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   يأواًل : الممف السياس 

 المجمس حددىا التي وبثوابتنا الوطنية بأىدافنا متمسكين سنبقى ،محمود عباس  الرئيس قال 
 بقرارات وقبولنا فمسطين، دولة استقبلل اعبلن خبلليا وجرى ،::;8 العام في عقد الذي الوطني
 .عنيا نحيد لن التي الوطنية ثوابتنا خبلليا وحددنا الدولية، الشرعية
 وأريحا الخميل، وشمال ويطا جنين، أقاليم وأعضاء سر أمناء استقبالو خبلل الرئيس وأضاف
 والتي الدولية، الشرعيات كل تجاوزت التي" العصر صفقة"بـ نقبل لن: المنتخبين واألغوار
 بنودىا فأغمب لتطرح صفقة ىناك تعد لم إنو: "ىنا وأقول قريبًا، األميركية االدارة ستطرحيا
 األميركية السقارة ونقل إلسرائيل، عاصمة بالقدس االعتراف خبلل من لمجميع، مكشوفة أصبحت

 المنحازة القرارات من وغيرىا البلجئين قضية والغاء ،"االونروا" وكالة عمى القضاء ومحاولة الييا،
 وعدم الحالية األميركية االدارة بمقاطعة البداية منذ قراراً  اتخذنا لذلك اعمى، بشكل لبلحتبلل
 ."شعبنا بحق الجائرة قراراتيا عن تراجعيا لحين معيا الحديث
 قضية إلى شعبنا قضية لتحويل كمقدمة االقتصادي السبلم عن اآلن يتحدثون: "الرئيس وقال

 المسار عن منفصل اقتصادي سبلم ال بأنو القول نجدد نقول نحن ولكن اقتصادية، إنسانية
 أي عن الحديث نقبل ولن الشرعية، قرارات أساس عمى السبلم يتحقق أن فاألجدر السياسي،

 ".السياسي السبلم عن الحديث قبل اقتصادي سبلم
 مجمس في قرارا 8:و المتحدة، لؤلمم العامة جمعيةال في قرارا 927 ىناك  ان الرئيس وأوضح
قامة االحتبلل إلنياء تدعو ألنيا منيا قرار أي ينفذ لم الفمسطينية بالقضية تتعمق الدولي االمن  وا 
 ورفضيا اسرائيل جانب إلى صارخ بشكل األميركية المتحدة الواليات ووقوف الفمسطينية، الدولة
 .الدولية الشرعية قرارات تنفيذ

 بثوابتنا وتمسكنا بصمودنا وسنفشميا بصفقتكم، نقبل لن وإلسرائيل، ألميركا نقول" الرئيس، وأضاف
 ال تقول واحد رجل قمب عمى كميا وفمسطين العالم، أموال كل من أغمي فالقدس أرضنا، عمى

 ".ونتنياىو ترمب لقرارات وال العصر لصفقة
  وكالة وفا : المصدر
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منظمة المؤتمر االسبلمي والذي سيعقد مر المؤتمحمود عباس في  الرئيس يشارك مقرر ان من ال 
 نياية الشير الجاري.بالسعودية عمى مستوى القادة 

صوت فمسطين ان  إلذاعةفي حديث اليباش مستشار الرئيس لمشؤون االسبلمية  محمود واوضح
يجري في القدس المحتمة من  لنقل صورة ما  كممة ىامة  الرئيس سيمقي كممة خبلل المؤتمر

 واعتداءات من قبل قوات االحتبلل االسرائيمي ضد ابناء شعبنا . انتياكات 
   اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 
 ومؤسسات وفعاليات الشعبية المجنة من وفداً  لقائو خبلل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس  أكد 

 سيتم انو مؤكدا الحكاية، اصل كونيا الفمسطينية المخيمات اىمية عمى ، بنابمس عسكر مخيم
 ظل في سيما ال صمودىم، تعزيز اجل من فييا، ألىمنا الدعم أشكال كافة تقديم عمى العمل

 .الفمسطينية القضية تواجو التي الصعبة الظروف
 أىمية مؤكداً  االوضاع، صورة في ووضعيم السياسية، التطورات اخر عمى الوفد اشتية واطمع
 تشنيا التي والسياسية المالية الحرب مواجية في والحكومة، الفمسطينية لمقيادة شعبنا أبناء مساندة
 .واسرائيل المتحدة الواليات

  الوزراء سمجمالمصدر: 

 ضد األمن مجمس في عشر الخمسة األعضاء من عضوا 81 تصويت فتح حركة ثمنت 
 وفق لئللغاء، القابل غير لحقنا المؤيدة الدولية الجبية متانة عمى برىانا باعتباره االستيطان

 .القوى موازين
 في عممية إجراءات التخاذ العالم دول كافة نزال، جمال باسميا لممتحدث بيان في فتح ودعت

 بأي االستيطان مع التعامل بمنع تتكفل والثقافية، واألكاديمية، ،والسياسية االقتصادية، المجاالت
 .الباطل العمل ىذا من االستفادة فرصة باالحتبلل القائمة لمسمطة تحقق صورة
 المدمرة لآلثار الخطورة بعين النظر عمى خاص بشكل األوروبي االتحاد دول فتح وحثت

 واالجتماعية، السياسية، مقدمتيا وفي الفمسطينية الحياة مجاالت كافة في االسرائيمي لبلستيطان
 عمى أوروبا دخول تحظر تدابير اتخاذ ضرورة عمى مشددة والصحية، واالقتصادية، والبيئية،

 سكنية وتجمعات افرادا الفمسطيني الشعب ضد العنيف باإلرىاب المعروفة المستوطنين مجموعات
 .فمسطين في

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 مقدسي صمود حممة السبت، اليوم القدس، إقميم" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أطمقت 
 .التوالي عمى الخامس لمعام المبارك، رمضان لشير

 من األساسي اليدف أن صحفي مؤتمر خبلل مطور شادي القدس إقميم فتح حركة سر أمين وأكد
 ليجمة يتعرضون الذين المقدسي شعبنا أبناء ومعاناة ىموم مبلمسة ىو ، مقدسي صمود حممة

 مقدسي واجب المستورة العائبلت صمود دعم أن إلى مشيرا تيجيرىم، أجل من رسةش احتبللية
 .المقدسي الكل عمى االحتبلل بو يقوم الذي التضييق بعد صمودىم لدعم

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 إليو، نسبت تصريحات من اإلعبلم وسائل تناقمتو ما بعض سيف، أبو عاطف الثقافة وزير نفى
 دقيقا يكن لم لسانو عمى األلمانية الصحيفة في ورد ما بعض أن مؤكدا ألمانية، صحيفة عن نقبل
 .الحوار سياق من التصريحات بعض إخراج وتم

 أحدا ألن يافا، عن التنازل إلى بعيد أو قريب من يشير ما الحوار في يرد لم أنو سيف أبو وأكد
 .ذلك في الحق يممك ال

 إعبلميا نفسو في يرى من وكل فمسطين، في والعاممة الفمسطينية اإلعبلم وسائل سيف أبو وناشد
 .تخصو تصريحات أية نقل في الدقة توخي مينيا،

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
 

 المدرسية المقررات أو المنياج من كجزء" رئيسنا قدوتنا" كتيب اعتماد والتعميم التربية وزارة نفت
 .المقبمة االعوام في

 إطار في مدرسية طبلبية مبادرة نتاج جاء الكتيب ىذا أن صحفي بيان الوزارة في  واكدت
 الوزارة لدى توجو أي المبادرة إطبلق منذ ىناك يكن لم وأنو نتعمم، فمسطين أجل من" مشروع
 ".المدرسية المقررات من أو المنياج، من كجزء -الكتيب ىذا فييا بما -نتائجيا من أي   العتماد

 وزارة التربية والتعميم: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 الزراعية األراضي تجاه رشاشاتيا نيران السبت، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتبلل قوات فتحت
 .إصابات وقوع عن يبمغ أن دون غزة، محافظات جنوب خانيونس محافظة شرق

جبع  في الفواره منتزه قرب عسكريا حاجزا نصبت قوات االحتبللوفي المحافظات الشمالية 
 عن أسفر مما المواطنين، باتجاه لمدموع المسيمة القنابل من كثيفا واببل ، وأطمقت بمحافظة جنين

 .اختناق بحاالت العديد إصابة

 صحيفة القدس : المصدر
 

 وتفتيش دىم عمميات خبلل  مواطنين 7 األحد اليوم فجر االسرائيمي االحتبلل قوات اعتقمت
 باجس محمد الطفل:ىم والمعتقمين ، بمحافظات الضفة الغربية والقدس متفرقة بمناطق لممنازل
 الشاعر خميل ووضاح الحمران عواد أنس الشابين الخميل، شرق شمال سعير بمدة من المطور

 فيما لحم، بيت غرب جنوب َنّحالين بمدة من شكارنة أسامة خمف الطفل جنين، جنوب َعّرابة من
 . ىويتو تعرف لم العامود باب منطقة من شاباً  اعتقمت

 نحو الصوتية القنابل وأطمقت االقصى المسجد االحتبلل قوات اقتحمت متصل سياق وفي 
 82 اصابة الى ادى مما ، منو واخراجيم تفريقيم بيدف األقصى بالمسجد المعتكفين المواطنين

 .المبارك األقصى المسجد في المعتكفين من مواطناً 

   صحيفة القدسالمصدر: 

 

 المحاصر، غزة قطاع مع المعابر األحد، اليوم، صباح اإلسرائيمي االحتبلل سمطات فتحت 
 . غزة قطاع عمى االسرائيمي التصعيد عقب أسبوعاً  دام إغبلق بعد وذلك

 الحكومة رئيس من بقرار يأتي قطاع، مع المعابر فتح ان اسرائيمية اعبلم وسائل وأوضحت
 سالم أبو كرم ومعبر لؤلفراد" إيرز" حانون بيت معبر بفتح ويقضي نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمّية،
 سابقا عمييا المتعارف العمل ومواعيد لآللية وفقا وذلك والبضائع، لمشاحنات
  84موقع : المصدر
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 لن الذي الوحيد األمر أن األوسط، الشرق إلى األمريكي المبعوث غرينببلت، جيسون كشف 
 !إسرائيل أمن ىو( القرن صفقة) تعدىا التي التسوية خطة في ترامب دونالد إدارة بو تفرط

( القرن صفقة) ببلده إدارة تعدىا التي الخطة إن اإلخبارية،" نيوز فوكس" لقناة غرينببلت وقال
 الحكومة وتشكيل الييود، عند"شفوعوت" التوراة نزول وعيد المسممين، عند الفطر عيد بعد ستنشر
 .إسرائيل في الجديدة

   روسيا اليومالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 في العزل المواطنين ضد وحشية مذبحة يرتكبون الجزائر في الييود المتطرفون -;82-7-788
 .الفرنسيين بمساعدة قسنطينة مدينة

 الموحدة القيادة وكانت. المدني العصيان لبلنتفاضة الموحدة القيادة تعمن -::;82-7-8
 الشعبية لمثورة العامة الخطوط تشكل التي والشعارات البيانات تصدر لبلنتفاضة

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

