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  أواًل : الممف السياسي 

 يتعمق فيما التطورات آخر عمى والمحمية، العربية الصحافة ممثمي عباس، محمود رئيسال طمعأ 
 .الفمسطينية بالقضية

 مساء اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في والمحمية العربية الصحافة ممثمي لقائو خالل ،الرئيس وأكد
 لكوشنير بخطاب بدأت التي" المنامة ورشة" فشمت كما وستفشل انتيت القرن صفقة أن األربعاء،
 رحوط الذي بعد" القرن صفقة" اسمو شيء يبق لم أنو عمى مشددا أيضا، لو بخطاب وانتيت

 .األميركان

 لمذي وال وصراحة، وضوح بكل ذلك وقمنا بيا نقبل ولن القرن لصفقة ال قمنا: الرئيس  وقال
 ونناقشيا؟ عنيا لنتحدث بقيت التي القضايا ىي ما: متسائال بعدىا، سيأتي

 مشيرا وسيطا، وحدىا بأميركا نقبل ولن رأيا، أميركا عمينا تفرض أن نقبل لن: الرئيس وأضاف
ذا األميركان، يد عمى واحدا تقدما نحرز لم ىذا يومنا إلى أوسمو منذ أنو إلى  التقدم بعض حققنا وا 
 .بو تعرف تكن لم أنيا حتى فيو شريكا أميركا تكن فمم

 بحق اتخذتيا التي القرارات عن تتراجع لم ما األميركية اإلدارة مع التعامل عدم عمى سيادتو وشدد
 .الدولية الشرعية تطبيق ثم ومن الفمسطينية، القضية

 ،"ىذا من أكثر بشيء نطالب أن يمكن وال الدولية، الشرعية عن نخرج أن أبدا نريد ال: "وقال
 ".بيا نقبل أن يمكن وال عمينا تنطبق ال الطرف وأحادية والفردية المزاجية القرارات" أن مؤكدا

 دائما التي وىي الحق قوة لدينا فنحن بالقوة، الواقع األمر فرض يريدون كانوا إذا: "الرئيس وتابع
 ".الجمر عمى اإلنسان يقبض كما حقنا عمى نقبض فنحن بيا، ونطالب بيا نتمسك

وجدد الرئيس التأكيد عمى عدم القبول باستالم أموال المقاصة التي تحتجزىا إسرائيل منقوصة، 
مؤكدا "أننا نريد أموالنا كاممة، بل ومن اآلن فصاعدا سنناقش مع اإلسرائيميين كل قرش 

 رى والجرحى".يخصمونو وليس فقط ما يتعمق بالشيداء واألس

وحول المصالحة مع حركة "حماس"، قال الرئيس اتفقنا مع المصريين عمى اتفاق اسمو اتفاق 
لى اآلن مع األسف لم يطبق، ونحن ممتزمون  7102 الذي يقضي بالحل، ونحن وافقنا عميو وا 

 بيذا االتفاق، وننتظر الرد حتى اآلن.

 وكالة وفا : لمصدرا
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 لورشة الرافض الفمسطيني الموقف وحدة ان العالول، محمود فتح، حركة رئيس نائب قال  
 .البحرين بروشة التصدي في كبيراً  انتصاراً  بوحدتنا  وحققنا ، الورشة افشل القرن وصفقة البحرين

 نحن  ، األربعاء مساء تمفزيون عبر بث والذي"  اليوم ممف"  برنامج خالل العالول وأضاف
 و االمريكية  الضغوط تحت الورشة حضر لمن ونعذر ،  الورشة ىذه في يشارك لم  لمن نقدر

 من  متبجح بشكل موقف وصدر شارك من نعذر لن ولكن  خجول، بشكل متدني بتمثيل
 . المواقف ىذه نيضم ان الصعب

 تعتبر والتي" امريكا وقرارات اجراءات وجو في الوحيد سالحنا ىو الصمود" أن عمى العالول وأكد
 اسفل احتاللي نفق بافتتاح بالمشاركة االمريكي السفير بو قام وما االسرائيمي االحتالل مع شريك
 . القدس

 أن العالول بين ، الضرائب ألموال اسرائيل اقتطاع عمى المترتبة المالية باألزمة يتعمق وفيما
 الفمسطيني الموقف بسبب مخرج؛ عن يبحثون اآلن وىم إشارات، أرسل اإلسرائيمي الجانب
 لو حتى" أنو مؤكدا الحياة، نيج لتغيير ننتيزىا، أن بد ال فرصة حدث ما أن معتبراً  الصامد،
 ".سابقاً  كنا كما لمحياة نعود أن يجوز ال المقاصة، أموال عادت

 مثل في شعبنا أبناء يعيشيا التي القسوة مدى أدرك: "قائالً  الموظفين، إلى رسالة العالول ووجو
 لمموظفين صرفو من نتمكن الذي الجزء لمغاية، شديدة لضغوط فييا نتعرض التي الظروف ىذه

 ".وغيرىا بالقروض عالقة ليا عمييم، أخرى التزامات ىناك ألن يكفي يعد لم لكنو يكفي،

 يتحمميا التي واألعباء القروض ظل في تكفي ال الرواتب من% 01 الـ: "العالول وأضاف
 ، اشتية محمد الوزراء رئيس أن مبنياً  األعباء، وتقاسم التعاون إلى الجميع داعياً  ،"الموظفون

 إجراءات اتخذ أنو إلى مشيراً  المواطنين، ظروف مراعاة أجل من والبنوك، النقد سمطة مع تحدث
 .الشأن ىذا في

 لمؤسسات تعميمات إعطاء أجل من اشتية محمد. د الوزراء رئيس مع سيتواصل أنو إلى ولفت
 .الصعبة الظروف ىذه في المواطنين لظروف مراعاة الخاص؛ القطاع

 ،7102 القاىرة باتفاق متمسكة فتح حركة إن ، العالول اكد الوطنية بالمصالحة يتعمق وفيما
 بشأنو، حماس من وواضحة خطية موافقة أحضروا عنو، متراجعون لسنا لممصريين قمنا: "مضيفاً 
 ".االنقسام إلنياء جديد من العمل لنباشر أخرى مرة لنعود

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-201973
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 كل ستبذل حرة فتح وأن وأساسية، جوىرية مسألة الوطنية، الوحدة استعادة أن العالول، وأوضح  
 ".لالقتتال نذىب أن يعني ال فيذا اآلن، المصالحة ننجز لم إذا: "متابعاً  تحقيقيا، أجل من الجيد

 المشترك اليدف أجل من ؛"المعب تيدئة"و اإلعالمي التراشق وقف أىمية إلى العالول، وأشار
 .االحتالل ومواجية األمريكية، السياسة بإفشال المتمثل

    فمسطين تمفزيون: لمصدرا

 دعم في الكبير السعودي الدور عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين ثمن
 . الدولية المحافل كل في الفمسطينية القضية

 دعميا يوماً  توقف لم المممكة ان عمىصحيفة البالد السعودي ،  لـ حديث في عريقات وشدد
 السمطة لخزينة منتظم بشكل تصل التي السخية السعودية المساعدات وأن الفمسطيني، لمشعب

 قطع اإلسرائيمية القرصنة ظل في سيما لمفمسطينيين األساسية الحاجة من الكثير سدت الفمسطينية
 .الفمسطينيين عن المالية المساعدات

سالمي عربي بمد أول ىي المممكة أن الى ،  عريقات وأشار  الفمسطيني الرئيس طرحو ما يؤيد وا 
 رمضان شير أواخر المكرمة مكة مدينة في عقدت التي الطارئة مكة قمة في عباس محمود
 – اهلل حفظو – العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم من كريمة بدعوة الماضي
 المالي العجز تجاوز يتم حتى دوالر مميون 011 بمبمغ مالية أمان شبكة بتشكيل طالب عندما
 .الفمسطينية لمسمطة

 والداني، لمقاصي معروفة العيد ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم مواقف أن عريقات وأضاف
 االحتالل إلنياء الدولية والشرعية الدولي والقانون الفمسطينية لمقضية وداعم ومحدد ثابت فموقفيم

قامة اإلسرائيمي،  .القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 لالجئين دعميا في رائدة ستظل أنيا عمى الوزراء مجمس بيان في المممكة تأكيد وعن
 قابل غير وأنو وطنيم إلى العودة في وذرياتيم الفمسطينيين حق عمى والتأكيد الفمسطينيين،

 نغير لن إننا“ السعودية فييا تقول واضحة رسالة التأكيدات ىذه“ إن عريقات قال ، لمتصرف
 قضايا كل وحل الفمسطينية القضية من ثابت وموقفنا بتغييرىا نسمح ولن العربية السالم مبادرة
 .العالقة ذات الدولية الشرعية لقرارات وفقاً  النيائي الوضع

    صحيفة البالد السعودية: لمصدرا
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 والتنظيم التعبئة عام ومفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو"  ماىر ابو"  حمس أحمد قال 
"  الطاىر أم"  مغصيب ابو عائشة المناضمة تأبين ميرجانخالل  ، الجنوبية المحافظات في

 واالمنية العسكرية المواقع من العديد تقمدت مغصيب ابو الشييدة أن،  الوسطى اقميم نظمو الذي
 كان كما ، االولى االنتفاضة ابان العسكري الجناح تأسيس في طولى باع وليا ، فتح حركة في
 . المرأة لجان اتحاد في بارزا دورا ليا

 تشكيل استطاعت حيث ، والمقاوم والوطني الفدائي العمل في ودورىا الشييدة مناقب حمس وعدد
 في لمعمل وانتقمت ، النسائية الشرطة تأسيس في وساىمت،  المقاتمة الفتحوية لممرأة رائدا نموذجا
 . واالبداع والعطاء وااللتزام لالنضباط مثاال دائما ،وكانت والرياضة الشباب وزارة

 الظروف في خاصة المبادرات تقدم دائما كانت أنيا مؤكدا مغصيب ابو بالفدائية حمس وأشاد
 . التنظيمية والمرجعيات والمؤسسات االطر احترام عمى الدائم حرصيا عنيا وُعرف ، الصعبة

 التي االمريكية القرن صفقة أفشل الفمسطيني الموقف وحدة أن حمس قال السياسي الشأن وفي
 المؤامرات أخطر من تعتبر القرن صفقة تسمى ما أن عمى مشدداً  ، الوطنية قضيتنا تستيدف

 . الفمسطينية القضية عمى مرت التي

 ، فمسطين وتحرير الشيداء لدماء الوفاء ىي شعبنا يقبميا التي الوحيدة الصفقة أن حمس وأكد
قامة  . الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا وا 

 أو المقايضة او لمبيع ليست والقدس ، لمبيع لميس الفمسطيني الوطني التراب أن عمى وشدد حمس
 . الفمسطينيين صبر يختبر ال أن العالم، داعيًا  المساومة

 ، الشعب وثبات لصمود رافعة شكل االسطوري وصموده مازن أبو الرئيس أن حمس وأضاف
 العادلة وقضيتو الفمسطيني لمشعب االمان صمام ىو فالرئيس

 عميو االتفاق تم ما لتنفيذ ممدودة فتح حركة يد أن ، حمس أكد  الوطنية المصالحة موضوع وفي
 . المصالحة إلتمام الحثيث المصري بالجيد مشيداً  ، 7102القاىرة في

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا
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تعقد المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم اجتماعًا تشاوريا لبحث  كافة المستحدات المتعمقة   
 بالقضية الفمسطينية وما يتعمق بالتحضيرات لعقد جمسة المركزي لمنظمة التحرير.

وقال صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبر صوت فمسطين،  ان المطموب من 
المركزي المقبل وضع اليات لتطبيق قرارت المجمسين الوطن يو المركزي  السابقين المجمس 

 وعمى رأسيا العالقة مع اسرائيل، مجددًا رفض القيادة لصفقة القرن.
وفيما يتعمق بتصريحات كوشنير كبير مستشاري الرئيس االمريكي ترامب ، بان الدول العربية 

، اكد رأفت ان ىذا المقترح مرفوض من القيادة يجب عمييا دمج وتوطين الالجئين لدييا 
 الفمسطينية والحكومات العربية جمًل وتفصياًل.

وبين رأفت ان االدارة االمريكية تريد ان تقدم  امواال لمدول العربية لتقوم ىذه الدول بميام االونروا 
سطينية الرافض وتقوم بتوطينيم وىذا ما رفضتو ىذه الدول ، واكدت دعميا لموقف القيادة  الفم

 بالمساس بحق الالجئين بالعودة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية .
    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 
كوشنير حول توطين تصريحات  امين سر المجمس الثوري لحركة فتح  رفض ماجد الفتياني

االممي ية وعمى راسيا القرار متسمكون بقرارات الشرعية الدول اننا ين، قائالً ن الفمسطينييئالالج
 والذي ينص عمى عودة الالجئين الى فمسطين . 091

مادام تجد طريقة لمنجاح  االمريكية ال يمكن ان  ان الخطةعبر صوت فمسطين واضاف الفتياني 
 ىناك ارادة فمسطينة راسخة وقوية ومتمسكة بحقيا وثوابتيا .

    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 

 ميمة رسالة مرة، ألول فمسطين في سيباد مؤتمر انعقاد إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 
 يريد ومن المنامة، ورشة عمى وردا حساس وقت في الفمسطيني، وشعبنا والحكومة الرئيس من

 عن السياسة فصل يمكن فال الفمسطينية، الوطنية االجندة مع يتماشى ان يجب مساعدتنا
 ".االقتصاد
 شرق دول بين لمتعاون سيباد مؤتمر من الرابعة النسخة فعاليات إطالق خالل اشتية وأضاف

 مساندة أداة ىي االقتصادية والتنمية االحتالل، إنياء أولويتنا: "الفمسطينية التنمية أجل من آسيا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-4                   الخميساليوم  : 

 ىذا من يراىا أن يجب لفمسطين مساعدة يقدم ان يريد ومن االحتالل، إلنياء الوطنية لألجندة 
 االحتالل وانيا وحرية كرامة عن نبحث بل إضافية، عيش لقمة عمى نبحث ال فنحن المنظور،

قامة  ".المستقمة الدولة وا 
 أن الدولي المجتمع وطالبنا اموالنا، يسرقون واآلن ارضنا يسرقون اإلسرائيميون: "اشتية وأوضح 

 في ألنو جدي، بشكل ىذا يكون ان ونأمل أموالنا، من اإلسرائيمية المقتطعات كافة بتدقيق يقوم
 بشيء داخمي ايمان لديو والفمسطيني واموالنا، أرضنا سرقة باستمرار نسمح لن المطاف نياية
 ".فمسطيني كل قمب داخل مزروع المقاومة، روح يسمى

في الشرق األوسط  استقباله مبعوثة االتحاد األوروبي لعممية السالمومن ناحية اخرى وخالل 
ن دول االتحاد األوروبي والدول الصديقة لفمسطين يجب أن ا ، قال د. اشتية  سوزانا تيرستال

لمبدء بالتفكير بمرحمة ما بعد خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، التي قد ال  دولياً  تقود جيداً 
   ُيعرض شقيا السياسي أبدا".

  

تحريك الممف السياسي، يجب أن ال نبقى رىائن انتظار الخطة األمريكية، بل يجب وشدد اشتية 
واتخاذ قرار دولي باالعتراف بدولة فمسطين منعا إلسرائيل من اإلقدام عمى ضم أجزاء من الضفة 

 الغربية".

إلى  وأطمع اشتية تيرستال عمى الظروف المالية الصعبة التي تعيشيا الحكومة الفمسطينية، مشيراً 
 لعجمة االقتصادية لحالتيا السابقة.أن الحل ىو إفراج إسرائيل عن أموالنا كاممة لتعود ا

وفي سياق منفصل، قال اشتية: "إن الحكومة حريصة عمى اتخاذ كل إجراء يخدم المصالحة 
ويقود ليا، ومن ذلك توحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة، وكذلك مستعدون إلنجاز االنتخابات 

 حال الوصول إلى توافق وطني وفق ما أعمن الرئيس محمود عّباس".

 مجمس الوزراء: لمصدرا
 
 
 الحل عن االقتصاد فصل محاوالت إن زممط، حسام  المتحدة المممكة لدى فمسطين سفير الق 

 .باالزدىار وال بالسالم يأتي لن السياسي

 إن لندن، في البريطانية العربية االقتصادية لمقمة الختامية الكممة ألقى الذي زممط السفير وأضاف
 والمنطقة بريطانيا بين واالستثماري التجاري التعاون دعم في بارز دور لعب فمسطين باستطاعة
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 فمسطين، تقدمو أن يمكن ما أىم من البشرية والكفاءات الميارات ووفرة التكنولوجيا وأن العربية، 
 .وأفريقيا أوروبا من وقربيا موقعيا الى باإلضافة

 واالستعمار االحتالل يواجو ما بقدر موارد مشكمة يواجو ال الفمسطيني االقتصاد أن إلى ونوه
 االقتصاد خنق في إسرائيل باستمرار  خاصة الخارجية، التجارة تعرقل التي والحواجز والحصار
 .الفمسطيني االقتصاد تبعية عمى لإلبقاء ممنيجة بإجراءات الفمسطيني

 في" السياسة حصان قبل االقتصاد عربة وضع العالم حاول عاما 72 لـ: "زممط السفير وقال
 لقاءات عبر اقتصادية قضية الى الفمسطينية القضية تحويل األمريكية االدارة محاوالت الى اشارة
 العقبة فيي أوال السياسية القضية ولنحل الخداع ىذا من دعونا" مضيفا البحرين، ورشة مثل

 ".ناجح فمسطيني اقتصاد أمام األساسية

 وكالة وفا : لمصدرا
حول توطين الالجئين  صير الرئيس االمريكي كوشنير تصريحاتأدانت وزارة الخارجية 

، وتعتبرىا تطاواًل عمى شعبنا وقيادتو، وامعانًا في الدعم األمريكي لالستعمار الفمسطينين
إلنقالب إدارة ترامب عمى الشرعية الدولية وقراراتيا االسرائيمي ألرض دولة فمسطين، وامتدادًا 

 .ومرتكزات النظام العالمي برمتو

 عمميات تخدم كوشنير وتصريحات مواقف ُمخرجات أن ى في بيان صحفي  وقالت الخارجية 
 الفمسطيني الشعب من أحداً  وأن المحتمة، فمسطين في" االبرتيايد" العنصري الفصل نظام تعميق

 الشأن في سافرا تدخال تصريحاتو وتعتبر قضيتو، باسم أو باسمو لمحديث كوشنير يخول لم
 . الفمسطيني الداخمي

 ال التي" الكوشنرية" واألفكار الُمقاربات أشباه وتفصيال جممة يرفض شعبنا أن وأكدت الخارجية
 رصيد أي ليا وليس السالم، عممية ومرجعيات الدولي والقانون الدولية الشرعية في ليا مكان
 الرئيس رؤية توفرىا التي الحقيقية السالم فرصة وتخريب تدمير ىو األساس ىدفيا ألن لمحياة
 .االخيرة تكون قد والتي عباس، محمود

 وكالة وفا : لمصدرا
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 الحكومة: ممف ثانياً  

 لالعتماد الوطنية الييئة أن مويس، أبو محمود. د.أ العممي والبحث العالي التعميم وزير أعمن 
 .البكالوريوس درجة تمنح ،"جامعية كمية" األمة كمية باعتماد أوصت والجودة

 باب أنصار فوج" األمة لكمية والثالثين الرابع الفوج تخريج حفل في كممتو خالل ذلك جاء 
 الخطيب، عزام الشيخ األقصى المسجد وشؤون القدس أوقاف عام مدير بحضور ، ،"الرحمة
 .االعتبارية الشخصيات من وعدد

 اساتذتيا وبجيود وطالبيا، وأىميا لمقدس دعما تأتي الخطوة ىذه": العالي التعميم" وزير وقال 
 .األمة جامعة ستصبح المحترمة ومؤسساتيا الكرام

 العاليوزارة التعميم : لمصدرا
أعمنت وزارة التربية والتعميم، أن الوفد الكويتي ووفد الوزارة المكمفان بالتعاقد مع معممين 

الخميس لمبدء بإجراءات  اليومفمسطينيين لمعمل في دولة الكويت الشقيقة؛ سيصل قطاع غزة 
 .التعاقد مع معممين من القطاع

 وزارة التربية التعميم : لمصدرا
 

 اليوم يوم سيكون 6/7109 لشير العموميين الموظفين رواتب صرف أن المالية وزارة اعمنت
 .البنوك عبر الخميس
 من المعتمدة والقرارات محمود عباس لرئيسا فخامة توجييات عمى بناءً  أنو الوزارة واكدت

 ستصرف الدولة، موظفي لجميع الرواتب احتساب وآليات معايير بتوحيد والقاضية الحكومة
 :التالي النحو عمى حزيران شير رواتب

 جميع في المحررين واالسرى واالسرى الشيداء واسر الجرحى مخصصات كامل صرف •
 .الوطن محافظات

 ادنى بحد والمتقاعدين والعسكريين المدنيين الموظفين رواتب من% 61 نسبتو ما صرف •
 .غزة وقطاع الضفة في الموظفين لجميع شيكل 7111

 حد عمى والشمالية الجنوبية المحافظات في المدنيين لمموظفين الثابت التنقل بدل كامل صرف •
 .االصول حسب سواء

 وزارة المالية : لمصدرا
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 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً  

خالل عمميات دىم ين مواطن  8 ،الخميس اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .من محافظة جنين اغمبيم وتفتيش لممحافظات الشمالية

 صحيفة القدس: لمصدرا
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الى ُدعيت إذا السياسي الوسيط دور لمعب مستعدة بالده أن كونو تارو اليابان خارجية وزير قال 
 إطاراً  اليابان وضعتوقد  ، الفمسطينية، االراضي في بكثافة تستثمر اليابان أن موضحاً  ، ذلك
 لجذب( CEAPAD) فمسطين في التنمية أجل من آسيا شرق بمدان بين التعاون مؤتمر ُسّمي
 أن ونريد اآلسيوي االقتصاد تطوير كيفية مشاركة أردنا، و  السالم لعممية آسيا شرقي جنوب
 .المنطقة وشعوب الفمسطينيين مع تجربتنا نشارك
 يمكننا: »قائالً  العربي، العالم في أكبر سياسياً  دوراً  بالده لعب أىمية  الى انيابالي الوزير واشار
 في سمبي أثر أو استعماري تاريخ لدينا ليس ألنو األوسط، الشرق في نزيو   وسيط   دور لعب

 .«المنطقة
   صحيفة الشرق االوسط: لمصدرا

 
 لوضع وطني حوار إلى بحاجة الجزائر إن صالح بن القادر عبد المؤقت الجزائري الرئيس قال

 .السياسية األزمة تنيي رئاسية النتخابات األساس
 لتحديد وطني حوار إطالق ينبغي إنو الجزائري التمفزيون أذاعيا كممة في صالح بن  وأضاف
 ان الى مشيراً  االنتخابات، أجراء االستراتيجي ىدفو ويكون الرئاسية االنتخابات إجراء كيفية

 .الوطني الحوار في طرفا يكون لن الجيش
 :وكالة رويترزالمصدر
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 
 القدس مدينة في حافمة عمى قنبمة يمقون الصييونية االرغون عصابة من أفراد -0992 -1-2 

 .الفمسطينيين المدنيين من 6 ويصيبون 1 فيقتمون

 
 األراضي في اإلنسان لحقوق( إسرائيل) احترام ضرورة عمى تؤكد المتحدة األمم -0962 -1-2 

 تأكيد إعادة: عمى ينص الذي( 7707) رقم القرار تصدر المتحدة لألمم العامة لجمعية المحتمة
 تمك سكان سالمة( إسرائيل) ضمان وضرورة المحتمة، األراضي في اإلنسان حقوق احترام ضرورة
 العدائية األعمال نتيجة الحرب وبأسرى بالمدينة النازلة اآلالم وتخفيف وأمنيم ورفاىتيم المناطق
 .األوسط الشرق في األخيرة

 بدعوة القاضي 7709 رقم القرار تصدر المتحدة لألمم العامة الجمعية -0962 -1-2
 .صحيحة غير واعتبارىا القدس مدينة وضع لتغيير المتخذة التدابير إلغاء إلى( إسرائيل)

( 0892 عام ولد) الحسيني أمين الحاج القدس ومفتي الفمسطيني الزعيم وفاة -0921 -1-2
 .بيروت في

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

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://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

