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  أواًل : الممف السياسي 

 ترمب، دونالد االميركي الرئيس تصريحات ان ردينة، أبو نبيل الرئاسة مباس الرسمي الناطق قال 
 االميركية االدارة ان الى وتشير مشجعة غير اليابانية، أوساكا مدينة في الصحفي المؤتمر خالل

 .المنامة ورشة فشل درس تع   لم
 رغم المنامة، ورشة بو منيت الذي الذريع الفشل ان" صحفي، تصريح في ردينة أبو وأضاف
 واضحة رسالة تشكل ان يجب الجميع، مع ترمب ادارة استعممتيا التي والتيديد العقاب سياسة
دارتو ترمب لمسيد  الصامد شعبنا مع تجدي تعد لم والوعيد والتيديد االمالءات سياسة بأن وا 

 اليادفة المشبوىة الصفقات كل رفضت التي عباس، محمود الرئيس برئاسة الشرعية وقيادتو
 ".الوطنية قضيتنا لتصفية
 الفريق ليذا يمكن وال إلسرائيل، كامل بشكل منحاز فريق عمى يعتمد األميركي الرئيس: "وتابع

 ".والعادل الدائم السالم تحقيق الى تؤدي أن يمكن حموال يقدم ان الشكل بيذا المنحاز
 شعبنا حقوق عمى والحفاظ الدولية، الشرعية قرارات الى مستندة الفمسطينية القيادة مواقف ان واكد

 ومتفق عادل حل وايجاد الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو اقامة رأسيا وعمى الفمسطيني،
 .الالجئين لقضية عميو

  وكالة وفا : لمصدرا
 

 لدى األمريكي السفير مشاركة إن عشراوي حنان. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قالت
 التيويدي المشروع بافتتاح غرينبالت جيسون االمريكي والمبعوث فريدمان ديفيد إسرائيل

 إطار في تأتي األقصى، المسجد جنوب سموان بمدة أسفل أنفاق بشبكة المتمثل االستيطاني
 . واالحتالل األمريكية اإلدارة بين ما الجريمة في الشراكة

 افتتاح في األمريكية المشاركة أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في عشراوي وأوضحت
 البحرين ورشة منذ وخاصة مؤخرا امريكي كالمي تصعيد ضمن أيضا تأتي التيويدي المشروع

 واشنطن وتتحمل بيا القيام تريد التي المستقبمية والخطط االمريكية النوايا من الكثير فضحت التي
 . فحسب واالخالقية السياسية وليس عنيا القانونية المسؤولية
 سكانيا تجمعا تشكل ألنيا مركزة ليجمة تتعرض بالقدس العيسويو بمدة أن إلى عشراوي وأشارت
 خطة إطار في وذلك وضواحييا بالقدس عرقي تطيير إلجراء محاولة في بالمدينة أساسيا
 .تيجيرىم أجل من المقدسيين عمى لمضغط ومبرمجة مدروسة

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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 وكافة اليدمي، فادي القدس، شؤون لوزير اإلسرائيمي االحتالل اعتقال ، فتح حركة دانتأ  
 .المقدسة المدينة في شعبنا رموز طالت التي االعتقاالت

 كل" ،فمسطين صوت إلذاعة تصريح في لمحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني، ماجد وقال
 تأكيداً  القدس، في بصمة يضع أن يحاول الذي القدس، شؤون وزير اليدمي، لموزير التحية

 ".شعبنا رموز طالت التي االعتقاالت وكل االعتقال، ىذا وندين وفمسطينيتيا، لعروبتيا

 في بحقوقيم تمسكيم عن الفمسطينيين تثني لن االعتقاالت إن: المحتل ليذا نقول: "وأضاف 
 السياسات ىذه تنجح ولن اإلسرائيمية، اإلجراءات لكل سيتصدون القدس في رجال وىناك القدس،

 ".أمريكي بدعم اإلسرائيمية

 األنفاق بشبكة وربطو سموان في المواطنين، منازل أسفل نفق من اليوم سيفتتح ما: الفتياني وقال
 روايتيا يؤكد دليل أي عن تبحث وىي الحكومة، ىذه يأس ىو األقصى، المسجد تحت الضخمة
 "الكاذبة

 ذلك يثبتوا أن ويريدون القدس، في كثيراً  حفروا ىم: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين وأضاف
 ومبعوث فريدمان، إسرائيل في أمريكا سفير وجود ظل في المفرط، األمريكي الدعم طريق عن

 التي األمريكية القوى غطرسة وىي الدولي، القانون قواعد كل عن خروج في غرينبالت ترامب،
 . لالحتالل المطمق الدعم تقدم

 الفمسطينية، واإلرادة األرض، ىذه عمى الصمود قرر والمقدسي، المواطن أن عمى الفتياني وشّدد
 .فمسطينية ستبقى األرض، ىذه أن لمعالم تثبت أن أرادت

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

  وعمالنا، ميندسينا أن تواجدىم أماكن كل في وشعبنا مواطنينا والمغتربين الخارجية وزارة نتأطم 
 جميورية في المبنانية الفمسطينية" سي سي سي" ال لشركة التابعة البترول مواقع في العاممون

 ىجوم من ليم حماية قريبة كازاخية عسكرية لقاعدة نقميم تم حيث وأمان، بخير كازاخستان
 في النائي الموقع ذلك في كازاخياً  ليس من كل ىاجموا الذين الغوغاء، الكازاخيين العمال

 .كازاخستان
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 أنيا ونؤكد وميندسينا، عمالنا سالمة عمى مواطنينا نطمئن ، صحفي بيان في الخارجية وقالت 
 عمالنا أوضاع عن باالستفسار يرغب مواطن ألي ويمكن القضية، ىذه التفاصيل بأدق نتابع

 .مباشرة السفارة مع التواصل

 توضيحية بيانات تصدير في دوري وبشكل  ستقوم كازاخستان في السفارة ان الخارجية واضافت
 في االثنين  غداً  صباح طارئ اجتماع سيعقد كما ، الحدث بيذا عالقة ليا تحصل تطورات ألية
 عميد نائب أيضا وربما ولبنان، واألردن فمسطين من كل سفراء بحضور الكازاخية الخارجية مقر

 سالمة لضمان  المطموبة التدابير لدراسة الكويت، دولة سفير العربي، الدبموماسي السمك
 . الحوادث ىذه مثل تكرار وعدم المعتدين محاسبة من والتأكد مواطنييم

    وزارة الخارجية: لمصدرا

عى رئيس المجمس الوطني سميم الزعنون، عضو المجمس الوطني الشيخ محمد حسين أبو ن
 .سردانة بعد حياة حافة بالعطاء في خدمة قضيتو وشعبو

وقال الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم األحد، إن المناضل الفقيد كان من مؤسسي 
عبنا مناضال مخمصا لفمسطين، خدم أبناء حركة التحرير الوطني الفمسطيني" فتح"، وبرحيمو فقد ش

شعبو في الكثير من المواقع الوطنية، من أبرزىا: قاضي قضاة فمسطين، ورئيس المجنة القانونية 
 .في المجمس الوطني الفمسطيني

    وكالة وفا : لمصدرا

 الزواج عقود موضوع حول بتصريحات إدالءه اليباش، محمود.د فمسطين، قضاة قاضي نفى  
 .7002  العام بعد ما غزة قطاع في

 عمينا يكذبون كانوا إذا: " بوك فيس شبكة عمى الرسمي حسابو عمى تغريدة في اليباش، وقال
 في وسمم عميو اهلل صل اهلل رسول صدق الدنيا، نغادر أن بعد سيفعمون فكيف أحياء، ونحن
 ".كذاًبا اهلل عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وال: )قولو

 االحتالل، ومؤامرات القرن، صفقة من نواجو ما كل مواجية في ونحن تخيموا: "اليباش وأضاف
  .صورىا بأقذر العمالة إال ىذا يكون أن يمكن ماذا.. المفتريات بيذه السفياء ىؤالء عمينا يخرج

   شبكة فيس بوك: لمصدرا
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 الحكومة: ممف ثانياً  

 القدس شؤون لوزير  اليوم  فجر االحتالل  قوات اعتقال محمم  الحكومة باسم المتحدث دانأ
 .عنو والعاجل الفوري باإلفراج االحتالل مطالباً   اليدمي، فادي

 تستيدف التي الشرسة اليجمة ذروة ممحم اعتقال ان ، فمسطين لصوت حديث في ممحم اعتبرو  
 والفعاليات النشاطات لكافة والمالحقة التضييق عمميات اطار في ويندرج ،المقدسة المدينة

  المقدسية
 العنصرية  ترامب  لقرارت تطبيقاً  ىو اليدمي لموزير اعتقال من ماجري ان عمى ممحم وشدد
 األمريكية القرارات ىذه ان السياقة في مؤكدا إلسرائيل عاصمة القدس اعتبار ابرزىا ،ومن

 . حقيقة او واقع أي تنشئ لن اإلسرائيمية التطبيق ومحاوالت
 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش   مواطناً  51 ،األحد اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
: المعتقمين من وُعرف،  القدس :فادي اليدمي  محافظ بينيممن  ،لممحافظات الشمالية والقدس 

 محمد ومحمود عبيد، سعيد ومحمد عبيد، عصام ومحمود عبيد، عاصم ومحمود عبيد، فؤاد
 ابو بمدة من  سعيد إيياب الشاب محمد، ونجمو جوىر عالء العيسوية، بمدة من عبيد يوسف
 اقتحام بعد وذلك القدس، في المقاصد مستشفى من درباس وعالء حيدر الشابين بالقدس ديس

سماعيل طمب صر عمار أبو عكر ، نمصاب شاب عن البحث بدعوى وتفتشيو المستشفى ، وا 
 ، العمور حابس اهلل دخل، لالخميمحافظة ، والطالب الجامعي عبد العاروري من النطاح 
 .من محافظة بيت لحم قنديل محمد أسامة ،الشاب حمامرة محمد وخطاب

بمدة العيسوية وسط عمى  لتوالي تصعيد اعتداءتياوتواصل قوات االحتالل لميوم الثالث عمى ا
 00 ت، واعتقم51أكثر من  تبقتمت قوات االحتالل احد المواطنين و اصا حيثمدينة القدس 
المحتمة، في عدوان متواصل يبدو أنو فصل جديد من مخطط تيويد المدينة المقدسة آخرين من 

 .وافراغيا من سكانيا
صادقت محكمة االحتالل المركزية في مدينة القدس المحتمة عمى  انيوفي سياق التمدد االستيط

بنيت دون تراخيص،  في الضفة الغربية المحتمة، وحدة سكنية استيطانية 7000شرعنة وتأىيل 
 .وتخضع لنزاع قانوني

  وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 لممرة أون جونج كيم الشمالي الكوري بالزعيم األحد يومال ترامب دونالد األمريكي الرئيس التقى 
 .النووية الشمالية كوريا برامج إلنياء جديدة بمحادثات آمال وسط الثالثة

 السالح المنزوعة المنطقة في الحدودية بانمونجوم لقرية الجنوبي الجانب في بكيم ترامب والتقى
 .الكوريتين بين الفاصمة

 عمى أمريكي رئيس أول ليصبح الشمال إلى الكوريتين بين الحدود وجيزة لفترة ترامب وعبر
 .الشمالية كوريا قدماه تطأ اإلطالق

 موقع اخبار االمم المتحدة : لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 وطن) إنشاء عمى بالموافقة قراراً  يتخذان يناألمريكي والنواب الشيوخ امجمس -5577 -03-6
 . فمسطين في( لمييود قومي

 
 
 

 :  من خالل المنصات التالية شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي المختمفة تابعونا عبر

 /https://fatehinfo.net:  الموقع االلكتروني الرسمي

 https://www.facebook.com/Fatah.official/:  فيس بوك

 https://twitter.com/Fateh_Movement: تويتر

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://twitter.com/Fateh_Movement
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

