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  أواًل : الممف السياسي

 المقاييس بكل الفمسطيني المركزي لممجمس 03الـ الدورة نجاح إن عباس، محمود رئيسال قال 
 .الفمسطينية القضية بيا تمر التي الصعبة الظروف لمواجية جاء البعض، غياب رغم

 المجمس قرارات بتنفيذ المكمفة العميا الوطنية لمجنة األول االجتماع ،وترؤس خالل الرئيس وأضاف
 لمتابعة اليوم تجتمع المركزي، المجمس عن انبثقت التي المجنة ىذه ان الفمسطيني ، المركزي

 .المجمس قبل من إلييا أوكمت التي كافة والقضايا القرارات تنفيذ

 ىذا لكن البعض، غياب رغم المقاييس بكل ناجحاً  مركزياً  مجمساً  عقدنا لقد قائال، الرئيس وتابع
ذا وسيال، فأىال شاءوا فإذا يريدون، وما يشاءون ما ليقولوا لمجميع مفتوحة ساحة وىذه شأنيم  وا 

 .شأنيم فيذا يشاءوا لم

 وكالة وفا :المصدر

 

 العاصمة في االحتالل دولة سياسات كل أن   ، " فتحالتحرير الوطني الفمسطيني " حركة أكدت  
 .فمسطينية عربية ستظل القدس ان األبدية الحقيقة تغير من تتمكن لن

 في تنجح لن االحتالل سمطات إن   ، سيف ابو عاطف.د باسميا لممتحدث بيان   في فتح وقالت
 عمى آخر دليل لو فييا االنتخابات إجراء في فشميا وان بالعروبة النابض القدس قمب تغير

 .األنظار ومجج واألجداد اآلباء مدينة في األبطال اىمنا صمود

 وىم العاصمة مناطق في وكوادرىا الحركة لقيادة االحتالل سمطات اعتقال الحركة، وادانت
 العاصمة في شعبنا ألبناء التحية، مقدمةً  ىناك، االنتخابات فرض االحتالل لمحاوالت يتصدون

 وفمسطينيتيم بعروبتيم متمسكين االحتالل بمدية يسمى ما انتخابات في المشاركة رفضوا الذين
 .ومقدسيتيم

 الي المزعومة االنتخابات ميزلة حول العاصمة في اىمنا ابداه الذي التحدي ىذا ان وأضافت،
 .البوابات معركة في حدث كما المحتل عمى النصر الفمسطينية االرادة فييا تثبت جديدة معركة
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 عمى وجدنا ألننا ابت ام إسرائيل شاءت ىنا باقون واننا بغربال تغطى ال الشمس أن وأضحت،
 .منا وكانت منيا فكنا عمييا الشمس تشرق أن قبل األرض ىذه

 وينزل منيا العبرانيين الغزاة مرور من السنين آالف قبل عاصمتنا القدس كانت لقد وأشارت،
 سياسات لكل وتقديم األسطوري شعبنا صمود أن مؤكدةً  باقية، وفمسطين زائل االحتالل عمييا
نياء القضية تصفية إلي اليادفة والخطط المؤامرات كل يفشل بأن كفيل وحده االحتالل دولة  وا 

 .العاصمة عروبة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية  

 

 بمدية انتخابات تسمى ما إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة مجدالني عضو أحمدد. قال 
 االحتالل أساليب من وواحدة وأسرلتيا، القدس لتيويد تيدف التي المشاريع من واحدة القدس

 .احتالليا لتكريس اإلسرائيمي

 القدس وبمدية أىدافو، تنجز مؤسسة بأي وال باالحتالل، نعترف ال نحن" لو، بيان في وأضاف
 ".القوة بحكم وأسرلتيا المدينة بتيويد يتعمق فيما خاصة االحتالل، خطط من الكثير تنجز

 ينطبق أن يجوز وال ،7691 عام منذ محتمة أراض ىي القدس أن عمى التأكيد مجدالني وجدد
 تعد االنتخابات ىذه في المشاركة وأن الدولية، والمواثيق لمقرارات وفقا إسرائيمي قانون أي عمييا
ضفاء لممدينة، االحتالل لسياسة تكريسا  .القدس ضم عمى الشرعية وا 

 وكالة وفا :المصدر"

 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أكد 
" مازن أبو" عباس محمود الرئيس سيادة أعمنيا التي لممواقف تأييده الوزراء، رئيس الحمداهلل رامي
 التام واستعداده االجتماعات، لنتائج الكامل ودعمو الفمسطيني، المركزي المجمس أمام خطابو في

 .عممياً  المركزي المجمس قرارات لترجمة الدعم أشكال كافة لتقديم

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42508
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 فيو دعا والذي ،"مازن أبو" عباس محمود الرئيس سيادة خطاب في ورد ما عمى المجمس وشدد
 كافة في لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية، التحرير منظمة خمف التوحد إلى شعبنا أبناء
 سنبقى أننا عمى والتأكيد الجراح، عن والترفع الوطنية والثوابت بالوحدة والتمسك تواجده، أماكن

 نكرر ولن الدولية، الشرعية أقرتيا التي الوطنية وحقوقنا بثوابتنا متمسكين أرضنا عمى صامدين
 وال غزة، قطاع في دولة ال أنو عمى التأكيد إلى باإلضافة ،7691و 7691 عامي في جرى ما

 فمسطين، وأن األبدية، فمسطين دولة عاصمة الشرقية القدس أن عمى ومشدداً  غزة، دون دولة
 بصفقة يسمى ما ورفض المؤقتة، الحدود ذات الدولة ورفض المساومة، أو لمبيع ليست والقدس،
 مع واالتصاالت العالقات قطع استمرار عمى والتأكيد شعبنا، ضد األمريكية واإلجراءات القرن،
 واالستيطان، والالجئين القدس بشأن القانونية غير قراراتيا عن تراجعيا لحين األمريكية اإلدارة

 وال أحمر، خط وجرحانا وأسرانا شيدائنا رواتب وأن ة،الفمسطيني التحرير منظمة من والموقف
 قانوني وغير شرعي غير األول الحجر من االستيطان وأن حقوقيم، عمى المساومة يمكن

 .الدولي لمقانون ومخالف

 مجمس الوزراء :المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 الروسي الرئيس عمل جدول أن: " بيسكوف دميتري الروسية الرئاسة باسم المتحدث قال 
 يتضمن األولى العالمية الحرب بانتياء االحتفاالت لحضور باريس زيارتو خالل بوتين فالديمير

". عجل عمى نتنياىو بوتين يمتقي قد فيما ترامب، دونالد األمريكي الرئيس مع لقاء اآلن حتى
 روسيا اليوم : المصدر
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 الجنسية باكتساب الحق يمغي مرسوم إصدار يريد أنو ترامب دونالد األميركي الرئيس أعمن 
 .المتحدة الواليات في يولد طفل لكل األميركية

 أن عمى ينص مرسوم توقيع يعتزم إنو ترامب قال الثالثاء،" أكسيوس" تمفزيون مع مقابمة وفي
 ليم يحق لن قانونية اوراق دون من أبوين من األميركية األرض عمى المولودين األطفال
 .الجنسية عمى الحصول

 فرانس برسوكالة لمصدر:ا

 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 

 موافقة بعد اليونسكو منظمة في كاممة عضوية عمى تحصل فمسطين دولة - 1377 -07-73 
 تقطع المتحدة والواليات التصويت، عن دولة 21 وامتناع دولة 79 ورفض عضو دولة 731

 .القرار ىذا إثر المنظمة عن التمويل

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


