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   أواًل : الممف السياسي 

 األمريكي السفير تصريحات إن الرجوب جبريل المواء فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين قال  
 األمريكية اإلدارة من الرسمي الفمسطيني الموقف صدقية عمى تؤكد فريدمان ديفيد إسرائيل لدى

 الفمسطينية القضية لتصفية يسعى الذي الفاشي اإلسرائيمي اليمين لصالح بالمطمق المتحيزة
 .معيشية بشروط واستبداليا سياسية كقضية
 غير الفمسطينيين ،أن االحد اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الرجوب وأضاف
 الوحدة إلنجاز االستجابة بسرعة الوطنية والقوى الفصائل مطالبا ، التصريحات ىذه من متفاجئين
 المحدق الخطر مواجية أجل من الوطني المشروع لحماية شراكة بناء عمى والعمل الوطنية
 .الفمسطينية بالقضية
 الواليات لو دعت الذي المؤتمر عمى القائمين من تستجوب التصريحات ىذه أن الرجوب وأضاف
 بأن أممو عن معربا ذلك عن بالتراجع فيو المشاركة أو باالستضافة سواء البحرين في المتحدة
 . المؤتمر ىذا إللغاء تقود وقفة ىنالك تكون
 أمامنا خيار ال مسبوق غير تحد أمام شعبنا أن الرجوب جبريل فتح حركة مركزية سر أمين وأكد
 .لالستقالل وصوال سياسية كقضية قضيتو عمى اإلبقاء في بحقو والتمسك الصمود إال فيو

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 
 تايمز نيويورك صحيفة اوردتيا التي التصريحات ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت 

 بضم الحق إلسرائيل ان" فييا قال والتي فريدمان، ديفيد اسرائيل في ترامب ادارة سفير لسان عمى
 ،"الفمسطينية الدولة بذلك قاصدا فاشمة دولة إلنشاء بحاحة ليست المنطقة وان الضفة، من اجزاء

 ".السالم إلقامة سخية فرصا اضاعت الفمسطينية القيادة ان" وادعائو
 تمثل المواقف ىذه كانت ما اذا ، والثقافة االعالم مفوضية اصدرته بيان في" فتح" وتساءلت
 التقميدية السياسة بان مذكرة اسرائيل؟، في المستوطنين غالة موقف ام الرسمي االميركي الموقف
 من ىي وأنيا الدولي، القانون حسب محتمة ارض الفمسطينية االراضي رتعتب المتحدة لمواليات
 االرض ومبدأ 333و 242 االمن محمس قراري من انطالقا لمسالم مدريد مؤتمر مرجعيات وضع
 عممية لعقود ترعى واشنطن وكنت اوسمو اتفاقيات مرجعيات ذاتيا ىي والتي السالم، مقابل
 .اساسيا عمى السالم
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 ان" حول المشروخة فريدمان اسطوانة سئم قد العالم ومعو الفمسطيني الشعب ان" فتح" واكدت 
 الفمسطينية القيادة ان الشأن بيذا وذكرت ،"لمسالم سخية فرصا اضاعت قد الفمسطينية القيادة
 بـ خاللو قبمت والذي اوسمو اتفاقيات عل ووقعت 8833 العام منذ والتفاوض السالم نيج تبنت
 ولكن بالسالم متمسكة الفمسطينية القيادة ان مؤكدة التاريخية، فمسطين مساحة من بالمائة 22
 الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون اساس عمى والدائم والشامل العادل السالم ثمن، باي ليس
 .فريدمان منو اليوم يتيرب الذي الدولتين حل ومبدأ
 بائسة محاوالت ىي السالم عممية ومرجعيات الدولي القانون عن القفز محاولة إن" "فتح" وقالت

 "ألحد واالمن السالم تجمب لن
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 
 السفير ضد الدولية الجنائية المحكمة لدى شكوى تقديم تدرس أنيا الخارجية  وزارة أعمنت

 أجزاء من بعض في إسرائيل أحقية  عن تصريحاتو حول فريدمان، ديفيد إسرائيل في األمريكي
 .المنطقة في واألمن السمم عمى خطراً  شكلي باعتباره الغربية، الصفة
 تصريحات العبارات بأشد تدين انيا"  األحد اليوم صباح  صحفي بيان في الخارجية  وذكرت
 الغربية الضفة من أجزاء ضم إسرائيل حق من أن فييا اعتبر التي فريدمان المستوطن ومواقف
 وسياساتو لالحتالل كامل بشكل المنحازة األمريكية اإلدارة لسياسة امتداداً  وتعتبرىا المحتمة،

 ".التوسعية االستعمارية
 أقرانو وأفكار أفكاره حقيقة ويفضح حقيقتو، يفضح  فريدمان المستوطن حديث أن الوزارة وأكدت

 كالمو كان إن ستدرس"  انيا الىًً  مشيرة ،"رسمي أمريكي بمباس المستوطنين عصبة من
 تصريحات من يرتكبو لما الدولية الجنائية المحكمة لدى ضده شكوى تقديم لدرجة يرتقي العنصري

 في واألمن السمم عمى خطورتو عمى يدلل ما  وىو العنصرية، رؤيتو لفرض ومحاوالت وأفعال
 ".والمؤامرات المخاطر لعديد الفمسطيني الشعب وتعريضو المنطقة،
 وزارة الخارجية: المصدر
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 اعتداءات بين واضح تساوق ىناك ان عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس قال 

  االمريكية االدارة من مدعوماً  االحتالل حكومة بو تقوم التي السياسي والتصعيد المستوطنين
 في المواطنين لتيجير منظمة حممة يجري ما ان فمسطين صوت إلذاعة حديث في عساف وقال

  االستيطانية الكتل وتشكيل ببعضيا المستوطنات لربط منيا واسعة مناطق عمى والسيطرة الضفة
 . كانتونات الى الضفة وتقسيم
 االماكن في الزراعية المشاريع وتعزيز البعض بعضيما مع بالتضامن بالمواطنين عساف وأىاب

 المستوطنات بين الزراعية الطرق وفتح لوحده التكمفة لتحمل وحده المزارع يترك ال كي المستيدفة
 من المستوطنين ومنع ألراضييم المزارعين وصول لتعزيز المواطنين اراضي عمى المقامة
 . عمييا السيطرة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 عن عبارة االجتماعي، التواصل مواقع عمى انتشرت مزورة مراسمة أن ،الفساد مكافحة ىيئة قالت 
 بشبيات تتعمق بتجاوزات المدنية الشؤون ىيئة رئيس باتيام تتعمق ،ومضموناً  شكالً  محرفة مراسمة
 .الفساد
 وال مزورة، أنيا ليا اتضح المراسمة ىذه في التدقيق وبعد أنو صحفي، بيان في الييئة وذكرت
 من قانونيا مالحقتو ستتم المزورة المراسمة ىذه ناشر فإن وعميو الصحة، من اساس أي ليا يوجد
 ونشر الفتنة واثارة رسمي، مستند تزوير بتيمة المختصة والجيات الفساد مكافحة ىيئة قبل

 . والقدح الذم بتيم المزور لمالحقة القضاء إلى المجوء المتضرر بإمكان وانو اإلشاعة،
 الجنوبية باألقاليم والثقافة االعالم مفوضة: المصدر

 ديفيد اسرائيل لدى أميركا سفير تصريحات إن ، الحكومة باسم المتحدث ممحم ابراىيم قال
 سفيرٌ  أنو تؤكد اإلسرائيمية، السياسات مع والمتماىية الدولية، الشرعية عن الخارجة  فريدمان

 وفي الدولية، الشرعية أقرتيا التي وحقوقو الفمسطيني الشعب عمى العدوان ولمواصمة لالستيطان،
قامة مصيره، تقرير في حقو مقدمتيا  8891 عام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو وا 

 . الشرقية القدس بعاصمتيا
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 األميركي االرتيان حجم تعكس وىي فريدمان تصريحات نإ ،صحفي تصريح في ممحم وأضاف 
 التي العظمى لمدولة الفضيحة حجم بالمقابل تعكس اإلسرائيمية، التوسع وشيوة الغطرسة، لنوازع
 من السياسي، الرشد سن   بعد   يبمغوا لم الذين أولئك من مجموعة بأيدي الخارجية سياستيا ترىن
 ىي بخفةٍ  السياسة يمارسون باتوا الذين وفريدمان، وجرينبالنت كوشنر أمثال المتطرفين غالة
 مما أكثر العظمى الدولة ىيبة من تنال والبكاء، لمرثاء المثيرين السيرك والعبي لمميرجين أقرب
 .السياسي العمل عمى الطارئين والصفقات العقارات تجار من اليواة رصيد من تنال

 المصدر: مجمس الوزراء
 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 ظل في  ، عمى التوالي 98 لـلميوم ا الطعام عن المفتوح إضرابو العويوي حسن األسير يواصل
 .اإلداري العتقالو رفضاً  صحية صعبة اوضاع 
من  العويويعل تواصل دائم مع االسير  لييئةعبد القادر الخطيب ان ايل االسرى وك وقالت

كما انيا تجري اتصاالت مع الييئات الدولية كافة لمضغط عمى   ،خالل زيارات محامي الييئة لو
 االحتالل لالستجابة لمطمبو .

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 لعصابات واسعة اقتحامات األحد، اليوم صباح ساعات منذ المبارك، األقصى المسجد يدش 
 .االحتالل قوات من ومشددة معززة بحراسة المغاربة باب جية من المستوطنين

 جية من منو الخروج قبل المسجد في واستفزازية مشبوىة جوالت المستوطنين مجموعات وتنفذ
 .السمسمة باب

 وجميور ألنصارىا المزعوم الييكل لجماعات دعوات مع الواسعة اليوم اقتحامات وتأتي
وعات من جمم، وكانت الييودية األعياد أحد بدء مع تزامنا اليوم صباح الستباحتو المستوطنين

 ةغالة المستوطنين مارست عربداتيا الميمة الماضية في القدس القديم

 وكالة وفا المصدر: 
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 بعد من قمقيمية البري، محمد أنس الشاب ،االحد اليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي  
 . لدييا الى مراكز االعتقال واقتادتو ،وتفتيشو عائمتو، منزل مداىمة

 أسمحتيا نيران ، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتالل قوات فتحتوفي المحافظات الجنوبية 
 .غزة قطاعشرق  األغنام ورعاة المزارعين تجاه الثقيمة الرشاشة

  صحيفة القدسالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تضمين  منعت واشنطن أن اليابانية، فوكو بمدينة المنعقدة العشرين بمجموعة مصادر ذكرت 
 لحل الممحة الحاجةو  التجارية الحروب لوقف دعوة العشرين مجموعة مالية لزعماء الختامي البيان

 .التجارية التوترات
 عمى المجموعة مالية زعماء اتفق ختامي، بيان إصدار تجيض كادت شاقة مفاوضات وبعد

 في أيرس بوينس األرجنتينية بالعاصمة الماضي االجتماع في ةالتجار  بشأن صدر ما عمى التأكيد
 الماضي، ديسمبر

 روسيا اليومالمصدر:  
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 .القدس بمدينة المغاربة حي تيدم اإلسرئيمي قوات االحتالل  – 8-9-9188
 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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