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   يأواًل : الممف السياس 

 أمير ثاني آل حمد بن تميم الشيخ السمو لصاحب وتقديره شكره عن عباس محمود رئيسال عبر
 الفمسطيني الشعب لدعم وقروض، منح شكل عمى دوالر مميون 084 مبمغ تخصيصو عمى قطر

 .معاناتو من والتخفيف

 ودعمو؛ شعبنا أبناء عن األعباء تخفيف في سيساىم القطري الدعم ىذا أن ،الرئيس وأكد
 وعاصمتيا المستقمة، الفمسطينية دولتنا قيام حتى أرضو، عمى صموده وتعزيز التحديات، لمواجية
 .7691 العام حدود عمى بمقدساتيا القدس

 والحرص والقطري، الفمسطيني الشقيقين الشعبين تربط التي يةاألخو  العالقات إلى الرئيس، وأشار
 .العربية واألمة الشعبين مصمحة فيو لما وتمتينيا تعزيزىا عمى الكبير

 فتح لحركة المركزية المجنة عضو برئاسة المستوى رفيع فمسطينيا وفدا أرسل قد الرئيس وكان
 عمى الطالعيم قطر، دولة الى بشارة شكري المالية وزير وعضوية الشيخ حسين الوزير

 .الفمسطينية القضية بيا تمر التي الصعبة األوضاع

 وفا وكالة: المصدر

 

مبمغ عمى تقديميا  قطر دولة الثالثاء اليوم الشيخ حسين فتح لحركة المركزية المجنة عضوشكر  
 . ة فمسطين ولمميون دوالر لد 084

 عباس محمود الرئيس من تكميفب:" تويترحسابو الرسمي عمى  عبر لو تغريده في الشيخ وقال
 ووزير القطري الخارجية وزير والتقينا بشارة شكري المالية وزير بصحبة قطر دولة بزيارة قمت

 لفمسطين قطر دولة منحة ان، موضحًا دوالر مميون 084 فمسطين منح عمى االتفاق وتم المالية
 .وثباتو الفمسطيني الشعب صمود لدعم وقروض منح تشمل

 تويتر: المصدر
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 دولة مندوب مع ،منصور  رياض السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب بحث  
 األوضاع مستجدات الشير، ليذا األمن مجمس رئاسة تتولى والتي المتحدة األمم لدى إندونيسيا

 عمى المدان الوحشي اإلسرائيمي واليجوم الخطير التصعيد من أيام ثالثة بعد غزة قطاع في
ع وأطفال نساء بينيم فمسطينيا 71 عن يقل   ال ما باستشياد تسبب ما القطاع،  .رض 

 اإلسرائيمية، الجريمة وتفاصيل الواقع أرض عمى الصورة األمن مجمس لرئيس منصور ونقل
 الذين العزل لممدنيين الحماية لتوفير السرعة وجو عمى والتحرك مسؤولياتو بتحمل المجمس مطالبا

 .بمفردىم اإلسرائيمي االحتالل يواجيون
ئيسة الجمعية العامة، وسم م السفير منصور ثالث رسائل متطابقة لرئيس مجمس األمن، ور 

واألمين العام لألمم المتحدة، طالبيم فييا ببذل الجيود لوقف االعتداءات الوحشية التي تطال 
 .المدنيين العزل من قبل السمطة القائمة باالحتالل مع بداية شير رمضان الكريم

كما دعا منصور في الرسائل المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدما ودون تأخير في الشروع 
تخاذ إجراءات صارمة وحازمة لوقف بتحقيق رسمي في ىذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي با

جميع أشكال االنتياكات اإلسرائيمية، من بينيا االعتقاالت ومصادرة األراضي والتيجير والتشريد 
 .نواإلجراءات التعسفية وانتياك حقوق اإلنسان واالعتداءات المتكررة عمى المدنيي

 وكالة وفا المصدر: 

 الوطن في الصامد الفمسطيني الشعب أبناء جميع الجنوبية االقاليم في' فتـح' حركة ىنأت 
 المجتمع ومنظمات،  الفمسطينية السياسية والقوى الفصائل كافة و، الفمسطينية القيادة و والشتات
 . المبارك رمضان شير حمول بمناسبة،  المدني

،  المناضل لشعبنا وبركة خير أيام الفضيل الشير يشيد أن في أمميا عن بيانيا في فتح وعبرت
 شعبنا يتمكن وأن،  الفمسطينية الوطنية المصالحة اتفاق لتنفيذ المخمصة الجيود كل تتضافر وأن
 إلنياء والدولية والقومية الوطنية الجيود كل ودفع،   الداخمية جبيتو وصيانة وحدتو استعادة من

 . المحتمة الفمسطينية لألراضي واالستيطانية العسكرية أشكالو بكافة البغيض اإلسرائيمي االحتالل

 أىالي إلى تيانييا بأحر المباركة الدينية المناسبة بيذه غزة قطاع في فتح حركة تتقدم كما
 . الماجدات وأسيراتنا األبطال أسرانا وكافة والمصابين والجرحى،  األبرار الشيداء

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر
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 الحكومة: ممف  ثانياً  

 من عنو نجم وما غزة، قطاع عمى العسكري اإلسرائيمي العدوان اشتية، محمد الوزراء رئيس أدان 
صابة وأطفال، نساء بينيم مواطنًا، 76 استشياد إلى وأدى الُعزل، لممدنيين استيداف  العشرات وا 
 والمؤسسات السكنية، لمبنايات الممنيج والتدمير التحتية، البنية ضرب إلى إضافة مختمفة، بجروح

 إرباك حالة في القطاع إبقاء بيدف وذلك العائالت، عشرات وتشريد المختمفة، والمواقع والمراكز،
 .دائم
 لوقف المصرية الجيود ، األسبوعية الحكومة جمسة خالل الوزراء، مجمس وأعضاء رئيس وثم ن

 .المأساة ووقف األبرياء، وحماية العدوان،
 األمم وخاصة الدولي، المجتمع تدخل يستدعي الخطير العدوان ىذا أن الوزراء مجمس وأكد

 فوري بشكل شعبنا ألبناء الدولية الحماية وتوفير العدوان، لوقف مسؤولياتيا وتحم ل المتحدة،
لزام وعاجل،  شن من ومنعيا الدولية، الشرعية وقرارات واإلنساني الدولي القانون بقواعد إسرائيل وا 
صدار بالضحية، المجرم ومساواة الحيادية، وعدم غزة، اعقط عمى جديد عدوان  الشجب بيانات وا 

 .واالستنكار
 في أىمنا لنجدة موحد بشكل والعمل جانبًا، الخالفات وضع ضرورة عمى الوزراء مجمس وشدد

 وجدد ىناك، أىمنا لخدمة كافة امكانياتيا ووضع بواجباتيا القيام من الحكومة وتمكين القطاع،
 .7471 المصالحة التفاق وفقاً  االنقسام، إلنياء غزة قطاع إلى فوراً  لمتوجو استعداده عمى التأكيد

 
 وفاالمصدر: وكالة 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

يات دىم وتفتيش خالل عمم ينمواطن 8 الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 يم الى اماكن مجيولة.وأقتادتالغربية  الضفةمحافظات بمناطق مختمفة ب

 حسين مشعل نضال ومحمد سميم عبدالكريم وجعفر ىنية ابو سمير عدي:وعرف من المعتقمين
االحتالل عن  اتمن قمقيمية ، فيما اعمنت قو  حسين مشعل منير ومحمد حسين مشعل أنور ولؤي

 .من محافظات الضفة لم تعرف ىويتيم اعتقال ثالثة مواطنين
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االحتالل االسرائيمي اغالق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق  أغمقت سمطاتوفي سياق متصل  
  .ةاالعياد االسرائيمي بحجة حتى االحد المقبلوسمحت بإدخال الوقود فقط وذلك  قطاع غزة 

 سواوكالة : المصدر
 

 عمى لمحصول طمبو عن تراجع أنو نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس محامو أعمن 
 رفض كذلك. ميميكوفسكي ناتان عمو ابن من دوالر مميون 7 بقيمة القانوني لمدفاع تمويل

 .ثروتو قيمة عن االفصاح

 طمب في يفكر وأنو بارتريدج سبنسر األعمال رجل من األموال لجمع سيسعى أنو نتنياىو وقال
 .عمو ابن من بدالً  آخر متبرع من أموال جمع

وذكرت صحيفة ىآرتس الشير الماضي أن محامي دفاع نتنياىو يرفضون جمع مواد التحقيق 
 .مالمشتبو فييا حتى يتم تسديد رسومي

  معاالمصدر: وكالة 

 

 الممف العرب والدولي:  رابعاً 

 موازنة لدعم وقروض منح شكل عمى دوالر مميون 044 تخصصعن  قطر دولةأعمنت   
 اإلغاثي الدعم لتقديم دوالر مميون 784 ومبمغ الفمسطينية، السمطة لدى والتعميم الصحة قطاعي

 الكيرباء خدمات ودعم فمسطين، في المتحدة األمم برامج دعم إلى باإلضافة العاجل، واإلنساني
 . الفمسطيني الشعب قطاعات إلى وصوليا لضمان

 وكالة االنباء القطريةالمصدر: 
 

 أدنى وىو دوالر، لكل ليرات 9 من أعمى إلى األميركي الدوالر أمام التركية الميرة سعر تراجع
،  البالد في السياسية الفوضى تداعيات من المتعاممين مخاوفبـ مدفوعة ،7476 في مستوى

 .عقب اعالن الغاء انتخابات بمدية اسطنبول
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 خسرىا التي إسطنبول مدينة بمدية انتخابات إعادةقررت  التركية لالنتخابات العميا المجنة وكانت  
 البمديات من عدد ضمن األخيرةالمحمية   االنتخابات في حزب العدالة والتنمية " الحزب الحاكم" 

 .وذلك بعد طعن تقدم بو حزب العدالة ،  الكبرى

  صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 

 

 وأسمحة النووية األسمحة من خالية منطقة إنشاء ضرورة  عمى السعودية  العربية المممكة أكدت 
 .المبادرة ىذه تنفيذ إلى الدولي المجتمع داعية األوسط، الشرق في األخرى الشامل الدمار

 مؤتمر في المشارك السعودية وفد عضو عبدالعزيز بن سعود بن بدر بن سعود األمير وقال
  كممتو خالل نيويورك، في المتحدة األمم ،بمقر7474 لعام النووي االنتشار منع معاىدة مراجعة

 الشرق منطقة في األخرى الشامل الدمار وأسمحة النووية األسمحة من خالية منطقة إنشاء" إن: 
 ".الدولي الصعيد عمى جماعية مسؤولية ىو األوسط

 الشرق منطقة في الوحيد الطرف كونيا إسرائيل، عمى لمضغط الدولي المجتمع سعود األمير ودعا
 لنظام النووية منشآتيا جميع إخضاع وأىمية نووية، غير كدولة لممعاىدة ينضم لم الذي األوسط

 رقمي األمن مجمس قراري في ورد ما نحو عمى الذرية، لمطاقة الدولية لموكالة الشاممة الضمانات
 ".986و 081

  وكالة االنباء السعوديةالمصدر: 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 
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