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   يأواًل : الممف السياس 

السبت، إلى جميورية مصر العربية في زيارة رسمية يمتقي  مساءمحمود عباس، رئيس الوصل  
في اجتماع الدورة غير العادية  الرئيسخالليا أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يشارك 

، لبحث األوضاع عمى المستوى الوزاري  والذي يعقد اليوم األحدالعربية لمجمس جامعة الدول
 .نالخطيرة في األرض الفمسطينية، والذي يعقد بناء عمى طمب دولة فمسطي

 الرئيس إن االحد اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة المالكي رياض. د الخارجية وزير قالو 
 التي الثوابت عمى بالتأكيد إياىم مطالبا  اليوم العرب الخارجية وزراء إلى سيتحدث عباس محمود
 التحديات ظل في العربية القمم قرارات وتنفيذ الفمسطينية القضية بخصوص العربية الدول حددتيا
 .الفمسطينية القضية تواجو التي

 لما الفمسطيني الرفض عمى العرب الوزراء أمام كممتو في سيؤكد الرئيس أن  ، المالكي وأضاف
سالمي عربي رفض ىناك يكون أن يريد شعبنا وأن القرن صفقة تسمى  إلى ودولي وأوروبي وا 
 . الصفقة ليذه الفمسطيني الرفض جانب

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الرئيس زيارةأن  التحرير، لمنظمة التنفيذية فتح، لحركة المركزية المجنتين وعض األحمد عزامقال 
 .الذات في التوقيت ىذا في خاصة أىمية  تكتسب القاىرة إلى عباسمحمود 

الذي بث عبر تمفزيون فمسطين مساء السبت ،  " ممف اليوم"األحمد في لقاء في برنامج   وأوضح
 وأىميا بدايتيا أن موضحاً  القادمة، الفترة في واسعة جولة سيجري عباس محمود الرئيس أن

 ".بتنفيذىا البدء تم التي القرارات عمى العربية الدول سيضع حيث" القاىرة إلى الحالية الزيارة

 واالتحاد المتحدة األمم استثناء، دون التجمعات كل مع اتصاالت لنا سيكون: " واضاف األحمد
 ".الالتينية وأمريكا وروسيا واليابان الكبرى والدول األفريقي، االتحاد ومنظمة األوروبي

 بعد إال حل عمى تقدم وال سبعينات،ال في الوطني المجمس منذ ممتزمة التحرير منظمة" أن وقال
 ".العرب موافقة وأخذ التشاور وكذلك القيادة، عميو توقع اتفاق أي عمى الفمسطيني الشعب موافقة

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
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 الوطني، المجمس اتخذىا التي القرارات لكلستعمل عمى التنفيذ التفصيمي وبين االحمد أن القيادة  
 تيدد ما تنفيذ عمى أقدمت حال إسرائيل، مع العالقة كل قطعو  ،".لممركزي دورتين عقبيا والتي
 .غيرىا أو الغربية الضفة من واسعة أجزاء ضم سواء بو،

 ال" أنو مقتنعة مصر أن إلى مشيرا ،"فيو جديد ال منيا موقفنا: " قال المصالحة،يتعمق ب وفيما
 ".7102 عام الموقع االتفاق وآخره عميو، االتفاق تم ما تنفيذ يجب إنما جديدة، لمبادرات حاجة

 الشير الرواتب من%" 21 إلى 01 من" بصرف عباس محمود الرئيس إيعاز عنوكشف األحمد 
 شبكة عمى الحصول من ينيةالفمسط القيادة تتمكن أن آمال ،"رمضان شير قدوم بسبب القادم؛
 .العربية الدول من مالية أمان

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 الفمسطيني الرئيس كممة أىمية عمى فتح، لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين أكد الوزير 
 .القاىرة المصرية العاصمة في العرب الخارجية وزراء أمام ،اليوم األحد ، عباس محمود

 العرب الخارجيو وزراء أمام اليوم عباس محمود الرئيس(: تويتر) حسابو عمى عبر الشيخ وكتب
 االستيداف أمام القادمة المرحمة في الفمسطينية االستراتيجية ورسم لمحقيقة مواجية فييا كممة في

 .فمسطين تجاه القومية مسؤولياتيم أمام العرب ووضع الفمسطينيو، لقضيتنا الكبير

  ".فمسطين قضية في مجاممة وال حياد ال" أنو عمى الشيخ وشدد

 موقع تويترالمصدر: 

 عمى فمسطينياً  تحركاً  ىناك أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو ف،يوس أبو واصل أكد 
( القرن صفقة) خالل من تسعى التي األمريكية، اإلدارة مواجية أجل من الدولي المجتمع صعيد
 . الفمسطينية القضية لتصفية

 األحد اليوم عقده المقرر االجتماع إن": الوطن دنيا"لـ خاصة تصريحات في يوسف أبو وقال
 الذي ،(مازن أبو) الرئيس وبحضور فمسطين، من بطمب جاء العرب، الخارجية لوزراء بالقاىرة،
 ،(القرن صفقة) تنفيذ يرفض عربي موقف بمورة ضرورة وىي،  رئيسية نقاط ثالث عن سيتحدث
 ومحاوالت االستيطان، أو تيويد، من القدس في سواءً  االحتالل، بو يقوم ما كل مواجية: والثانية
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 الضفة من واسعة أجزاء ضم إمكانية عن بومبيو الخارجية وزير صرح أن بعد خاصة الضم، 
 الخارجية، وزراء ومجالس العربية، القمم قرارت تنفيذ كيفية عن البحث أىمية ة : الثالث"، والغربية
 إسرائيل، وابتزاز وسرقة المساعدات، أموال وقطع العربية، األمان بشبكة يتعمق فيما خاصة
 "الفمسطينيين عمى الضغط خاللو من إسرائيل تحاول التي الفمسطينية األموال باقتطاع

 دنيا الوطنالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 والضفة غزة قطاع في السمطة موظفي رواتب صرف نسبة زيادة عن الفمسطينية، الحكومة أعمنت
 .رمضان شير من بدًءا الغربية،

 إلى ستصل الحكوميين الموظفين رواتب نسبة إن الحكومة باسم المتحدث ممحم ابراىيم وقال
 بما مرتبط النسبة زيادة تحديدموضحًا ان ، الفطر وعيد رمضان شير في% 01 من أكثر

 ".الجاري الشير نياية وحتى اآلن من الخزينة لدى سيتوفر

 صحيفة القدسالمصدر: 

أىمية العمل عمى تصميم مجموعة من البرامج  عمى ،ر االقتصاد الوطني خالد العسيميأكد وزي
والمشاريع االستراتيجية لتوسيع القاعدة االنتاجية لخمق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني ألخذ 

 .حصتو الحقيقة في السوق الفمسطيني بما يمكن من تنشيط االقتصاد الوطني

وشدد العسيمي بعد لقائو محافظ الخميل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، 
عمى أن تعزيز صمود المواطنين يشكل أولوية في برنامج الحكومة، من خالل اتخاذ مجموعة من 

 .التدخالت التي تتماشى مع مستمزمات واحتياجات المواطنين

مسطيني يتطمب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة وتقديم كل الدعم وأشار إلى أن تنشيط االقتصاد الف
الالزم لمقطاع الخاص الذي يعتبر المحرك االساسي لالقتصاد الفمسطيني، ما يتطمب خالل الفترة 
القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأىيل وتطوير عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع مختمف دول 

 .العالم

 وفاالمصدر: وكالة 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطنين 9 األحد، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 عن الُمبعد نجل" جعارة صامد والفتى الطيطي رضوان سامي: ىم ينالمعتقم و الغربية، الضفة
 أبو ومحمود عبيدة الشقيقين والشابين ، الطيطي القادر عبد: والشاب ، "جعارة جياد الميد كنيسة
 مخيم من نخمة عمر عثمان والمحرر الخميل، من البكري عامر عمار الشاب ، الرجبي فروة

 المحتمة القدس شرق شمال حزما بمدة من عسكر سميمان يوسف والشاب اهلل، رام شمال الجمزون
 غرب شمال" شمرون شافي" مستوطنة حاجز عمى شاباً  الماضية الميمة القوات اعتقمت كما ،

 .نابمس

 المصدر:صحيفة القدس

يبدأ بنيامين نتنياىو زعيم حزب الميكود، اليوم األحد، مشاورات تشكيل حكومتو الجديدة بعد أن  
، وحصولو عمى توصية 70كمفو الرئيس اإلسرائيمي رؤوفين ريفمين بتشكيل حكومة الكنيست الـ 

 .أبيض -من األحزاب بشأن ذلك عمى حساب منافسو بيني غانتس زعيم حزب أزرق

 صحيفة القدسترجمة  المصدر:

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 بعيد االحتفال مع بالتزامن األحد، اليوم كاسيريالن في وفنادق كنائس استيدفت تفجيرات أدت 
صابة األقل عمى شخصا 07 مقتل إلى الفصح،  .أولية كحصيمة آخرين 781 وا 

 في أنتوني القديس وكنيسة فنادق ثالثة استيدفت التفجيرات إن الشرطة في مصدر وقال
 .نيجومبو في أحدىما العاصمة، خارج كنيستين استيداف تم كما كولومبو، العاصمة

     روسيا اليومالمصدر:  

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

