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  أواًل : الممف السياسي 

 

 القصر في االثنين اليوم الميدي، عبد عادل العراقي نظيره مع اشتية، محمد الوزراء رئيس التقى 
 رجال ووفد وزاري وفد رأس عمى الرسمية زيارتو مستيل في بغداد، العراقية بالعاصمة الحكومي
 .العراق إلى أعمال وسيدات

 الشقيقين، والشعبين البمدين بين التعاون آفاق خاللو بحثا ثنائيا اجتماعا الميدي وعبد اشتية وعقد
 .الوفدين أعضاء من الوزراء بحضور المشتركة المباحثات جمسة لترؤس ذلك بعد وتوجيا

 والزراعية، والتجارية االقتصادية المجاالت في البمدين بين التعاون فرص اشتية واستعرض
 واقع فرضيا التي الكولونيالية العالقة من التدريجي االنفكاك بتحقيق الحكومة استراتيجية موضحا

 .االقتصادية اإلمكانات لتعزيز العربي العمق إلى والتوجو االحتالل،
 دائما كان فالعراق الفمسطينية، والمواقف الحقوق مع منسجمة العراق مواقف إن: "اشتية وقال
 التآمر حمقات أحد نعتبره الذي المنامة مؤتمر رفض عمى ونشكركم فمسطين، عن ومدافعا سندا
 ".القرن صفقة يسمى ما ضمن قضيتنا عمى

 وطني، واجب وىو فيو لبس وال واضح فمسطين من العراق موقف: "الميدي عبد قال جانبو، منو 
 ونحن مشترك، ومستقبمنا وحاضرنا  عنيا والدفاع حبيا عمى تربينا وقد قموبنا في تسكن وفمسطين
 االستعمار أشكال اخر مواجية في الفمسطينيين تضحيات ونقدر االنتصار من واثقون

 ".واالستيطان
 وكالة وفاالمصدر: 

 

 لجنة ، أناألحمد عزام فتح، لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو الق  
 لتقديميا الالزمة التوصيات التخاذ بيروت؛ في اجتماعاً  اليوم تعقد المبناني، -الفمسطيني الحوار

 .لبنان في الفمسطينيين الالجئين أوضاع لمعالجة المبنانية لمحكومة

 سيطالبون الفمسطيني، الجانب من المجنة ممثمي إن فمسطين صوتعبر  في األحمد وأضاف
 الفمسطينيين الالجئين باعتبار يتعمق بما العمل تجميد المجنة، توصيات في المبنانية الحكومة
 .العمل  رخصة عمى بحصوليم يتعمق فيما خاصة أوضاعيم، وتصويب كوافدين،
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 يتم التي تمك غير بخصوصية يتمتعوا أن يجب لبنان، في الفمسطينيين الالجئين واكد االحمد أن 
 . األجنبية العمالة مع بيا التعامل

 التي اإلجراءات لمتابعة المبنانيين المسؤولين من عدد مع اتصاالت أجرى أنو واشار االحمد الى
 .لبنان في الفمسطينيين والعمال المين أصحاب بحق الجديدة المبنانية الحكومة ستتخذىا

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
  
 الموافقة تنتظر اآلن، ،حركة فتح أن،زكي  عباس فتح، لحركة المركزية المجنة عضو قال 

 في المصريون سيحمميا الموافقة وىذه عميو، التوافق تم ما تنفيذ عمى حماس، حركة من النيائية
 .المقبمة الساعات

 غير" تشاورية اجتماعات الماضية، األيام عقدت ،وأوضح زكي ان المجنة المركزية لحركة فتح
 التي" الخير تباشير" أسماه ما ظل في بحذافيره، المصالحة ممف لمناقشة ،"رسمية وغير ُمعمنة

 وحماس، فتح حركتي بين ما المواقف في تقارب يوجد: "مضيًفا االنقسام، إلنياء ستؤدي
 ".االنقسام إنياء أجل من إضافية جيوًدا يبذلون والمصريون

 اعتبار يتم ألن كفى إنو: زكي قال ،موظفين قطاع  قضاياب ومن ناحية أخرى وفيما يتعمق
 ليم وتوضع بممفاتيم، النظر وُيعاد ُينصفوا، أن ويجب خامسة، درجة موظفي كأنيم غزة، موظفي

 .واالجتماعية والمالية، واالقتصادية، السياسية، الحالة االعتبار بعين تأخذ استراتيجية

 دنيا الوطن : لمصدرا

 
 فييا بما األمنية وأذرعيا نتنياىو بنيامين برئاسة االسرائيمية الحكومة الخارجية وزارة حممت 

 طقاطقة نصار األسير استشياد جريمة عن والمباشرة الكاممة المسؤولية السجون إدارة مصمحة
 .االحتالل قوات قبل من لمتحقيق خضوعو أثناء ،" عاما 13"

 األحمر الصميب بإشراف دولية تحقيق لجنة بتشكيل صحفي بيان في الخارجية وزارة وطالبت
 والسياسية القانونية الحماية بتوفير الوزارة تطالب كما ، وتفاصيل مالبسات عمى لموقوف الدولي
 .حياتيم عن الكاممة المسؤولية اإلحتالل سمطات محممةً  جميعاً  لألسرى
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 اتجاه المختصة ومجالسو ومنظماتو الدولي المجتمع يبدييا التي الالمباالة أن ، الوزارة وأكدت 
 .الفظائع ىذه مثل إرتكاب في التمادي عمى اإلحتالل سمطات تشجع اإلحتالل وجرائم انتياكات
 الجنائية من عاجالً  تحركاً  يستدعي التحقيق اقبية في طقاطقة استشياد إن عمى الوزراة وشددت
 .اإلسرائيميين الحرب مجرمي ومحاسبة ومالحقة اإلحتالل جرائم في رسمي تحقيق وفتح الدولية
  الخارجيةوزارة : درالمص

 
 الخاصة والشركات الخاص القطاع من عراقي وفد زيارة عن العطاري رياض الزراعة وزير أعمن

 العام القطاعين من ممثمين مع مباشرة لقاءات لتنظيم فمسطين إلى قريبا الزراعة قطاع في العاممة
 بتسييل يتعمق فيما لمتعاون التام واالستعداد الشديدة الرغبة أبدى العراق أن إلى مشيرا والخاص،

 .العراق إلى الوطنية والسمع المنتوجات دخول

 التي المجاالت كافة في التفاىم مذكرات من عددا ىناك بأن عبر صوت فمسطين العطاري وقال
 من عدد في البحث جانب إلى عراقيين، وزراء أعمن حسبما توقيعيا حال في التنفيذ حيز ستتدخل
 .العاجل القريب في النور إلى ستخرج والتي المستدام لمتعاون االليات

 وليس العراقي البرلمان قبل من إلقرارىا إدارية آلية الى المذكرات ىذه حاجة إلى العطاري وأشار
 .زمني وسقف الحكومة فقط

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 
 

 الحكومةممف : ثانياً 

 أقل بعد( عاما 13) طقاطقة ماجد نصار األسير استشياد إن الكيمة مي الصحة وزيرة قالت  
 .العزل وزنازين التحقيق أقبية داخل األسرى لو يتعرض ما فظاعة يؤكد اعتقالو عمى شير من

 في الشييد اعتقمت اإلسرائيمي االحتالل قوات أن إلى ،صحفي بيان في الكيمة الوزيرة وأشارت
 ذلك، إلى تمتفت لم أنيا إال أمراض، عدة من يعاني أنو تعمم وىي الماضي يونيو/ حزيران 31
 .استشياده إلى أدى ما الطبي، اإلىمال لسياسة استمرارا اعتقالو بعد الالزم العالج لو تقدم ولم

 إلحاق تعمدىا إلى يشير الحالة بيذه الشييد األسير اعتقال عمى االحتالل إصرار أن وأضافت
 .تصفيتو إلى ذلك تسبب لو حتى لو األذى من قدر أكبر
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 لعدم طقاطقة، األسير استشياد ظروف في لمتحقيق الدولية المؤسسات جميع بتدخل وطالبت 
 .أسرانا وحماية الجرائم ىذه تكرار

 وكالة وفا: لمصدرا  
 

أكد وزير العمل د.نصري ابو جيش، أنو سيعقد لقاء مع منظمة العمل العربية في االردن خالل 
يجاد قوانين  عصرية تتعمق بالعمل والعمال ،وسياسة الحد األدنى االسبوع المقبل لبحث التعاون وا 

  .لألجور ، مضيفا ان ىناك اتصاالت مع المنظمة لمتابعة أوضاع العمال الفمسطينيين في لبنان
وأوضح أبو جيش إلذاعة صوت فمسطين أن الحكومة منذ استالميا عمميا ، وضعت قانوني 

 عمى سمم اولوياتياالعمل النقابي  العمل والحد االدنى لالجور وتنظيم
 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  33 الثالثاءفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 .  واقتيادىم الى مراكز االعتقال التابعة لالحتالل بالمحافظات الشمالية

 المستوطنين، عشرات جدد االسرائيمية المتواصمة في القدس وضواحييا،وفي اطار االعتداءات 
 من مشددة بحراسة المغاربة، باب جية من المبارك، األقصى لممسجد اقتحاماتيم الثالثاء، اليوم

 .االحتالل بشرطة الخاصة الوحدات عناصر

 بشكل االثنين، اليوم صباح إسرائيمية، عسكرية آليات عدة وفي المحافظات الجنوبية توغمت
 .غزة قطاع جنوب رفح مدينة من الشرق إلى المواطنين أراضي في محدود

 وكالة وفا : لمصدرا
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عمن رئيس ىيئة شؤون األسرى والمحررين المواء قدري أبو بكر، اليوم الثالثاء، استشياد األسير أ 
االنفرادي من بمدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، في العزل  عاما( 13نصار طقاطقة )

 بمعتقل "نيتسان" اإلسرائيمي في الرممة.
وأوضح أبو بكر في اتصال ىاتفي مع "وفا"، أن قوات االحتالل اإلسرائيمي كانت قد اعتقمت 
طقاطقة قبل نحو شير، بعد دىم منزل ذويو، ونقمتو إلى سجن "الجممة" لمتحقيق، وبعدىا تم نقمو 

 د ىناك.إلى العزل االنفرادي في "نيتسان"، واستشي
 وكالة وفا : لمصدرا

 
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 العامة المخابرات جياز بيا يقوم التي الوساطة بممف صمة عمى مصرية، مصادر قالت  
 حركتي بين الداخمية المصالحة ممف تقدم بشأن أثير ما كل إن الفمسطيني، الممف في المصري

 خالل إلحاحاً  أكثر أمور عمى لمتغطية فقط، اإلعالمي لالستيالك أحاديث مجرد وحماس فتح
 . الراىنة الفترة

 رغبة ىناك" مضيفة الداخمية، المصالحة لتحقيق أميركية ممانعة ىناك أنالمصادر  وأكدت
 وفقاً  الراىن، الوضع" أن موضحة ،"الراىن بشكمو وغزة الضفة بين الوضع يظل أن في أميركية
 خطة إلى إشارة في ،"النزاع لتسوية الخاص تصوره مصمحة في يصب األميركي، لممنظور

 يتبناىا التي ،"القرن صفقة"بـ إعالمياً  المعروفة الفمسطينية، القضية لتصفية األميركية اإلمالءات
 األميركي والمبعوث كوشنر جاريد ومستشاره صيره ويسّوقيا ترامب، دونالد األميركي الرئيس
 غرينبالت جيسون السالم لعممية

 العربي الجديدصحيفة : المصدر
 
 في المقيمين الفمسطينيين تمتع عمى بالده حرص الثالثاء، اليوم صالح برىم العراقي الرئيس أكد 

 .استحقاقاتيم كافة وضمان المشروعة حقوقيم بكامل العراق

 العراق موقف عمى لو، المرافق والوفد اشتية محمد الوزراء رئيس اليوم استقبالو خالل صالح وشدد
 وحرص الفمسطينية لمقضية والشامل العادل الحل لضمان الشقيق الفمسطيني لمشعب الداعم"
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 كافة وضمان المشروعة حقوقيم بكامل العراق في المقيمين الفمسطينيين تمتع عمى العراقية الدولة 
 ".استحقاقاتيم

 مع عالقاتيا بتعزيز بالده ورغبة عباس محمود الرئيس تحيات العراقي الرئيس إلى اشتية ونقل
 األصعدة عمى الفمسطينية القضية دعم في العراق مواقف وتثمين المجاالت جميع في العراق

 .المختمفة

  وكالة االنباء االلمانية: لمصدرا

 

 األجنبية العاممة اليد لمكافحة" العمل وزارة خطة إن سميمان، أبو كميل المبناني العمل وزير قال  
 .المؤامرات بنظرية وال القرن بصفقة ليا عالقة وال الفمسطينيين، تستيدف ال ،"الشرعية غير

 عمى مشددا العمل، قانون تطبيق إطار في عدة، أشير منذ وضعت الخطة" أن العمل وزير وأكد
 .الجميع عمى يطبق القانون وأن ألحد، استيداف من ىناك ليس أنو

 الفمسطينيين لمساعدة العمل وزارة استعداد لبنان، في الفمسطيني السفير أبمغ أنو سميمان أبو وأكد
 ذلك بعد متعيدا مجانا، عمييا الحصول بإمكانيم أن مذكرا عمل، إجازات عمى االستحصال في

 .أمورىم بتسييل

 المبنانية LBCIقناة : لمصدرا

 
 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 
 مقاطعة تونس في المنعقد اجتماعيم في يقررون العربية الدول خارجية وزراء - 3111 -31-7
 .إسرائيل إلى السوفييت الييود بتيجير تساىم التي الغربية والوكاالت الشركات كل

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
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 الجنوبية باالقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة  

https://fatehinfo.net/post/154553

