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  أواًل : الممف السياسي

 إعادة عمى العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين حرمينال خادم عباس محمود رئيسال شكر
 الثابت السعودية موقف عمى والثالثين التاسعة الخميجية القمة افتتاح في كممتو خالل ،تأكيده 
 واإلسالمية العربية القضايا عن الدفاع تواصل السعودية إن" قال حيث الفمسطينية، القضية تجاه
 لحصول وتسعى اىتماماتنا في الصدارة مكان الفمسطينية القضية وتحتل الدولية، المحافل في

 القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة ذلك في بما المشروعة، حقوقو عمى الفمسطينية الشعب
 ". الفمسطيني الشعب لحماية الالزمة التدابير باتخاذ الدولي المجتمع وأطالب الشرقية،

 جديدا، ليس ونحترمو نقدره الذي الشريفين الحرمين خادم لجاللة الموقف ىذا أن الرئيس وأضاف
 لمقضية والداعم الدائم السند ىي الشريفين الحرمين خادم بقيادة السعودية العربية المممكة أن حيث

 .الفمسطينية

 المصدر: وكالة وفا 

 مقر في ،"عاصمتنا القدس" دورة أعمال األحد، مساء ،"فتح" لحركة االستشاري المجمس افتتح  
 .عباس محمود رئيسال بحضور اهلل، رام بمدينة الرئاسة

 الفمسطيني والدبموماسي السياسي العمل إن الرئيس في كممتو خالل اجتماع المجمس، وأكد
 القدس مدينة في خاصة وأرضنا، شعبنا بحق االحتالل انتياكات وقف أجل من متواصل
 .المحتمة

 إسرائيل من كل مع العالقة بخصوص اتخذت التي المركزي المجمس قرارات وشدد عمى تطبيق
 .القرارات ىذه في جاء ما وفق وحماس، وأميركا

 أيام، منذ المتحدة لألمم العامة الجمعية مستوى عمى تحقق الذي الكبير باإلنجاز الرئيس وأشاد
 الطاقات وحشد والسياسي، الدبموماسي عممنا تنسيق وأىمية قضيتنا عدالة يؤكد الذي األمر
 .المشروعة حقوقنا لحماية والدولية العربية

 نصر المواء انتخاب تم حيث االستشاري، المجمس سر أمانة انتخاب االجتماع، خالل وجرى
 .لو نائبين الزعارير وفيمي مسعود عمي وأبو لمسر، أمينا يوسف
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 وكالة وفا : لمصدرا

 لجنة إن ، فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام قال   
 وتم القاىرة، المصرية العاصمة في األحد، اجتماعيا، عقدت العربي البرلمان في فمسطين

 القدس في االحتالل وانتياكات الفمسطينية، األراضي في األوضاع تطورات لكل شامل استعراض
 بممف المعنية الجيات مع باالتصال العربي البرلمان رئيس تكميف وتم الوطن أرجاء وعموم وغزة

 .العربية الدول وجامعة مصر سيما وعربيا فمسطينيا المصالحة

 لمبرلمان العامة لمجمسة يميد المجنة ىذه اجتماع أن ،"فمسطين صوت" إلذاعة األحمد وأضاف
 بإنياء المتعمقة مصر بيا تقوم التي الجيود استعراض أيضا تم أنو موضحاً  المقبمة، العربي
 باالتفاقات حماس حركة التزام عدم بسبب الجيود ىذه نجاح دون تحول التي والعراقيل ، االنقسام

 .3128 أكتوبر 23 اتفاق وآخرىا الموقعة والتفاىمات

 األخرى الفصائل وبعض حماس تدعي كما مصرية ورقة لفتح تقدم لم مصر أن األحمد وأكد
نما  قبل وذلك حينو في االتفاق تم انو إلى مشيرا وتفصيال، جممة وُرفضتا حماس من ورقتين وا 
 يوما عشر اثنا ومضى أيام خمسة خالل بالنتيجة وتبمغنا حماس مع مصر تتواصل ان أيام 21
 جديد ال لي وقالوا أيام أربعة قبل المصريين باألشقاء لالتصال دفعني الذي األمر رد، أي دون
ذا األبد إلى ننتظر لن فتح في اننا فأبمغتيم لدينا،  الوطني واجبيا في تقصر أن حماس أرادت وا 
 .ووحدتيا التحرير بمنظمة وسنتمسك شعبنا أبناء تجاه بواجبنا وسنستمر ننتظرىا لن

 تجتمع لم االنقسام لتقويض خطوات باتخاذ المركزي المجمس من المكمفة المجنة ان األحمد وقال
 القاىرة في مؤخراً  تم ما بكل أبمغناىم التحرير منظمة فصائل لكل خطية رسمية رسالة ارسال وتم

 اجتماع عقد بعده ويتم ،5 منيا مضى وقد أيام عشرة خالل لمفصائل اجتماع عقد عمى واتفقنا
 رد نتمقى لم وان المحظة، حتى ترد لم الفصائل أن  الى الفتاً  المركزي، من بذلك المكمفة المجنة
 .الوضع ىذا لدراسة اجتماع لعقد لمدعوة سنبادر

 فمسطين اذاعة صوت: المصدر

 تشاؤمو عن االقتصادية لمشؤون الرئيس مستشار االستثمار صندوق رئيس مصطفى محمد عبر 
 ستتخذ القيادة أن الى مشيراً ، االقتصادي باريس اتفاق تعديل عمى االحتالل حكومة موافقة من
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 عمى جمركية رسوم ستفرض حيث الوطني، االقتصاد وخدمة الوطنية المصمحة لحماية إجراءات
 .الوطنية المصمحة بحسب المضافة القيمة نسبة وتغيير الواحدة السوق إلنياء االسرائيمية البضائع

 حكومة وأدخمت الزمن تخطاه باريس اتفاق إن ،" فمسطين صوت" إلذاعة مصطفى واوضح
 اال ىي ما لتعديمو الفرنسي الجانب مع التواصل ان الى مشيرا لصالحيا عميو تعديالت االحتالل

 .طويمة رحمة في خطوة

 اجراءات من بد ال لذلك االحادية االجراءات لغة اال يفيم ال االسرائيمي الجانب ان مصطفى وبين
 .الفمسطينية لألىداف وتحقيقاً  الوطني لالقتصاد خدمة االسرائيمي الجانب عمى ترد فمسطينية

 فمسطين صوت اذاعة: المصدرالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 مدينة شرق األحمر الخان قرية ،ادعيس يوسف الشيخ الدينية والشؤون األوقاف وزير اعتمد    
 عمييا وينطبق مستقمة قرية باعتبارىا العام، ىذا لمحج ستسجل التي البمدات ضمن المحتمة القدس
 .الفمسطينية والتجمعات البمدات عمى ينطبق ما لمحج، المنظمة القوانين من

  وكالة وفا : المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات من مناطق  مواطناً  21 االثنينفجر اليوم االحتالل اإلسرائيمي  اعتقمت قوات 
 والشابْين ، الدين صالح محمد أنور الشاب وعرف من المعتقمين:  ، والقدس الضفة الغربية

 المحرر ، الشوبكي أمجد الشاب ، القدس  من محسين صييب ومحمد درباس محمد إبراىيم
 21) محمد وشقيقو( عاماً  23) صباح فؤاد صالح ينالطفم ،( عاماً  47) زواىرة إبراىيم غسان
 ، الخميل من اليشممون حسام المحرر ، حسين أبو أحمد عمر الشاب لحم، بيت من( عاماً 

 ،الصحفي من الخواجا صالح ، الخواجا بالل معتصم الشاب ، الريماوي ثمجي نضال المحرر
 حبش وخالد مبروكة مصطفى طولكرم، من مناصرة سامح الشاب ، اهلل رام من شجاعية حسين
 .نابمس من
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 وكالة معا: المصدر

 لجان" قانون مشروع عمى األحد، ظير االسرائيمي الكنيست في لمتشريع الوزارية المجنة صادقت
 لدييا سيكون التي والمستوطنات الييودية البمدات وعدد المجان صالحيات يوسع الذي" القبول

 وبند والثقافية االجتماعية المالءمة توفر اشتراط عبر وذلك بيا، السكن من العرب لمنع إمكانيات
 .العسكرية الخدمة

 إلى ،"الييودي البيت" حزب عن سموتريتش، بتسمئيل الكنيست، عضو قدمو الذي القانون وييدف
 منطقة في الزراعية والبمدات الييودية والتجمعات اإلسرائيمية لمبمدات واسعة صالحيات منح

 تخصص أن عمى التجمعات بيذه ستسكن التي العائالت الختيار الخصوص، وجو عمى الجميل
 ..الجميل تيويد مشاريع سياق في القانون ويأتي لمييود، باألسس

 84موقع عرب: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 التاريخية العاصمة ىي القدس أن العربية، الخميج لدول التعاون لمجمس األعمى المجمس أكد
 أمر ىو اإلسرائيمي االحتالل سمطات بو تقوم إجراء أي وأن الدولية، لمقرارات وفقاً  لفمسطين
ضعاف المنطقة، في التوتر اشعال إلى إال يؤدي وال باطل،  شامل حل إلى التوصل فرص وا 
قامة الدولتين حل أساس عمى يبنى ودائم  .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 عمى الرياض، السعودية العاصمة في األحد، مساء والثالثين، التاسعة دورتو ختام في وشدد
 األولى، والمسممين العرب قضية باعتبارىا الفمسطينية القضية من الثابتة المجمس دول مواقف
 يونيو منذ المحتمة الفمسطينية األراضي جميع عمى الفمسطيني لمشعب الدائمة لمسيادة ودعميا
 وفق الالجئين وعودة الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وتأسيس ،2178
 .الدولية الشرعية وقرارات الدولية والمرجعيات العربية السالم مبادرة

صابة مقتل في تسبب الذي غزة قطاع عمى اإلسرائيمي التصعيد األعمى المجمس وأدان  المئات وا 
 الفوري لموقف مسئولياتو بتحمل األمن مجمس مطالبا الرسمية، والمقار المنازل من الكثير يروتدم
فساح القطاع، في العسكري العمل أشكال لكل  . التيدئة جيود امام المجال وا 

 وكالة وفا :لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 .أوسمو اتفاقية لبنود تنفيًذا نابمس من اإلسرائيمي قوات االحتالل انسحاب - 2116 -21-23 

 رئيس ىيئة مقاومة الجدار وعضو المجمس الثوري لحركة فتح استشياد  – 21-23-3125
 .اهلل برام ترمسعيا بقرية لمظاىرة اإلسرائيمياالحتالل   قوات قمع إثر عين؛ أبو زياد :الوزير

 تهت النشرة اليومية نا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


