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بيان للمجلس الثوري حلركة "فتح" يرفض أي حلول انتقالية أو موقتة، ويدين كل َمن تماشى مع 

تلك احللول ...............................................................................................................................................

إبرام  عدم  فيها  يؤكد  احملررين  األسرى  استقباله  لدى  عباس  حممود  الفلسطيني  للرئيس  كلمة 

...................................................................... القضبان  أسرى خلف  دام هناك  ما  إسرائيل  اتفاق مع 

كدولة  مرة  ألول  لليونسكو  العام  املؤتمر  يف  فلسطين  مشاركة  بشأن  "وفا"  لوكالة  صحايف  خبر 

كاملة العضوية ........................................................................................................................................

مؤتمر صحايف للجنة التحقيق الوطنية املكلفة بالتحقيق بظروف استشهاد الرئيس ياسر عرفات، 

تؤكد فيه أن الوفاة ليست طبيعية، وإنما جّراء مادة سّمية .....................................................................

مؤتمر صحايف مشترك للرئيَسين: الفلسطيني حممود عباس، والفرنسي فرنسوا هوالند، يؤكد فيه 

أن  على  فيه  هوالند  ويشدد  الصراع،  إلنهاء  فلسطيني  الجئ  ماليين   5 مشكلة  حل  أهمية  عباس 

االستيطان اإلسرائيلي يهدد حل الدولتين ...............................................................................................

احملتويات

وثائق فلسطينية
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□

□

□

وثائق عربية

مقابلة تلفزيونية للرئيس السوري بشار األسد يؤكد فيها أن دمشق ستلتزم كافة بنود معاهدة 

حظر األسلحة الكيميائية ..................................................................................................................

بيان لوزارة اخلارجية السعودية تعلن فيه اعتذارها عن قبول عضوية جملس األمن إىل أن يتم 

إصالحه، وتشير إىل أن بقاء القضية الفلسطينية من دون حل عادل خلمسة وستين عامًا دليل 

واضح على عجزه  ..........................................................................................................................
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□

وثائق إسرائيلية

أجل  من  مواطن   300,000 نحو  الستقطاب  خطة  على  يوافق  املصغر  اإلسرائيلي  الوزاري  اجمللس 

االنتقال للسكن يف منطقَتي النقب واجلليل .................................................................................................

تصريح لوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون يوضح فيه أن املفاوضات اجلارية مع الفلسطينيين ال 

تتناول قضية إخالء مستعمرات ...................................................................................................................
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□
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بيان لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية تنتقد فيه بشدة دبلوماسيين أجانب ملشاركتهم يف حماولة نصب 

خيام يف غور األردن ....................................................................................................................................

الفلسطينيين  السالم مع  أن حتقيق  نتنياهو يعتبر فيه  بنيامين  اإلسرائيلية  لرئيس احلكومة  تصريح 

يستحيل ما داموا يرفضون االعتراف بحق الشعب اليهودي يف دولة قومية سيادية .................................

كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤكد فيها أهمية وحدة القدس وإلغاء حق العودة 

يف إطار املفاوضات مع الفلسطينيين .........................................................................................................

ملتزمة  ليست  إسرائيل  أن  فيه  يؤكد  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلية  احلكومة  لرئيس  تصريح صحايف 

االتفاق الدويل مع إيران بشأن امللف النووي ..............................................................................................
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وثائق دولية

بيان لـ "األونروا" تعلن فيه أن أكثر من نصف مدارسها يف سورية أُغلق بسبب األوضاع األمنية ............

كلمة لوزير اخلارجية األميركي جون كيري، خالل مؤتمر صحايف مشترك مع وزير اخلارجية الروسي 

سيرغي الفروف، يعلن فيها التوصل إىل اتفاقية بشأن تدمير األسلحة الكيميائية يف سورية ...................

نص اتفاقية إطار العمل إلزالة األسلحة الكيميائية السورية التي توّصل إليها وزيرا اخلارجية: األميركي 

جون كيري، والروسي سيرغي الفروف، عقب اجتماعهما يف جنيف ..........................................................

تصريح صحايف للرئيس األميركي باراك أوباما عقب اتصاله الهاتفي بالرئيس اإليراين حسن روحاين، 

يعرب فيه عن أمله بحّل شامل مع طهران بشأن امللف النووي اإليراين ......................................................

الفلسطيني سيتحسن عندما تتحرر املنطقة "ج"  النشاط االقتصادي  الدويل يشير إىل أن  تقرير للبنك 

التي تشّكل 60% من أراضي الضفة الغربية ................................................................................................

الشعب  مع  للتضامن  دولية  سنة   2014 سنة  بجعل  يقضي  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  قرار 

الفلسطيني ...................................................................................................................................................
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تُنشر الوثـاثق فـي مـوقع 
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