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 2019-9-8                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 ، األوسط الشرق في السالم لعممية النرويجي المبعوث استقبالو خالل عباس محمود الرئيس اكد 
 والقانون الدولية الشرعية قرارات وفق والدائم العادل السالم بتحقيق الفمسطيني الجانب تمسك
  وىي السممية العممية عمييا قامت التي باألسس تمتزم ال خطط أو مشاريع أية ورفض الدولي،
 الفمسطينية الدولة إلقامة الدولتين حل مبدأ وفق السالم وتحقيق اإلسرائيمي االحتالل إنياء

 .7967 العام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة
 واإلجراءات الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى الضيف، سيادتو، وأطمع

 .الدولتين حل مبدأ وفق السالم تحقيق لتقويض اليادفة واألميركية اإلسرائيمية
 والشرعية لمقانون الداعمة السياسية مواقفيا عمى لمنرويج وتقديره شكره عن سيادتو، وأعرب
 االتصال لمجموعة قيادتيا خالل من الدولي المالي الدعم لحشد بيا تقوم التي والجيود الدولية،
 .المانحة بالدول الخاصة الدولية
 مبدأ عمى الدولية الشرعية قرارات وفق السالم بتحقيق بالده التزام النرويجي، المبعوث اكد بدوره
 الدول من المالي الدعم حشد وىو بيا المنوط بدورىا استمرارىا إلى باإلضافة الدولتين، حل
 .الفمسطينية المؤسسات لبناء نحةالما

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 المستوطنات ببناء الجغرافيا عمى حربا عمينا تشن اسرائيل: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 

ذا نحن، نحاصرىا أن يجب تحاصرنا أن يجب ال فالمستوطنات بيا، والتوسع  أرضنا صادروا وا 
 أرض عن اإلسرائيمي االستعمار سينيار العالم في االستعمار انيار ومثمما جديدة، أرضا سنعمر
 ".فمسطين
 اهلل، رام شرق فالح ابو بقرية الفمسطيني العمم رفع مهرجان في كممته في اشتية وأضاف

 الحقيقي لألرض االنتماء ووطن، ىوية فمسطين في األرض عقارا، ليست فمسطين في األرض"
 ".الحقيقي االنتماء ىو فيذا لبيعيا، وليس أرض بشراء لوطنو بالعودة المغترب يقوم عندما
نما الرواتب، لدفع فقط حكومة ليست الحكومة ىذه: "الوزراء رئيس  وتابع  في رئيسي مركب وا 

 عن نبحث ال نحن عمار، ابو الشييد خطى وعمى مازن ابو الرئيس ارادة تحت الوطني المشروع
 ".االحتالل عن االنفكاك عن نبحث نحن أموال

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 

http://www.palgov.ps/article/3344/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B7%D9%86?fbclid=IwAR3t_w3AjDun673PhzXy17Y16RtjtIbKEQ-G5iCaZeiR5pqcTMf5rPKrEv8
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 من تتطمب جرينبالت استقالة أن ،الشيخ حسين :الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال  

 فشميا بعد االسرائيمي -الفمسطيني الصراع تجاه سياستيا في النظر اعادة األمريكية اإلدارة
 . لالحتالل الكامل وانحيازىا المفاوضات وخيار السالم لمسار وتدميرىا
 لقرارات العودة خالل من يتم ذلك ان تويتر، عمى الرسمي حسابو عمى تدوينة في الشيخ وأضاف
 . الشرقية القدس بعاصمتيا فمسطين دولة وقيام االحتالل إلنياء تدعو التي الدولية الشرعية

 شبكة تويتر المصدر:
 جديد دليل جرينبالت استقالة ، مجدالني أحمد. التحريرد لمنظمة التنفيذية المجنة عضو اعتبر 

 . القرن لصفقة ذريعاً  وفشالً  الفمسطينية القضية تجاه االمريكي الموقف ىشاشة عمى
 قناعة الدولي المجتمع لدى سيصيح جرينبالت باستقالة انو  فمسطين، صوت عبر مجدالني وقال
 وصدقا جدية اكثر القرن صفقة من الفمسطينية القيادة اتخذتو الذي السياسي الموقف بان اكبر
 .واشنطن موقف من
 الشرق في لمسالم كمبعوث عمره من العشرين في شاب ترامب ادارة تعيين حول مجدالني قالو 

 خبرة لديو وليس واقتصادياً  اً يسياس مؤىل غير ترامب فريق كل ان جرينبالت، من بدالً  االوسط
 لممستوطنين  وداعم  ومتطرف صييوني الفريق ىذا ان الى ،مشيرا   الدولية بالعالقات ودراية
 .اسرائيل امن يخدم الذي السياسي الحل لتمرير وييف المتطرف ولميمين

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 محمود الرئيس من مباشرة وبتوجييات الحكومة إن" الصالح مجدي المحمي الحكم وزير قال  
 المالي عمالد لتوفير جيدىا قصارى وتبذل ولمحيطيا القدس لمعاصمة قصوى أىمية تولي عباس،
 ".أراضييم في وتثبيتيم المواطنين صمود تعزيز في تسيم تنموية تطويرية مشاريع إلقامة الالزم
 الزيارة ىذه أن القدس محافظة في المحمية الييئات من لعدد ، ميدانية زيارة خالل الصالح وأكد
 المشاريع، من االحتياجات واقع عمى كثب عن واالطالع المحمية، بالييئات لاللتقاء تأتي

 بعمل المتعمقة القضايا من عدد ومناقشة مطالبيم، وأبرز المواطنين ىموم الى واالستماع
 .اليومية ومتابعاتيا المجالس

  وكالة وفاالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

مواطنين، خالل عمميات دىم وتفتيش 4، األحداليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
بنابمس  عصيرة القبمية فيما ىاجمت عصابات المستوطنين بمدة، بالمحافظات الشمالية والقدس

 711 نحو عمى حد،األ اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات استولت كما سيارات 5واعطبوا اطارات 
 .اهلل رام لمحافظة التابعة وترمسعيا نابمس، جنوب وجالود قريوت قرى أراضي من دونم

 شرقي المزارعين صوب النار ، اليوم صباح االحتالل، قوات أطمقت وفي المحافظات الجنوبية
سرائيمية، اإلحربية الطائرات النت ش ،فيماجنوبا يونس خان وشرق غزة قطاع وسط المغازي مخيم
 .من المحافظات الجنوبيةمناطق متفرقة  ، عدة غارات عمى الميمة

اقتحمت عصابات المستوطنين صباح اليوم  ،وفي اطار االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى
 لممسجد االقصى من جية باب المغاربة.

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 بحق إسرائيميا انتياكا 22 األحد، اليوم" وفا" الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة رصدت 

 .الماضي آب/ أغسطس شير خالل الفمسطينية األرض في الصحفيين

 متواصمة زالت ما الصحفيين بحق االحتالل قوات انتياكات إن الشيري، تقريرىا في" وفا" وقالت
 المدنيين المواطنين بحق وجرائم انتياكات من يجري ما حقيقة إخفاء أجل من وذلك ومتعمدة،

 .العزل

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 بمواقع الحسابات بعض في  لوتداو  تمي ما صحة تييالكو  لمجيش العامة األركان رئاسة نفت 
 الدفاع ريووز  الوزراء مجمس سيلرئ األول لمنائب منسوبة حاتيتصر  من االجتماعي التواصل

 .قةيالشق العراق ةيور ميوج تيالكو  نيب أزمة وجود بشأن الصباح األحمد صباح ناصر خيالش
 عمق دهيتأك األحمد صباح ناصر خيالش عن الكويتية األركان رئاسة أصدرتو صحفي انيب ونقل

 ما مايالس المجاالت عيجم في تعاونيما واستمرار نيقيالشق نيالبمد نيب والمتجذرة ةيالود العالقات
 .رىايوتطو  ىاز يتعز  عمى نيالطرف وحرص العسكري المجال في منيا تعمقي
 وكالة االنباء الكويتية:لمصدرا
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 ديمقراطيون، يقودىا التي األمريكي، النواب بمجمس القضائية المجنةأن   مطمع مصدر قال   
 .رسمية ترامب دونالد الرئيس مساءلة إجراءات يجعل قرار عمى أيام خاللستصوت 

 رئاسة بشأن رقابي تحقيق صورة في بدأ ما تحويل عمى تعمل المجنةواضافت المصادر ان و 
 كان إذا ما بشأن الحالي العام نياية بحمول قرار إلى التوصل بيدف وذلك ،“مساءلة” إلى ترامب
 .المساءلة بنود تطبيق ببدء ىيئتو بكامل النواب مجمس توصية سيتم

 :وكالة رويترزلمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 اليجرة تزايد ظل في فمسطين قضية لمناقشة عربي مؤتمر تستضيف سوريا - 7997 -8-9  

 .فمسطين عمى االنتداب حق عمى حصمت كانت التي المتحدة المممكة برعاية إلييا الييودية
    
 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

