بإعادة باراغواي اتخذتو الذي اليام بالقرار فتح حركة رحبت
 التي الفمسطينية ولمدبموماسية الدولية ولمشرعية الفمسطيني لمشعب انتصارا ذلك معتبرة أبيب،
 .المالكي رياض الخارجية ووزير عباس محمود الرئيس يقودىا

 صحفي، بيان في ، باسميا المتحدث فتح، لحركة الثوري المجمس القواسمي عضو ةأسام وأكد
 وموقف الظالمة، األميركية لمقرارات العالم دول ورفض لصمود مباشرة كنتيجة يأتي القرار ىذا إن

 الدؤوب لمعمل وأيضا إلييا، بالده سفارة ونقل بالقدس المتعمق ترمب لقرار والرافض الثابت الرئيس
 .المستحيل تعرف ولم تيأس لم التي الفمسطينية لمدبموماسية والمتواصل

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 العرقي التطيير سياسة الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أدانت 
 األرض وسرقة الفمسطيني، الوجود عمى لمقضاء االحتالل دولة تنتيجيا التي القسري والتيجير

 .وطنو وفي أرضو عمى البقاء في حقو من الفمسطيني شعبنا وحرمان والممتمكات،

" األحمر الخان" قرية وىدم إخالء اإلسرائيمية العميا المحكمة قرار عمى تعقيبا ،ليا بيان في وقالت
 جرائم لسمسمة استكماال يأتي والالأخالقي القانوني غير القرار ىذا إن: "المحتمة القدس مدينة شرق

 واستكماال االستيطاني، E1 مخطط تنفيذ بيدف األحمر الخان في إسرائيل ترتكبيا التي الحرب
 لألراضي العسكري االحتالل وتكريس الغربية، الضفة وتقطيع وحصارىا القدس ضم لعمميات

 ".سيادة وذات جغرافيا متواصمة فمسطينية دولة إقامة عمى القضاء إلى وصوال الفمسطينية

 وكالة وفا لمصدر:ا

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 عباس، محمود الرئيس تعميمات عمى وبناء فمسطين دولة خارجية وزير المالكي رياضد. عمنأ 
 حكومة لموقف تقديرا اسونسيون، بارغواي عاصمة في فورا ليا سفارة فتح قررت فمسطين دولة أن

 .يالبرغوا في فورا لبالده سفارة بفتح المالكي أعطاه الذي لمتعيد وتنفيذا باراغواي
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 المبدئي الموقف ليذا تقديرا باراغواي في ليا سفارات فتح عمى الدول عديد المالكي وحث
 خارجية وزير نظيره مع فورا القرار سيتابع أنو مؤكدا باراغواي، حكومة اتخذتو الذي المشرف
 .لتنفيذه المناسبة اآلليات لوضع باراغواي

 وزارة الخارجيةلمصدر:ا

 

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثالثاً 

، عرف  الغربية من محافظات الضفة ينمواطن 8 الخميسقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا 
زيد أحمد الشيخ من قرية مصري من مخيم الدىيشة ببيت لحم، زياد نعيم الاسل مزىر، ب :منيم 

 .بالخميل محمد موافي من قمقيمية ومالك بسام الطيط من بيت أمر، مراح رباح ببيت لحم

 وكالة معا لمصدر:ا

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 المتقاعدين من عدداً  الممكي الديوان في لقائو خالل الثاني اهلل عبد الممك األردني العاىل أكد 
 الدولتين حل عن بديل ال وأنو وراسخ ثابت األردن موقف أن عمى القدامى والمحاربين العسكرين

قامة  .لو قيمة ال اإلطار ىذا خارج طرح وأي الشرقية، القدس وعاصمتيا فمسطينية دولة وا 
 ثابت والقدس الفمسطينية القضية عن الدفاع في األردن تاريخ أن عمى  اهلل عبد الممك وشدد

 في الفمسطينين االشقاء لدعم مكرسة جيودنا وستبقى أجميا، من التضحيات وقدمنا ومعروف،
قامة المشروعة حقوقيم نيل  .المستقمة دولتيم وا 

 ىذا مين؟ مع كونفدرالية وجوابي، الكونفدرالية، موضوع عن عام كل نسمع" األردني الممك وقال
 وليس الموضوع، ىذا في والشجاع القوي األردن موقف يعمم والكل. لألردن بالنسبة أحمر خط

 "االتجاه ىذا في خوف عندي

 األنباء األردنية وكالة: المصدر
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 الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة العام المفوض كارىنبول، بيير أعمن
 وقف األمريكية المتحدة الواليات قرار مواجية في العقبات ستتجاوز الوكالة أن ،(األونروا)

 والضفة الشرقية والقدس غزة قطاع في الفمسطينيين لالجئين أنشطتيا وستواصل ليا، مساعداتيا
 .وسوريا ولبنان واألردن الغربية

 األونروا، أن عمى األونروا ، وموظفي الفمسطينيين لالجئين وجيو لو، بيانفي كارىنبول  وشدد
بداعيا طاقتيا بكل العمل ستواصل  الفمسطينيين الالجئين احتياجات تمبية مواصمة أجل من وا 

 .ليم تقدميا التي األساسية الخدمات عمى والمحافظة

 أن عمينا وينبغي وآمنة، مفتوحو ستبقى ومنشآتنا عمميم، أماكن في سيكونون موظفينا كافة" وقال
 ورفضو األمريكي، القرار إزاء الشديد أسفو عن معرباً  ،"شكل بأقوى بيدفنا والتصاقنا اتحادنا نبرز

 .القرار اتخاذ رافقت التي لخطابات

 األناضولوكالة لمصدر:ا

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 .العربية الدول جامعة في كامل عضو وضع تأخذ الفمسطينية التحرير منظمة - 6996 -6-9 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


