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  أواًل : الممف السياسي 

 المنطقة في واألمني السياسي االستقرار إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 
 .والدولية العربية الشرعية قرارات وفق الفمسطينية القضية حل عمى متوقف
 سواء واالسرائيمية األميركية واالجراءات والتصريحات المواقف عمى رداً  ردينة أبو وأضاف
 عمى قائمة أنفاق حفر إجراءات أو المسؤولة غير االدارة تصريحات أو المنامة بورشة المتمثمة
 ألن ورشة، أو خطة أو صفقة تمأله لن السياسي الفراغ ان الثالثاء، اليوم واالساطير، الخرافة
 اجماعا اوجد الذي الوطنية الثوابت فمسفة وفق الصامد الفمسطيني بالموقف متمثل المبادرة زمام

 وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة إلقامة الدولتين حل عمى الحفاظ بضرورة ودوليا فمسطينيا
 .الشرقية القدس
 محاولة وأية االحوال، من حال بأي تنجح لن الفمسطيني الموقف إلرباك مشاريع أية أن وأكد
 أو استقرار أي إلى يؤدي لن واالساطير الخرافة عمى قائم نفق كبناء األرض تحت وقائع لخمق
 زعزعة في ستساىم اصال، مضطربة منطقة في سياسية فوضى سيخمق بل المنطقة، في أمن
 .العربية المجتمعات أسس
 ليا يكتب لن الفمسطيني الشعب عنيا يرضى ال حمول أو اقتراحات أية إن ردينة، أبو وقال

  النجاح،
 وكالة وفا : لمصدرا
 
 التحرير ومنظمة القيادة إن عريقات صائب التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين قال 

 .المحتمة القدس في اإلسرائيمية االنتياكات لوقف محاولة في اليوم ولقاءات اتصاالت ستجريان

 الياباني المبعوثين بحضور اليوم سيعقد اجتماعا نإ ، عبر صوت فمسطين عريقات وأضاف
 حكومة بو تقوم ما كل لبحث وغيرىا اوروبية دول لسفراء اضافة السالم لعممية واالوروبي
 .وغرينبالت فريدمان التوراتيين بالسفيرين وصفيما من بدعم االحتالل

 العربية لمجامعة رسائل بتوجيو تعميماتو اعطي محمود عباس الرئيس ان الى عريقات واشار
 .القدس مدينة في واألمريكية اإلسرائيمية االنتياكات بعد اإلسالمي التعاون ومجمس

 المجتمع مطالبا المواجيات أصعب من مواجية في االن تعيش القدس ان عريقات وأوضح
 واسرلو، تيويد من المحتمة المدينة بو تمر لما الفوري بالتدخل واليونيسكو األمن ومجمس الدولي
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 حان الوقت أن العتقادىم فريدمان بو يقوم ما بفعل يشتد اإلسرائيمي المخطط ان الى مشيرا 
 .القدس في التيويدي االستيطاني المشروع لتثبيت

 المنامة ورشة في شاركت التي العربية الدول التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين وطالب
 تعني ال مشاركتيا بأن يؤكد بما العربية السالم بمبادرة تمسكيا من واضح موقف بإعالن مؤخرا

 .امريكي بدعم االسرائيمي واالستيطان التيويد مخططات عمى موافقتيا

 االسرائيمية لمحكومة و األمريكية لإلدارة حازمة رسمية برسائل الخروج المطموب ان عريقات وقال
 من نتنياىو بو يقوم ما كل ألن كوشنير لمشروع ورافضة ثابتة العربية الدول مواقف ان عمى تؤكد

 .الورشة في طرحو تم لما يستند االمبلاير فندق واخالء النفق افتتاح واخرىا مخططات

    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 التابعة العالمي التراث لجنة بقرارات فمسطين دولة خارجية وزير المالكي رياض. د رحب 
 بالحفاظ الخاصة القرارات واعتماد اذربيجان، باكو، في حاليا المنعقدة 34 دورتيا في لميونسكو

 قرار الى باالضافة وجدرانيا، القديمة، القدس لمدينة االستثنائية، القيمة ذو العالمي التراث عمى
 الخميل.
 قائمة عن ورفعيا عالمي كتراث الميد وكنيسة لحم، بيت مدينة تثبيت بقرار ورحب المالكي وكما
 االحتالل خطر ولكن الميد، كنيسة عن زال قد الفني الخطر ان:" وقال بالخطر الميدد التراث

 ."كذلك الزالتو الدولي المجتمع مع وسنعمل قائما، مازال االستعماري
 من االجماع ودعم القدس، قرار اعداد في جيودىا عمى الشقيقة االردنية المممكة المالكي وشكر
 الممحق الى باالضافة بالخطر، والميدد العالمي، التراث الئحة عمى المقدسة المدينة ابقاء اجل

 واثر اليونسكو، اتفاقيات الحكام االسرائيمية االنتياكات عن يتحدث الذي بالقرار الخاص
 والثقافة. التاريخ لتزوير ومحاوالتيا التراث، مواقع عمى االسرائيمية والممارسات االجراءات

 ستفشل، والثقافة التاريخ لتزوير باالحتالل، القائمة السمطة اسرائيل، محاوالت ان: المالكي وقال 
 محاوالت وكل وتاريخنا، وثقافتنا، تراثنا لتدمير محاوالتيم كل ستُفشل الفمسطينية الدبموماسية وان

 ."البائدة والروايات بالخرافات االرض عمى الحقائق استبدال
 وزارة الخارجية: لمصدرا
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 في أمس اجتمعت التي اليونسكو منظمة قرار إن معايعو روال واآلثار السياحة وزيرة قالت 
 التراث الئحة عمى لحم بيت في الحجاج وطريق المسيح السيد مولد مكان بتثبيت أذربيجان
 .عباس محمود الرئيس السيد من كبيرة بجيود فمسطيني طمب عمى بناء جاء العالمي
 العام منذ تواصمت التي الميد كنيسة ترميم عمميات أن ،" فمسطين صوت" عبر معايعو وأضافت
 .العالمي التراث الئحة عمى تثبيتيا في ساىمت 2102

 العالمي، التراث الئحة عمى مدرجتين أيضا العتيقة والقدس الخميل مدينتي أن معايعو وأوضحت
 التاريخية الوقائع لتغيير محاولة في بحقيما اليومية النتياكاتو االحتالل مواصمة ظل في

 .وتزويرىا
    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 
 .اسحاق عمي السابق التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الماضية، الميمة وفي،ت

 وكان المعاصرة، الفمسطينية الثورة انطالقة منذ القيادية المواقع من العديد اسحاق المناضل وشغل
 والمحطات المواقع من العديد في مثميا التي الفمسطينية، التحرير جبية في وقائدا مؤسسا

 المصير وتقرير بالعودة حقوقو ونيل شعبنا واستقالل حرية أجل من المختمفة، والساحات النضالية
قامة  غد يوم اسحاق الراحل جثمان وسيشيع، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 .اهلل رام مدينة في الخميس

 وكالة وفا : لمصدرا
 
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 التعميم وزارة في والجودة لالعتماد الوطنية الييئة اعتماد اشتية محمد. د الوزراء رئيس أعمن 
 أن بعد فمسطين، بوليتكنك لجامعة الذكية االنظمة في الماجستير درجة العممي، والبحث العالي
 .المطموبة المعايير جميع أوفت

 بمدينة ،فمسطين بوليتكنك لجامعة والثالثين الثامن الفوج تخريج حفل في كممتو خالل ذلك جاء 
 .الخميل
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 أو وظيفة عمى بالحصول الشخصية أحالمكم بتحقيق تفكروا ان الجميل من: "الوزراء رئيس وقال 
 كانت أيا لكن عائمة، وتكوين بالزواج أو التعميم، أو لمعمل الخارج إلى بالسفر أو مشروع إقامة

 نبيل، تحرر مشروع ومن فمسطين اسمو وطن من جزء أنكم أعينكم نصب ضعوا أحالمكم
 نيوض لصالح جماعي نجاح في الشخصية نجاحاتنا تصب   أن األىم لكن ميم الفردي والنجاح

 ".بكرامة والعيش والوحدة التحرر وتحقيق وشعبنا بمدنا
 بو، نمر الذي الصعب الظرف ورغم المعاناة ورغم ومقاوم مبدع الفمسطيني اإلنسان: "اشتية وتابع
 ".أفضل مستقبمنا سيكون وعممكم وبأفكاركم بكم بالمستقبل، خيرا نستبشر قضيتنا فيو وتمر
 التعميم قطاعي في التطويرية المشاريع من عدد اعتماد ، الوزراء مجمس أعمن اخر سياق وفي

 األقصى صندوق/ لمتنمية اإلسالمي البنك من بتمويل القدس، محافظة في التحتية والبنية
 .واإلسالمية العربية والصناديق

 مجمس الوزراء: لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً 

خالل عمميات   عمى االقل اً مواطن  01 ،األربعاء اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .مواطنين من القدس 8والقدس بينيم  دىم وتفتيش لممحافظات الشمالية
االف المستوطين صباح اليوم قبر يوسف بنابمس تحت  اقتحم وفي سياق اعتداءات المستوطين 

ن، صباح اليوم ، المسجد األقصى يمستوطنال عشراتحماية قوات االحتالل ، كما اقتحم 
 االحتالل سمطات رفتج ، كما المبارك، وفي مقدمتيم وزير الزراعة في حكومة االحتالل

 الخير ام محميةفي  المياه، لجمع آبار 01و حرجية شجرة 4111 نحو ، اليوم صباح اإلسرائيمي
 .الخميل جنوب

 وكالة معا: لمصدرا
 وسبعين خمسة اعتقمت االحتالل قوات ان عصب ابو امجد القدس اسرى اىالي لجنة رئيس اكد

 ...العيساوية بمدة من غالبيتيم الماضية القميمة االيام خالل مقدسيا
 فرض بيدف العيساوية تستيدف االحتالل قوات ،ان عبر صوت فمسطين عصب ابو واضاف
 واالستفزازات التيديدات رغم صامدون المحتمة القدس اىالي ان الى مشيرا االرض عمى سيادتيا

 .اطنيياومو  المدينة بحق واالنتياكات
    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 سممان الممك الشريفين الحرمين خادم برئاسة عقدتو التي جمست في السعودي الوزراء مجمس شدد
 ستظل المممكة أن وأكد الفمسطينيين، لالجئين العودة بحق المممكة تمسك عمى العزيز ، عبد بن

 .الفمسطينيين لالجئين دعميا في رائدة
 ومشدداً  ،«الفمسطينيين لالجئين دعميا في رائدة ستظل المممكة أن عمى التأكيد» ،المجمس وجدد
 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة دعم مؤتمر أمام المممكة كممة مضامين» عمى

 الفمسطينيين حق أن عمى تأكيد من عميو اشتممت وما نيويورك في «األونروا» الفمسطينيين
 ينقضي وال والراسخة الثابتة الحقوق من وىو لمتصرف، قابل غير وطنيم إلى العودة في وذرياتيم
 القرارات كفمتو وسياسي قانوني وحق وأخالقي، إنساني حق ألنو بالتقادم، يسقط وال الزمان بمرور
 «.الدولية

   السعوديةاالنباء  وكالة: لمصدرا

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي الميندس عاطف الطراونة افتتاح نفق استيطاني أسفل حي أ
يعد انتياكا صارخا لجميع قرارات الشرعية الدولية واحكام »ان ىذا  سموان في القدس، مؤكداً 

 .القانون الدولي
جاء ذلك في بيان أصدره االتحاد البرلماني العربي لفت خاللو الى ان الممارسات اإلسرائيمية 

تيدف الى تغيير البمدة القديمة لمقدس وطمس معالميا التاريخية، ال سيما الحرم القدسي »
، مؤكدا ان ما تحت األرض وما فوقيا «المقدسات اإلسالمية والمسيحية المجاورة لياالشريف، و 

 .في القدس الشريف، إسالمي مسيحي فمسطيني
 صحيفة الدستور االردنية: لمصدرا

 
 جياز رئيس حديث غداة إسرائيل، مع" دبموماسية عالقات" أي تقم لم إن يا عمان سمطنة أك دت

 .السمطنة مع" رسمية عالقات" إقامة تعيد اسرائيل أن   عن( الموساد) اإلسرائيمية االستخبارات

 وسائل بعض تناقمتو ما" إن   تويتر في حسابيا عمى تغريدة في العمانية الخارجية وزارة وأوضحت
 ال إسرائيل ودولة السمطنة بين دبموماسية عالقات إقامة حول االجتماعي والتواصل االعالم
 ".الصحة من ليا أساس

 المصدر: شبكة تويتر
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 

 استولى التي األراضي تسجيل بدء عن النقاب تكشف العبرية" ىآرتس" صحيفة - 2102 -4-7
 االعتراض إمكانية من الفمسطينيين منع أجل من الطابو إلى التفافي، بشكل المستوطنون عمييا
 .تسجيميا عمى

 

 إسرائيميين رىائن لتحرير عسكرية كوماندوز فرقة أوغندا إلى ترسل" إسرائيل - 0971 -4-7 
 .أوغندا في(  عينتيبي) مطار الى مسطينيوندائيون فف خطفيا فرنسية بطائرة

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

