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  أواًل : الممف السياسي 

 القضايا كافة ض الرئيس محمود عباس خالل اتصال مع نظيره الروسي فالديمير بوتيناستعر 
قامة الدولتين حل من الموقف أو" المنامة لقاء" من الموقف أو" القرن صفقة"بـ يتعمق فيما سواء  وا 
 لو السياسي الحل أن عمى التوافق تم الشرقية، كما القدس وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة

 .ودائم عادل سالم أجل من األولوية
 والتمسك" القرن صفقة"و" المنامة ورشة" من الروسي لمموقف تقديره عن عباس الرئيس وعبر

 .الدولية بالشرعية
 وكذلك إسرائيل، مع العالقة في المتأزم الوضع بوتين، الرئيس محمود عباس لمرئيس  وشرح

 األموال حجز كذلك العربية، القدس مالمح تغيير بيدف نفق حفر وآخرىا اليومية الخروقات
 باالستيطان االستمرار جانب إلى صعبة مالية ضائقة في وضعنا الذي األمر الفمسطينية،
 .اليومية واالقتحامات

ننا ومقدر، ىام الفمسطينية المصالحة موضوع في الروسي الجيد إن الرئيس وقال  ممتزمون وا 
 .بالكامل لتنفيذه وجاىزون ،7102 القاىرة باتفاق
 .المصالحة تحقيق في وأىميتو المصري لمدور دعميما الرئيسان وأكد

 بممتقي المشاركين العرب الكتاب محمود عباس خالل استقبالو  الرئيس ومن ناحية أخرى أكد 
 شعبيا معاناة يروا وان لفمسطين، العرب والكتاب االدباء زيارة اىميةعمى  العربية لمرواية فمسطين

 كل رغم ارضو عمى وثباتو شعبنا صمود بأقالميم لينقموا الواقع، ارض عمى االحتالل جراء
 .الصعاب
 الفمسطينية القضية بان واضحة رسالة تشكل لفمسطين العربية الوفود زيارة ان" ،الرئيس واضاف
 تقف العربية الشعوب كل وان وحده، ليس الفمسطيني الشعب وان االولى، العرب قضية ستبقى
 ".صموده وتدعم ازره من وتشد معو

  وكالة وفا المصدر: 
 
 المواطنين ضد االحتالل قوات تمارسيا التي الوحشية والمغتربين الخارجية وزارة أدانت  

 بينيا من مواطنا 55  إصابة إلى أمس أدت والتي غزة، قطاع في العودة مسيرات في المشاركين
 والنساء األطفال بينيم من العزل المدنيين عشرات واستشياد الحي، بالرصاص إصابة 77

 .والمسعفون دونوالمقع والشيوخ
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 عبد الطفل عمى" الدمدم" رصاص االحتالل قوات إطالقفي بيان صحفي ،   الوزارة واستنكرت 
 الذي األمر بميغة، بجروح إصابتو إلى أدى ما قدوم، كفر بمدة في( سنوات 9) اشتيوي الرحمن
 بتوجييات كمو ذلك الفمسطينيين، لقتل متحركة آالت إلى تحولوا وضباطو االحتالل جنود أن يؤكد

 .االحتالل دولة في واألمني والعسكري السياسي المستوى وتعميمات

 كأمور القانون، خارج واالعدام والقتل االحتالل جرائم مع التعامل مغبة من الوزارة وحذرت
 .الدولي المجتمع نظر في مألوفة باتت وكأنيا اعتيادية

  وزارة الخارجية: لمصدرا

 

 غادر الذي المصري، منياأل الوفد أن ،فتح لحركة الثوري المجمس اهلل عبد اهلل عبد عضو أكد 
 . اهلل رام بمدينة مساء اليوم عباس محمود بالرئيس سيمتقي السبت، اليوم غزة، قطاع

 فتح قيادة مع ناقش المصري، األمني الوفد أن ،"الوطن دنيا" لـ تصريح في اهلل، عبد وأوضح
 لبحث وغزة أبيب لتل سيتوجو أنو الحركة، وأبمغ الفمسطينية، المصالحة ممف الماضي، الخميس

 .عباس الرئيس لمقاء العودة ثم ممفات، عدة
 بشأن حماس، حركة رد المصري، األمني الوفد مع سيبحث عباس الرئيس: "اهلل عبد وأضاف

 الرئيس  أن إلى الفتاً  ،"فمسطينياً  عميو المجمع ،7102 اتفاق وتطبيق الفمسطينية المصالحة ممف
 .االتفاق بتطبيق التزاماً  السياسي مكتبيا ورئيس( حماس) حركة من طمب

  دنيا الوطن: لمصدرا

 
 الحكومةممف : ثانياً 

 شتيوي الرحمن عبد لمطفل االحتالل قوات استيداف ان ممحم، ابراىيم الحكومة باسم الناطق قال 
 تستبد التي القتل شيوة عكس رأسو، في دمدم نوع من برصاصة قدوم كفر قرية من( سنوات 9)

 تتعرض التي القرية ألىالي السممية المسيرات مع تعامميا في االسرائيمية العسكرية المؤسسة بقادة
 .االحتالل قوات قبل من اليومي والتنكيل لالستيداف والبمدات المدن من وغيرىا
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 منظمة وخاصة ليا، التابعة االنسانية والمنظمات المتحدة األمم في بيان صحفي، ممحم ودعا 
 عن يدافعون الذين والمتظاىرين األطفال وحماية االسرائيمي التوحش ىذا إدانة إلى اليونيسيف

 .واالقتالع والتجريف باليدم المستيدفة وأشجارىم وحقوليم بيوتيم
 بطش من األعزل الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية بتوفير لممسارعة الدولية الييئة ممحم وطالب
 .العمياء القوة

 مجمس الوزراء: لمصدرا
 2 في اإلعادة/المحمية لالنتخابات االقتراع عممية بدء عن المركزية االنتخابات لجنة أعمنت  

 الناخبين أمام االقتراع مراكز فتحت حيث السبت، اليوم صباح الغربية، الضفة في محمية ىيئات
 .مساء السابعة عند أبوابيا وستقفل صباحا، السابعة الساعة

 اقتراع، مركز 01 في مسجمين ناخبا 795599 بمغ االقتراع حق أصحاب عدد إن المجنة وقالت
 في محمية ىيئات 2 في مقعد 29 عمى انتخابية، قائمة 72 من مرشحا 091 يتنافس حيث
 وكفر قمقيمية،-وجيوس نابمس،-وقبالن طولكرم،-وقفين القدس،-حزما: )ىي الغربية الضفة
 (.الخميل-عوا وبيت وتفوح سمفيت،-الديك

 وكالة وفا : لمصدرا

 
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 أحمد و ،(عاما 70) عميان نور الشابين السبتفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 ت، فيما اعتقمالمحتمة القدس مدينة شرق جنوب المكبر جبر بمدة نم( عاًما 71) عويسات رزق
" العامود باب" منطقة محيط في لم تعرف ىويتو شابا ،"المستعربون" الخاصة االحتالل قوات

، التضييق عمى أىالي بمدة العيسوية سمطات االحتالل االسرائيمي، فيما تواصل المحتمة بالقدس
 .ةشرق مدينة القدس المحتم

 الصيادين السبت، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتالل بحرية اعتقمتوفي المحافظات الجنوبية 
 غزة، قطاع جنوب رفح، مدينة بحر قبالة مركبيما مياجمة بعد البردويل، وأحمد محمد:  الشقيقين
 .مركبيما عمى واستولت

 وكالة وفا : لمصدرا
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 اصابة 22 منيم االسرائيمي االحتالل قوات قبل من مواطن 55 اصابة عن الصحة وزارة اعمنت  
 شرق السممية العودة لمسيرة االحتالل قوات قمع  جراء اسعاف سيارتي وتضرر الحي بالرصاص

 .غزة قطاع

 وزارة الصحة : لمصدرا

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 األرض في اإلنسان حقوق بحالة المعني المتحدة، الخاص لألمم مايكل لينك المقرر ربأع 
 في اإلنسان حقوق بشأن المساءلة غياب إزاء قمقو عن ، 0992 عام منذ المحتمة الفمسطينية

 ".األراضي من المزيد ضمل ،اسرائيل" تتخذىا أفعال إلى مشيرا المحتمة، الفمسطينية األرض

 من وبممثمين واإلسرائيمية، الفمسطينية اإلنسان حقوق منظمات من بعدد جاء ذلك خالل لقائو
 المحتمة، القوة إسرائيل، رفضت أن بعد عمان األردنية العاصمة في ،المتحدة األمم ومن الحكومة

 . الفمسطينية األرض إلى دخولو أخرى مرة

 المتحدة األمم في عضوة كدولة إسرائيل التزامات مع يتعارض الرفض ىذا" إن ، لينك وقال
 ".المتحدة األمم خبراء مع الكامل بالتعاون

 موقع اخبار االمم المتحدة: لمصدرا
 
 
 دوالر، مميار 222 ميزانيتو بمغت الدفاعي لإلنفاق قانون مشروع األمريكي النواب مجمس أقر 

 تعارض بنود إضافة خالل من( الفيتو) النقض حق باستخدام ترامب دونالد الرئيس تيديد وتحدى
 .المكسيك مع الحدود عمى لبنائو يخطط الذي الجدار تمويل

 ورفض صوتا 771 بموافقة 7171 لعام الوطني الدفاع تفويض قانون من نسختو المجمس وأقر
 . القانون مشروع لصالح جميوري أي يصوت ولم. صوتا 092

  رويترزوكالة : لمصدرا
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 خطة إن األوسط، الشرق إلى ترمب دونالد األميركي الرئيس مبعوث غرينبالت، جيسون قال 
 النزاع تنيي أن ويمكن «واقعية» ستكون «القرن صفقة» اإلعالم يسمييا والتي األميركية السالم
 إلى واإلسرائيمي الفمسطيني الطرفين واشنطن تدفع أن نفسو الوقت في نافيا اإلسرائيمي، - العربي
 .قبوليا

 موعد ترمب الرئيس سيحدد التي الخطة إن «األوسط الشرق»لـ حديث في غرينبالت وقال 
 مسكوت قضايا عمى وتركز الدولتين حل مصطمح مع تتعامل الو  صفحة 91 في ستأتي إعالنيا
 .«اإلسالمي الجياد»و «حماس» مثل فصائل مع والتعامل غزة لوضع الحل مثل عنيا

 طاولة إلى لمعودة األطراف دفع نستطيع وال ضمانات، أي نقدم ال نحن: »غرينبالت وأضاف
 التي السياسية الخطة يرون عندما ىو الطاولة إلى يعودون يجعميم أن ينبغي وما المفاوضات،

 .«االقتصادية بالخطة ربطيا سيتم
 وقبول بالمرونة الفمسطينيين إلقناع حالياً  العرب القادة بيا يقوم جيود ىناك كان إذا عما وبسؤالو
 منيا االقتصادي الشق بأن عمما ،«الخطة في مدرج ىو ما تعرف ال المنطقة: »قال الخطة،
 .مؤخراً  المنامة ورشة في طرحو سبق
 رئيس أو الفمسطينية، السمطة مع رسمية اتصاالت أيوجود عمى عدوم  غرينبالت، وأكد

 أي توجد ال لكن تواصل، ناكى يكون أن أتمنى: "قائالً  فرج، ماجد المواء العامة المخابرات
 ".اإلطالق عمى اتصاالت

 صحيفة الشرق االوسط: المصدر

 
 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 
 المدارج وتدمير بيروت في الحريري رفيق مطار قصفي اإلسرائيمي الجيش - 7119 -31-2
 التي الحرب أثناء لمبنان وجوي وبحري بري حصار عممية في المبنانية األجواء في الطيران ومنع
 .عمييا تشنيا

 
 انتهت النشرة اليومية  

 االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية 

https://fatehinfo.net/post/154553

