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  أواًل : الممف السياسي 

 جامعة رئاسة من الشرافي كمال الدكتور استقالة ،مساء الثالثاء عباس، محمود رئيسال قبل  
 .األقصى
 تعيين حين إلى الجامعة رئاسة بأعمال لمقيام صبح محمود أيمن الدكتور األستاذ الرئيس وكمف
 .ليا جديد رئيس

 المصدر: وكالة وفا 
 الترامبي لالنقالب امتداداً  تشكل االحتالل بتمجيد  وفريقو ترامب مواقف أن الخارجية وزارة قالت  

 الوطنية الحقوق حساب عمى أمريكي" كرم"و المتحدة األمم وقرارات الدولي النظام مرتكزات عمى
 الدولية السالم مرجعيات استبدال محاوالت وأيضاً  الفمسطيني، لمشعب والعادلة المشروعة
 مبدأ عمى أكدت التي الدولية المرجعيات تمك ومصالحو، االحتالل مقاس عمى ُترسم بمرجعيات
 .لمصراع السياسية لمحمول اساس كمدخل الدولتين وحل السالم مقابل األرض

 والمفاوضات السالم فرص إلنجاح يمزم ما كل قدمت الفمسطينية القيادة أن عمى الوزارة  وشددت
 تضمنو الذي التاريخي الوسط الحل عمى مجتزئة أو وسط حمول أية ترفض وىي كافة، بأشكاليا
 7691 حدود كامل عمى مستقمة فمسطينية دولة إلقامة والداعي الجانبين، بين المتبادل االعتراف
 ..      المحتمة الشرقية القدس بعاصمتيا

  وزارة الخارجية: لمصدرا

 

  كممة سيمقي عباس محمود الرئيس ان رضوان، رائد ، فتح لحركة الثوري المجمس عضو قال 
 عن فييا سيتحدث الجاري الشير من العشرين في ستعقد التي السادسة الثوري المجمس  دورة في

 ".المنامة ورشة"و( القرن صفقة)و المنطقة شيدتيا التي التطورات خاصة السياسي الوضع

 تجاه شعبنا موقف عن ستعبر عباس، الرئيس كممة إن: فمسطين صوت عبر رضوان  وأضاف
سرائيمية أمريكية ومحاوالت تسريبات من حصل ما  الشرق في واالستقرار األمن لزعزعة وا 

 أمام المنطقة في يحدث ما تجاه فتح، حركة رؤية سيضع الثوري، أن إلى مشيراً  األوسط،
 .التحرير لمنظمة التنفيذية والمجنة المركزي، المجمس
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 الوضع حول لمحركة، المركزية المجنة لتقارير سيستمع الثوري  المجمس أن  رضوان وأوضح 
عادة المصالحة، وممف المواطن، تعزيز وسبل الوطني، والشأن والتنظيمي، الحركي  البوصمة وا 
 .واشنطن مؤامرات واجيةم نحو الوطنية،

  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

حذر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من 
 مخاطر ىدم البيوت والمنشآت في القدس واستباحة المسجد األقصى من قبل المستوطنين.

عمدة إسمنتية لعمارة سكنية في حي قوات االحتالل اإلسرائيمي أساسات وأ  وندد الحسيني بيدم
 177الشيخ عنبر في قرية الزعيم شرق مدينة القدس، إضافة إلى تجريف أرض تبمغ مساحتيا 

 .متر مربع، تعود ممكيتيا لممواطن داوود عدوان

ووصف الحسيني في بيان صحفي صدر عن مكتبو اليوم الثالثاء، عمميات اليدم بـ"السياسة 
ا وتطبقيا حكومة االحتالل االسرائيمي التي تضرب بعرض الحائط كافة اإلجرامية" التي تتبعي

المواثيق والمعاىدات الدولية، وتتحدى المجتمع الدولي بشكل صريح ومعمن. واعتبر أن ىذه 
السياسة العدوانية ىي سياسة مدروسة وممنيجة بيدف التخمص من الوجود العربي الفمسطيني 

 .في المدينة المقدسة

  وكالة وفا : لمصدرا

 
 المشروع بخطورة االستخفاف من الصالحي بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو ذرح  

 اإلدارة وأن ، قائماً  زال ما الخطر ان مؤكدا البحرين، ورشة فشل بعد الصييوني األمريكي
 .تطور إحداث أمام عائق أنيا عمى وتصّورىا القيادة عمى الضغط تواصل األمريكية

 
 القرن صفقة رفض عمى الفمسطيني االجماع أىمية عمى إلذاعتنا حديث في الصالحي وشدد
 محاوالت لمواجية موحدة جبية تشكيل إلى السياق في داعيا العربي، الشعبي االجماع وكذلك
 .برمتيا األوسط الشرق منطقة عمى االسرائيمية السيطرة تكريس
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 إلى اليادفة والمساعي لمقيادة التشويو حمالت من والحذر االنتباه يجب أنو إلى الصالحي وأشار 
 ُمنيت التي بدائل خمق ومحاوالت القرن صفقة من والشعبي الرسمي الموقف بين فصل خمق

 .البحرين ورشة في خاصة بالفشل
نما القرن صفقة مع التعاطي رفض في تخطيء لم القيادة أن عمى الصالحي وأكد  الخطأ كان وا 
 .السممية العممية في تقدماً  تحدث أن بإمكانية البداية منذ األمريكية اإلدارة عمى التعويل في

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا 
 
 

 الحكومةممف : ثانياً 

 في اتفاقية سيوقعان واالردني الفمسطيني الجانبين ان ممحم ظافر الطاقة سمطة رئيس عمنأ 
 المفاوضات ان مضيفاً  وتخفيضيا االسعار وتعرفة الطاقة مشاريع حول القادم اب من االول

 . الموضوع ىذا حول الجانبين بين مستمرة
 عقد الذي الفمسطينية االردنية الوزارية المجنة اجتماع اىمية عمى عبر صوت فمسطين ممحم واكد

 التعاون عمى التاكيد من يحققو لما عباس محمود الرئيس من بتوجييات المنصرم السبوع
 بدالً  بالمئة 07 ل يصل بما وخالليا االردن من النفطي االستيراد وتوسعة البمدين بين المشترك

 وتحقيق االحتالل عن االقتصادي االنفكاك في الوطنية الفمسطينية الرؤية لتحقيق عشرين من
 . الطاقي االمن

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم  من القدس مواطنين 4ألربعاء فجر اليوم ا اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 جالل محمود خسين كما تواصل قوات االحتالل احتجاز المسن ، محافظة القدسوتفتيش في 

 ىدمت ، كما والذي اصيب امس عمى حاجز سالم العسكري غرب جنين لميوم الثاني عمى التوالي
 .الخميل غرب إذنا بمدة في بركسا األربعاء، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل جرافات

قوات  منزل يعود الى عائمة صيام بحراسةوفي سياق اعتداءات المستوطين اقتحم المستوطنين 
 .في محاولة الخالئو في القدس  سموانفي بمدة االحتالل 

  فا ، اذاعة صوت فمسطينوكالة و : لمصدرا
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 حمادة المحتمة بالقدس باىر صور بمدة في الحمص وادي حي عن الدفاع لجنة رئيس قال  
 لنقل العالم في فمسطين سفراء عبر الخارجية وزارة مستوى عمى يجري حراكا ىناك ان حمادة
 من قربيا بزعم السكنية الوحدات مئات ىدم لوقف اسرائيل عمى والضغط الحي اىالي مناشدة
 العنصري الفصل جدار

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الشرق في السالم لعممية المدى وطويل المستمر دعميا المتحدة العربية اإلمارات دولة جددت 
 كافة واإلقميمية الدولية الجيود إلى وانضماميا ككل المنطقة في واالستقرار األمن لتحقيق األوسط

قامة اإلسرائيمي االحتالل إنياء شأنيا من التي  القدس وعاصمتيا سيادة ذات فمسطينية دولة وا 
 .الشرقية

 لدى اإلمارات لدولة الدائم المندوب الزعابي سالم عبيد ألقاىا التي اإلمارات كممة في ذلك جاء
 حول العام النقاش إطار في اإلنسان حقوق لمجمس 47 الـ الدورة أمام جنيف في المتحدة األمم
 .األخرى المحتمة العربية األراضي وفي فمسطين في اإلنسان حقوق بحالة الخاص السابع البند
 

 حقوق حالة عرض خاللو من يتم محفالً  يوفر 1 البند أن كممتو مستيل في الزعابي السفير وأكد
 عن إسرائيل مساءلة بضمان الكفيمة الوسائل وتحديد المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلنسان

 .عاماً  17 من أكثر منذ لمفمسطينيين األساسية الحقوق لمصادرة بيا تقوم التي االنتياكات
  االنباءاالماراتيةوكالة : لمصدرا
 

 الحج شعائر ألداء ليتفرغوا الحرام اهلل بيت حجاج لدعوتي مجمس الوزراء السعودي جدد  
 الحج صفو يعكر ما كل عن واالبتعاد وروحانيتيا المقدسة األماكن وخصوصية إخوانيم ومراعاة
 .مذىبية أو سياسية شعارات أي برفع وسكينتو

 اإلجراءات بشأنيا وسيتخذ األحوال من حال بأيلن تقبل   التصرفات ىذه مثل وقال المجمس ان
 يقدم من حيال والتعميمات، األنظمة بو تقضي ما وتطبيق بيا القيام دون لمحيمولة كافة، الالزمة
 .ذلك عمى
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 وكالة االنباء السعودية: لمصدرا 
 
 يحظى إيران مع اتفاق إلى تسعى بالده إن ىوك براين بإيران، الخاص األمريكي المبعوث قال 

 دونالد الرئيس منو انسحب والذي 5772 في المبرم النووي االتفاق محل ليحل الكونجرس بموافقة
 .الماضي العام ترامب

 السابق الرئيس عيد في أبرم الذي االتفاق عيوب أحد إن طويل وقت منذ ترامب إدارة وتقول
 .رسميا عميو يصدق لم الكونجرس أن ىو أوباما باراك

 .إيران عمى جديدة عقوبات تفرض قد واشنطن إن  ىوك وقال

 وكالة رويترز: لمصدرا

 
 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 
 في الرابع الوطني المجمس خالل انعقاد التحرير منظمةتدخل  فتح حركة - 01-1-7690

 شخصيتيا عمى محافظة "العاصفة قواتوجناحيا المسمح " حركةال تظل أن مشترطة القاىرة
 .الوطنية ومنطمقاتيا السري وتنظيميا المستقمة

  القاىرة في الرابع الوطني المجمس انعقادالتحرير تقرر خالل انعقاد منظمة  – 01-1-7690
 . فمسطينيال الوطني الميثاق إلى القومي الميثاق اسمتغيير 

  
  القاىرة في الرابع الوطني المجمس انعقادالتحرير تقرر خالل انعقاد منظمة  – 01-1-7690

 اختتيار يحيى حمودة رئيسا لممنظمة خمفًا الحمد الشقيري الذي قدم استقالتو.
 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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