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   أواًل : الممف السياسي 

 

 اليابانية الفمسطينية البرلمانية الصداقة جمعية أعضاءخالل لقائو  محمود عباسرئيس الأكد    
 .العالقة ىذه وتوثيق تعزيز عمى العمل وأىمية واليابان فمسطين بين الصداقة عالقاتعمى 

 بيا تمر التي والتطورات السياسية المستجدات آخر عمى الجمعية، أعضاء الرئيس، وأطمع
 .والمنطقة الفمسطينية القضية

وأعرب أعضاء الجمعية عن شكرىم وسعادتيم لمشاركة الرئيس في حفل تنصيب اإلمبراطور يوم 
 .أمس في القصر اإلمبراطوري، مؤكدين اىمية العمل عمى تطوير العالقات الثنائية

رئيس الوزرءا الياباني "شينزو  خاللياوكان الرئيس قد اختتم زيارة استمرت ثالثة ايام لميابان التقى 
حفل تنصيب االمبراطور الياباني ناروىيتو، في القصر االمبراطوري في  فيشارك ابي"، و 

 081حوالى العاصمة طوكيو، الى جانب ألفي مدعو بينيم رؤساء دول وشخصيات كبرى من 
 .ابمد

 وكالة وفا المصدر: 

 

 العامة االنتخابات إن عريقات، صائب.د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال   
 شخص أي أو طرف أو جية ألي يحق ال" أنو مؤكداً  كثيرًا، تعطل الفمسطيني لمشعب استحقاق

 الشعب إرادة إلى العودة من يحرمنا وأن ممثميو، اختيار في حقو من شعبنا يحرم أن كان
 ".األخيرة الثالثة االنتخابات غرار عمى كامل دولي وبإشراف ونزيية ومباشرة حرة بانتخابات

 وممثمي وقناصل سفراء من عدد مع اجتماعو عقب صحفي، مؤتمر خالل عريقات وأوضح
 برئاسة األخيرة اجتماعاتيا في الفمسطينية القيادة أن فمسطين، دولة لدى الدبموماسية البعثات
 تكميف وجرى والرئاسية، التشريعية العامة، االنتخابات بإجراء قراراً  اتخذت عباس محمود الرئيس
 إلصدار لمرئيس والعودة المشاورات ببدء ناصر حنا لمستقمةا المركزية االنتخابات لجنة رئيس
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 غزة إلى سيتوجو االنتخابات لجنة رئيس أن إلى مشيراً  باالنتخابات، المتعمق الرئاسي المرسوم 
 .حماس حركة فييا بما الفمسطينية الفصائل جميع لمقاء المقبمين اليومين خالل

 اختيار من الفمسطيني الشعب تحرم أن سياسية حركة أي أو شخص ألي يجوز ال: "وأضاف
 االنتخابات في تشارك أن تريد ال أحزاب أو حركات أو شخصيات ىناك يكون أن نتفيم ممثميو،

 وأن االنتخابات إجراء عمى فيتو يضع أن ألحد يحق ال ولكن الديمقراطية، العممية من جزء فيذا
 ".أنفسيم ترشيح من أو االقتراع صناديق إلى التوجو من الناس يمنع

 حتى تمتمكيا التي األدوات كل استخدام وبين المشاركة عدم عن اإلعالن بين فرق ىناك: "وتابع
 ".بو يسمح ولن يجوز ال ىذا االنتخابات، في المشاركة من مواطن أي تمنع

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 لحمايتو، اإلجراءات كل وسنتخذ أولوية الوطنيمنتج د. محمد اشتية ان ال الوزراء رئيس أكد    
 .".وزيتو الزيتون يشمل وىذا بمنتجنا باإلضرار نسمح ال بأن واضحة وسياستنا

 لنؤكد ىنا اليوم جئناشاركتو المزارعين في قطف الزيتون في طولكرم ، وأضاف د.اشتية خالل م
 سيكون أي ماسي، موسم العام ىذا والموسم وشجرنا، أرضنا لحماية واحد، خندق في والمزارع أننا

 ".أيضا لمتصدير بل المحمية الحاجة سد اجل من فقط ليس غزير، إنتاج ىناك

 وموجودون الوطني، إنتاجنا عمى يؤثر شيء أي نستورد ال أن الميم من: "الوزراء رئيس وأضاف
 سواء الوطني، القتصادنا اإلنتاجية القاعدة وتوسيع االحتالل، عن االنفكاك استراتيجية ضمن
 ". القطاعات كل أو الصناعة أو بالزراعة ذلك كان

التزام القيادة  أكد د. اشتية  ،في طولكرم  االسرى ألىالي االسبوعي االعتصام  توشاركوخالل م
 ، وأنجميعا ضميرنا وىم الفمسطينية، الوطنية الحركة ضمير ىم الذين ،األسرى تجاه الفمسطينية 

 ولكن ومخصصاتيم، األسرى رواتب دفع اجل من فقط ليس معو، ونحن يعمل مازن أبو الرئيس
 ".عنيم واالفراج حريتيم ىي األولى بالدرجة ييمنا الذي
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 ونحن جميعيم، عنيم واإلفراج األسرى استقبال وقفة الوقفة ىذه تكون اهلل انشاء: "اشتية وأضاف 
 ".أعناقنا في وىم جميعا تجاىيم وممتزمون وأسير، أسير بين نميز ال

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 لعقد تحضيرات يجري انو  فتح لحركة الثوري المجمس سر امين نائب االزرق خولة قالت  
 الشعبية المقاومة مناقشة  االجتماع اعمال جدول عمى وسيكون ، الثوري لممجمس قريب اجتماع
 بالمرأة المتعمقة القرارات بعض واقرار عباس محمود الرئيس الييا دعا التي  االنتخابات وممف

 .الفتحاوية والشبيبة

  الفمسطينية الشرعيات لتجديد ضرورية االنتخابات ان ، " فمسطين صوت" عبر االزرق وأكدت
 .عاماً  01 منذ تجدد لم التي

 تكون وأن الفمسطيني، الصف لمممة في تشريعية، النتخابات الدعوة تسيم وتوقعت االزرق أن
 .حماس فييا بما الفمسطينية، القوى مختمف بمشاركة االنتخابات

 والشعب االنتخابات، ىذه في لممشاركة مدعو والجميع الحكم، ىو الشارع نوقالت االزرق ا
 . المقبمة قيادتو سيقرر من ىو الفمسطيني

  صوت فمسطين اذاعةالمصدر: 

 

 النواب مجمس تصويت حول ،اإلسرائيمية الصحافة تداولتو ما ،والمغتربين الخارجية وزارة نفت
 وفرض منيا االستثمارات وسحب إسرائيل مقاطعة حركة بموجبو يحظر قرار عمى التشيكي
 (.BDS) عمييا العقوبات

 الحركة اسم يتناول ولم ،BDS يسم   لم التشيكي النواب مجمس" أن ليا، بيان في الوزارة، وأكدت
 من بأكثر الفمسطينية القضية تناولت التي جمستو خالل قرار، أو نص أي في جسما، أو عنوانا
 ".السابق في سائدا كان لما خالفا مرة، ألول رأي،
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 السامية، معاداة أشكال إدانة حول كان التشيكي البرلمان شيده الذي النقاش جوىر أن" وأضافت 
 ".الدولي المجتمع مع فمسطين دولة فيو تشترك موقف وىو

 المصدر: وزارة الخارجية 

 

 المرتبة في وحمت الوطن، مستوى عمى األولى العشرة المراكز غالبية بيرزيت جامعة حصدت 
 ميندسي جمعية نظمتيا التي العالمية،” IEEEXtreme“ مسابقة في العالم مستوى عمى 88

 ".IEEE" واإللكترونيات الكيرباء

 الثالث المركزين باستثناء الوطن مستوى عمى األولى العشرة المراكز بيرزيت جامعة طمبة وحصد
 فريق حقق بينما فمسطين، مستوى عمى الجامعات من مشاركاً  فريقاً  19 أصل من والرابع،
 متقدماً  العالم، مستوى عمى الجامعات من مشاركة فرق 1014 أصل من 88 المركز الجامعة

 .الماضي العام عن مركزاً  41 من أكثر

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 التطور تحارب االحتالل دولة إن مجدالني، أحمد. د االجتماعية، التنمية وزير قال   
 في وخصوصا والتطور، النمو تعيق التي االجراءات وتفرض فمسطين، دولة في االقتصادي
 . التيويد مشاريع من تعاني التي المحتمة القدس لمدينة إضافة ،(ج) المصنفة المناطق

 واالجتماعية االقتصادية لممجالس متوسطية -االورو القمة في كممتو، خالل مجدالني وأضاف
 مشاريع وجود عدم أن ، االوروبية واالجتماعية االقتصادية المجنة تنظميا والتي اسبانيا في

 بين البطالة نسبة  تزيد والتي االحتالل، ممارسات جراء ىو  كافية صغيرة مشاريعو  اقتصادية
 .والخريجين الشباب صفوف

 دوره مع يتوازى أن ينبغي أوروبياً  دوراً  تتطمب األوسط الشرق في السالم قضية: "وتابع
 بين االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية اتجاه المعايير ازدواجية مقبوالً  يعد ولم االقتصادي،
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سرائيل، فمسطين   ناتجو ضعف بسيولة ينتج أن المحتمة األرض القتصاد ألمكن االحتالل ولوال وا 
 ".كبير حد إلى والفقر البطالة مستويات خفض من ولتمكنا الحالي، اإلجمالي المحمي

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

 

يش خالل عمميات دىم وتفتمواطنين  7 األربعاء اليومفجر  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت   
 اإلسرائيمي، االحتالل قوات برصاص مواطن ، اليوم ،أصيب، فيما  بالمحافظات الشمالية والقدس

 .جنين غرب جنوب العسكري برطعة حاجز قرب

 خميفة عمي الشييد عائمة منزل األربعاء، اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل جرافات دمتىفي حين 
 .القدس مدينة شمال قمنديا مخيم في طبقات ثالث من المكون

، ثمار الزيتون من أراضي رق مستوطنون، اليوم سوفي اطار عربدة قطعان المستوطنين 
 .داخل سياج مستوطنة "شافي شمرون"، غرب نابمس المواطنين الواقعة 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 في االحمر الصميبمقر  امام تضامنية وقفة الشعبية والفعاليات القوى اليومظير  تنظم   
 الطعام، عن المضربين االداريين االسرى مع االحتالل تعنت عمى احتجاجاً  نابمس محافظة
 . لالسرى والشعبية الجماىيرية المساندة عمى وتأكيدا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 بيني" أزرق ابيض" حزب رئيس رسمياً  اليوم االسرائيمي مساء رئيسال يكمف ان المقرر من     
 . مساءً  الثامنة الساعة التفويض كتاب، وسيسممو الجديدة الحكومة بتشكيل غانتس

 قابمة الجديد االئتالف  تشكيل الكمال يوما 88 ميمة المرشح يمنح التفويض كتاب ان يذكر
  اخر يوما 01 ب لمتمديد

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

ان بن عبد العزيز ئاسة الممك سممر خالل اجتماعو االسبوعي  ب  السعودي الوزراء مجمس ركبا 
 محمود عباس الرئيس مع  الشريفين الحرمين خادم مباحثات عمى بناء عميو، االتفاق تم ما، 

 مجمس رئيس نائب العيد ولي عبدالعزيز بن سممان بن محمد األمير مع فخامتو ومحادثات
 أعمال ومجمس مشتركة اقتصادية لجنة بإنشاء فخامتو، لرغبة واستجابة الدفاع، وزير الوزراء
 .فمسطيني سعودي

 تجاه واىتمام دعم من المممكة قيادة بو تضطمع لما امتداد واعتبر المجمس ان ىذا االتفاق 
 .الشقيقين الشعبين عمى نفعو يعود بما واإلسيام وماليا، سياسيا الفمسطينية، القضية

وقوف المممكة مع فمسطين وحقوق شعبيا في قيام دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس وأكد المجمس 
  الشرقية

  السعوديةوكالة االنباء  المصدر:

 

 في ثابت بالده موقف إن المعممي، اهلل عبد المتحدة، األمم لدى الدائم السعودي المندوب قال  
ن الفمسطينية، لحقوقا دعم  .العربية األمة وجدان تحتالن والجوالن فمسطين وا 

 السيادة) 81 البند حول والمالية االقتصادية المجنة اجتماع خالل كممة في المعممي وأعرب
 أعمال ضمن الشرقية، القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية األرض في الفمسطيني لمشعب الدائمة
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 باسم ألقيت التي لمبيانات المممكة وفد تأييد عن أعرب المتحدة، لألمم العامة لمجمعية 71الـ الدورة 
 .العربية والمجموعة اإلسالمي، التعاون ومنظمة والصين، 77الـ مجموعة

 لكل الصريحة االنتياكات تمارس زالت ما اإلسرائيمية السمطات" أن السعودي المندوب وأوضح
 باالحتالل قائمة كسمطة بالتزاماتيا مستخفة الفمسطيني، الشعب بحق الدولية واألعراف المواثيق

 ".الرابعة جنيف اتفاقية فييا بما الدولية، االتفاقيات في

 أفضى الذي األمر الفمسطينيين، تنقل عمى صارمة قيودا تفرض اإلسرائيمية السمطات أن وأضاف
 الجوالن سكان من% 99 وتشريد ليم، واإلنسانية واالجتماعية االقتصادية الحالة تدىور إلى

 .سورية قرية 411 وىدم السوريين،

 عمى العربية الدول تأكيد ظل في الصراع ىذا الستمرار مبرر يوجد ال" أنو عمى المعممي  وشدد
 ".الدولية الشرعية والقرارات العربية السالم لمبادرة استناداً  إسرائيل مع شامل سالم تحقيق

  السعوديةوكالة األنباء المصدر:  

   

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 بالقانون اعترافيا عدم عن تعمن اليونسكو لمؤتمر والعشرين الحادية الدورة –0981 -84-01  
 . يكن لم وكأنو باطالً  وتعتبره القدس بشأن اإلسرائيمي

 

 البيت في( ريفر واي) اتفاقية عمى واإلسرائيمي الفمسطيني الطرفان وقع –0998 -84-01  
 تحديد إلى دعا الذي ،حسين الممك وحضور كمينتون بيل األمريكي الرئيس رعاية تحت األبيض
 قضايا عمى والتفاوض، غزة وقطاع الغربية الضفة حول االنتقالي االتفاق تنفيذ لتسييل خطوات
 . النيائي الوضع

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

