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 أواًل : الممف السياسي

 .الخميل محافظة من وفدا اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر ، عباس، محمود ئيسالر  استقبل  

 أحمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة وعضو البكري، جبرين الخميل محافظ: الوفد وضم
 البمدية ورئيس القواسمي، أسامة باسميا المتحدث ،"فتح" لحركة الثوري المجمس وعضو التميمي،
 سر وأمين البكري، حاتم الشيخ الدين ورجل سميوب، أحمد دورا بمدية ورئيس اسنينة، أبو تيسير
 وعضوا دودين، ياسر الخميل جنوب فتح سر وأمين خرواط، عماد الخميل وسط فتح حركة

 .الزير كمال ومحمد القواسمي، عمران محمد بالخميل البمدي المجمس

 واالجتماعية االقتصادية خاصة كافة، النواحي من الخميل أىمية مؤكداً  بالوفد، الرئيس ورحب
 مقدمتيا وفي الوطنية، الثوابت عن الدفاع في االول الصف في يقفون وأىميا وأنيا والوطنية،

 القضية تصفية تستيدف التي التآمرية، المشاريع لكل والتصدي ومقدساتيا القدس حماية
 .الفمسطينية

 خمف وقوفيم مؤكدين الشريف، النبوي والمولد االستقالل بذكرى الرئيس الوفد، أعضاء ىنأ بدوره،
 المستقمة الفمسطينية الدولة واقامة الحرية نحو الوطني لممشروع الحكيمة وقيادتو الرئيس

 قضيتنا لتصفية المؤامرات كل مواجية في الرئيس مع الخميل وقوف، مؤكدين القدس وعاصمتيا
 فعالياتيا ولقاء الخميل لزيارة سيادتو داعين الوطنية، الثوابت عمى الحفاظ وفي الوطنية،
 .ومواطنييا

 وكالة وفا: المصدر

 

 كل من عمييا والموافقة وتبنييا طرحيا تم التي العربية السالم مبادرة أن فتح حركة وضحتأ 
 األراضي من الكامل اإلسرائيمي االنسحاب عن تتحدث ،2002 بيروت قمة في العربية الدول
 .العكس وليس العربية، الدول مع الطبيعية العالقات مقابل ، 7691 عام احتالليا تم التي

 ، صحفي تصريح في ،القواسمي اسامة فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وشدد
 لعالقات تسعى فيي بالمقموب، المبادرة ىذه وتطبيق قراءة  يريد من وحدىا اسرائيل أن عمى

 .القدس وعاصمتيا فمسطين لدولة االسرائيمي االحتالل استمرار وتريد العربية، الدول مع طبيعية

https://fatehinfo.net/post/154109
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 بالفخ الوقوع وعدم جاءت، كما المبادرة ىذه بنصوص التمسك الى الجميع القواسمي،  ودعا
 .ونصوصيا مرتكزاتيا وأىم فحواىا من المبادرة اخراج الى اليادف االسرائيمي

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 االحتالل سمطات شروعنظمة التحرير مب الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد دان 
 ساعة 72 خالل بيدميا المحتمة القدس شمال شعفاط مخيم في متجرا 20 ألصحاب االسرائيمي

 .المرخص غير البناء بحجة

 مخيم عمى الحرب اعمنت القدس في االحتالل بمدية ان ، صحفي بيان في ىولي ابو وقال
 غير البناء بحجة قانونية غير مبررات تحت المخيم في متجرا 20 بيدم شروعيا عبر شعفاط

 بمدية رئيس خطة يخدم بما المخيم معالم تغيير الى الرامي العنصري لمخططيا تنفيذا المرخص
 لالجئين كمخيم شعفاط مخيم تعريف إنياء تضمنت التي بركات نير القدس في السابق االحتالل

غالق المدينة في الوكالة عمل إنياء جانب الى  . الخدماتية مؤسساتيا وا 

 دائرة شؤون الالجئين: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 اإلسرائيمي االحتالل محاوالت من ادعيس يوسف الشيخ الدينية والشؤون األوقاف وزير حذر  
 خالل من سواء عميو، الشديدة التحفظات رغم اإلبراىيمي، المسجد في القائم الوضع تغيير

 المسممين ومنع عميو لمسيطرة لممستوطنين المجال تفسح التي باإلغالقات المتعمقة االعتداءات
 تحت كيربائي مصعد بإضافة السماح خالل من أو وأمان، بسالم عباداتيم ألداء دخولو من

 .واىية مبررات

 البناء بسالمة سيمس األمر ىذا إن األربعاء، مساء عنو، صدر بيان في ادعيس الشيخ وقال
 كجزء عميو الحفاظ بضرورة القاضي اليونسكو قرار مع تعارضو إلى إضافة والتراثي، التاريخي

: المصدر   .إنسانياً  تسويقيا يتم التي التعديات خالل من فيو عبث دون اإلنساني، التراث من
 وكالة وفا
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 .براك أحمدد.  العام النائب من" vip" بطاقة االحتالل سمطات سحبت  

 خمفية عمى يأتي العام النائب من البطاقة سحب قرار بأن العبرية" معاريف" صحيفة وأفادت
 أراض   بيع بتيمة الشرقية، القدس سكان من( زرقاء ىوية يحمل) لمواطن االمنية االجيزة اعتقال

 .لممستوطنين

 وكالة معاالمصدر: 

 بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس شعبية أن ، االلكتروني" والال" موقع نشره استطالع أظير
  الحكومة، لرئاسة والمرشحين األحزاب رؤساء من بغيره قياسا مرتفعة زالت ما نتنياىو،

 سيحافظ الميكود حزب فإن اليوم، العامة االنتخابات جرت حال في فإنو ، ستطالعاال وبحسب
 بحصولو لبيد يائير برئاسة" يدعت ييش" حزب يميو الكنيست، في مقعدا 00بـ ويفوز قوتو عمى
" الييودي البيت" حزب مع سوية الثالثة المرتبة في المشتركة القائمة وستحل. مقعدا 71 عمى

 .مقعدا 70 عمى منيما واحد كل بحصول المتطرف اليميني

 مقعدا، 72 إلى الكنيست، في مقعدا 22بـ حاليا الممثمة ،"الصييوني المعسكر" كتمة قوة وستتراجع
 ميرتس أحزاب من كل وسيحصل. مقاعد 8 عمى الحريدية" ىتوراة ييدوت" كتمة ستحصل فيما
 وتوقع. مقاعد بعشرة حاليا ممثل األخير أن عمما مقاعد، 9 عمى" كوالنو"و" بيتينو يسرائيل"و

 مقاعد، 5 عمى أبوكاسيس ليفي أورلي الكنيست عضو برئاسة الجديد الحزب حصول االستطالع
 .مقاعد 2 إلى شاس حزب وتراجع

 84موقع عربالمصدر: 

مناطق محافظات  منمواطنين  8 الخميس فجر اليومو الميمة االسرائيمي االحتالل  اعتقمت قوات 
مواطنين من بمدة عالر شمال طولكرم، واعتقمت  2 فجر اليوم الضفة والقدس، حيث اعتمقت 

معتصم عالن ومعتز  : المعتقمين، القدس مدينة جنوب المكبر جبل قرية من مواطنين 2الميمة 
 . عالن واحمد عويسات ومحمد عويسات

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 قانون بمشروع البريطانّي، العموم مجمس في فمسطينية أصول من عضو أول موران، ليمى قّدمت
 .فمسطين بدولة رسمياً  لالعتراف

 القرارات تحويل عمى الدولتين بحل المؤمنين تشجيع إطار في تأتي الخطوة أنّ  موران  وأوضحت
 ما وىو فمسطين، بدولة رسمًيا بعد تعترف لم بالدىا أن مضيفةً  بريطاني، قانون إلى األممية
 .تغييره يتوّجب

 مّيد الذي" بمفور وعد" خالل من المشكمة نشوء في بالدىا بدور البريطانية البرلمانية وذّكرت
 .المسؤولية تحمل ضرورة عمى مؤكدة إسرائيل، وقيام الفمسطينية األراضي الحتالل

 االناضول وكالة: المصدر

 بين لمسالم خّطتو إعالن تأجيل قرر ترامب دونالد األميركي الرئيس أن ، القدس  صحيفة عممت
سرائيل، الفمسطينيين  لرئيس إرضاءً  وذلك المقبل، فبراير شير حتى" القرن صفقة" بـ والمعروفة وا 

 .نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء

 تأكيد بكل ولكن اإلطالق، عمى الخطة إعالن عدم يفّضل" نتنياىو إن لمقدس مطمع مصدر وقال
 األوسط بالشرق تعصف التي المتقمبة والتمخضات المبيمة األوضاع بسبب حالًيا إطالقيا عدم

 جيشو وزير استقالة بسبب وشيكة، بدت مبكرة انتخابات من نجا( نتنياىو) أنو رغم حالًيا،
 وبالتالي اإلئتالف، في البقاء آثر الذي بينيت نفتالي وزيرال إلى يعود والفضل ليبرمان، آفيغدور
 لمفمسطينيين تنازالت لتقديم يضطّره قد حرج أي وتأجيل لبينيت الجميل رد عميو أنّ  نتنياىو يشعر

 .حسب زعمو "ترامب صفقة تفرضيا قد

 بيد األمر ترك ولكّنو"  صفقةمل العريضة أألطر" عمى ترامب إطالع جرى فقد المصدر، وبحسب
 إسرائيل في ترامب سفير مع بالتعاون غرينبالت الدولية، لممفاوضات ومبعوثو كوشنر صيره

 .فريدمان

 صحيفة القدس: المصدر

 

http://www.alquds.com/articles/1542820536234918600/?fbclid=IwAR2DF8hOj1slJ7Dc5AyuGSIFOZ0tvL_482kRL8xIVwnT2QID06j-kh5w4wo
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  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 نص وقد ،7691 حرب بعد 222 رقم الدولي األمن مجمس قرار صدور - 22-77-7691
 دول سيادة واحترام الحرب ىذه نتيجة احتمتيا التي األراضي من إسرائيل انسحاب عمى القرار

نشاء الالجئين مشكمة وحل الدولية الممرات في المالحة وحرية أراضييا عمى المنطقة  مناطق وا 
 .السالح منزوعة

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


