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 يأواًل : الممف السياس

، بإسياب أو بإيجاز ال األميركية، اإلدارة مع حديث أي يجر لم أنو ،الفمسطينية الرئاسة أكدت 
 مع بإيجاز تحدثت إدارتو بأن ترمب، دونالد األميركي الرئيس ذكره ما عمى عقيباً وذلك ت

 .أمجدد معيم وستتحدث الفمسطينيين،

 الفمسطيني الموقف أن عمى كيدأالت ردينة، أبو نبيل باسميا الناطق لسان عمى الرئاسة وجددت
 يتعمق ما وبكل القضايا، من وغيرىا بالقدس المتعمقة ترمب لقرارات رفضيا من وثابت واضح
 المرفوضة القرن بصفقة

  وكالة وفا المصدر: 

محمود عباس، رئيس جميورية الصين الشعبية شي جينبينغ بأعياد الربيع وحمول رئيس الىنأ 
 .رأس السنة الصينية الجديدة

نة الصينية الس وقال الرئيس في برقية التينئة: "لمناسبة احتفالكم بأعياد الربيع وحمول رأس
الجديدة، التي تجسد وحدة وحضارة وثقافة وتقاليد الشعب الصيني العظيم، نتقدم لكم باسم دولة 
فمسطين وشعبنا وباسمي شخصيا، ومن خاللكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الصديق بأحر التياني 

 .بية"القم

وثمن سيادتو مواقف الصين الداعم لشعبنا في نضالو المشروع من أجل نيل الحرية واالستقالل 
 معمى أرض دولتنا الفمسطينية بعاصمتيا القدس الشرقية، مدينة التسامح والسال

  وكالة وفا المصدر: 

 

 قصر في تشارلز، األمير البريطاني العيد ولي الجمعة، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل
 .لحم بيت في الرئاسة

 نستقبمك أن جدا يسعدنا فمسطين، في تشارلز األمير البريطاني العيد بولي نرحب: سيادتو وقال
 اإلسالمي التعايش مدينة لحم، بيت مدينة المسيح سيدنا مولد المقدسة، المدينة في ىنا

 ".المسيحي
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 وأيضا الدولة، مؤسسات بناء في لنا مساعدتيا عمى المتحدة لممممكة شكره عن سيادتو وأعرب
 تسمى ما ورفضيا الدولتين حل قبوليا بريطانيا نشكر كما األونروا، لوكالة المقدمة مساعداتيا

 ألننا فمسطين بدولة بريطانيا اعتراف نسمع أن القريب المستقبل في أممنا: "قائال ،"العصر صفقة"
 .بذلك الحكومة أوصى البريطاني البرلمان أن سمعنا

 في عباس محمود الرئيس ولقاء فمسطين، زيارة لي كبير شرف" تشارلز، األمير قال جيتو، من
 ".لحم بيت المسيح مدينة

 دعم إلى دائما ونسعى متجذرة، عالقات الفمسطينية البريطانية العالقات إن تشارلز، األمير وقال
 في السالم إلى الوصول ونتمنى الفمسطينية، المؤسسات دعم عبر العالقات، ىذه وتطوير
 .ممكن وقت بأقرب المنطقة

 في المرافق، والوفد سركيسيان، ارمين األرميني الرئيس  ،عباس محمود الرئيس استقبل كما
 .لحم بيت  في الرئاسة قصر

 المسيح، ميد مدينة لحم لبيت الزيارة ىذه أىمية مؤكداً  الضيف، بالرئيس سيادتو، ورحب
 .االحتالل جراء الفمسطيني شعبنا يعيشيا التي الصعبة األوضاع عمى ولالطالع

 أن خاصة األرمني، التقويم وفق المجيدة الميالد بأعياد األرميني الرئيس سيادتو، وىنأ
 عمى عام كل ونحرص شعبنا، أبناء من ىاما جزءاً  يشكمون أرمينية أصول من الفمسطينيين
 .الوطنية الدينية المناسبة بيذه المشاركة

 قرارات وفق واالستقرار السالم لتحقيق الداعم بالده موقف سركيسيان، الرئيس أكد جيتو، من
 .الدولية الشرعية

  وفاالمصدر: وكالة 
 

 اإلدارة مع حديث اي وجود الشيخ حسين: الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو نفى  
 وتفصيالً  جممة مرفوضة الصفقة ان مشدداً  ، بإسياب وال جزئياً  ال العصر خطة بشأن األمريكية
 .الوطنية لقضيتنا التصفية مؤامرات كل اسقط كما وسيسقطيا شعبنا وسيقاوميا
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 اإلدارة بقرارات بدأت القرن صفقة ، تويتر عمى الرسمي حسابو عمى تدوينو في الشيخ وأضاف
 وحدود واالستيطان القدس موضوع في الدولتين وحل الدولية الشرعية تجاوزت التي األمريكية
 ستجتمع عنيا اإلعالن حال في انو  موضحاً  ،؟ لننتظره القرن صفقة من تبقى فماذا ، ٧٦٩١
 .المؤامرة ىذه حجم مع المناسبة القرارات وتتخذ الفمسطينية القيادة

 شبكة تويترلمصدر: ا 

 

 ومقدساتو الفمسطيني لشعبنا الدولية الحماية بتوفير الزعنون سميم الوطني المجمس رئيس طالب 
 .الييود واإلرىابيين االحتالل قبل من والتخريب لالعتداءات تتعرض التي والمسيحية اإلسالمية

 العالم صمت تبرير يمكن ال أنو الجمعة، مساء عنو، صدر صحفي تصريح في الزعنون وأضاف
 اليوم حدث كما األقصى المسجد في المصمين عمى االحتالل اعتداء مواصمة عمى ومؤسساتو

حراق الفجر، صالة عقب  من المحتمة، القدس مدينة جنوب الشرفات قرية في البدرية مسجد وا 
 .عنصرية بكتابات وتدنيسو الييود اإلرىابيين عصابات قبل

خضاع المسؤولية، ومؤسساتو الدولي المجتمع تحمل وجوب وأكد  الدولي لمقانون إسرائيل وا 
 .الصمة ذات الدولية الشرعية وقرارات

  وكالة وفا لمصدر: ا

 

 والتي الفمسطيني شعبنا حقوق مع تتعارض خطة أية بأن وثابت قاطع بشكل فتح حركة أكدت
 .المشبوىة المشاريع من كسابقاتيا وستسقط الفشل مصيرىا الدولية الشرعية كفمتيا

 ال واضحة حقوقنا إن القواسمي أسامو فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 عام المحتمة فمسطين دولة أراضي عن اإلسرائيمي اإلحتالل بإنياء تتمثل فييا لبس

 الصمة ذات مميةاأل القرارات وتطبيق القدس، بعاصمتيا المتحدة األمم في بيا والمعترف٧٦٩١
 . بقضيتنا
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 تميين او بتغيير كفيل والوقت والتيديدات الضغوطات أن البعض ظن إن ، القواسمي وشدد
 وموقف وصموده شعبنا نضال وطأة تحت وسيتبدد يتحقق، لن وىم فيذا حقوقنا، إتجاه مواقفنا
 .الثابت قيادتنا

  مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 االنتياكات عمى تشارلز، األمير البريطاني العيد ولي بكر، أبو ناصر الصحفيين نقيب طمعأ  
 .الفمسطينيين الصحفيين بحق المتكررة اإلسرائيمية واالعتداءات

 مؤسسات نظمتو الذي لحم، بيت مدينة في تشالز األمير استقبال حفل ىامش عمى بكر أبو وقال
 الصحفيين إن عساف، أحمد الوزير الرسمي اإلعالم عمى العام المشرف بحضور المدينة،

صابات قتل من االحتالل، جيش قبل من عديدة النتياكات تعرضوا الفمسطينيين  خالل خاصو وا 
 أعينيم، صحفيين أربعة وفقد صحفي، 211 من أكثر أصيب حيث ،81٧٦و 81٧2 عامي
 .االحتالل زنانين خمف يقبعون الصحفيين من عددا أن إلى إضافة

 وشعبنا الصحفيين، بحق جرائم من يرتكبو ما عمى اإلسرائيمي االحتالل محاسبة بضرورة وطالب
 .الفمسطيني

   وكالة وفا المصدر:

 

 في ممياهل عبارة اخلد( سنوات 2) ارميمة أبو قصي الطفل عمى اعمن صباح اليوم السبت العثور 
 عصر اختفائو عن اعمن والذي ، حرجة صحية حالة في القدس مدينة شمال حنينا بيت بمدة

 .الجمعة

 صوت فمسطينلمصدر: ا
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 المتمم ىو ، السبت يومال أن ، حسين، محمد الشيخ الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي أعمن
 شير من األول ىو الثاني كانون 8٩ األحد غداً  أن، و ه٧44٧ لعام األولى جمادى لشير

 .ىـ٧44٧ املع اآلخرة جمادى

 األمتين عمى وبركات ويمن خير شير يجعمو أن القدير العمي   اهلل نسأل: "حسين الشيخ وقال
 ".واإلسالمية العربية

 دار االفتاء الفمسطينية المصدر:

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 الذي االستئناف رفضت لالحتالل العميا المحكمة بأن ،والمحررين األسرى شؤون ىيئة أفادت 
 برفض الس راح إطالق بـمجنة تسم ى وما المركزية االحتالل محكمة قرار ضد الييئة بو تقد مت
 .ال مجنة أمام مجدداً  لممثول ،(عاماً  2٧) الشوبكي فؤاد المسن   األسير مثول

 التي الشروط عن يختمف المركزية المحكمة قرار" أن اد عت العميا المحكمة أن الييئة وأوضحت
 مبدئية قانونية مسألة إلى ترقى ال القضية وأن الس راح، إطالق لجنة أمام لممثول القانون يفرضيا
 ".المركزية المحكمة قرار عمى استئناف بتقديم تسمح

 سرى المصدر: هيئة شؤون األ

 

 بيا شارك لمسيرة االحتالل قمع عقب الميمة متأخرة ساعة في األقل عمى مواطنا 82 أصيب
 2) ارميمة أبو قصي الطفل مصير لكشف الجدي بالتدخل االحتالل شرطة لمطالبة المئات
وتم صباح اليوم العثور عميو في حالة  الجمعة عصر حنينا بيت في آثاره اختفت والذي ،(سنوات

 .صحية حرجة 

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 األقصى المسجد في المصمين عمى اإلسرائيمية الشرطة اعتداء االردنية الخارجية وزارة انتدأ 
 .الجمعة فجر صالة انتياء عقب المبارك

 لمشرطة اقتحام من جرى ما أن الفايز اهلل ضيف السفير الوزارة باسم الرسمي الناطق وأكد
 وانتياكاً  مدانة استفزازية ممارسة اآلمنين المصمين عمى واالعتداء الشريف لمحرم اإلسرائيمية
 .الدولي لمقانون وفقاً  باالحتالل القائمة القوة بصفتيا إسرائيل اللتزامات

 واحترام وسالمتيم المصمين وحرية المسجد لحرمة اإلسرائيمية السمطات احترام ضرورة عمى وشدد 
 االستفزاز وتجنب المقدسة لألماكن المتواصمة انتياكاتيا ووقف والقانوني التاريخي القائم الوضع

 .والتصعيد

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 

   

 كورونا بفيروس اإلصابة حاالت ارتفاع السبت، اليوم الصينية، الوطنية الصحة لجنة أكدت  
 .4٧ إلى الفيروس عن الناجمة الوفيات عدد ارتفع بينما شخصا، ٧82١ إلى

 مواطنا، 8٩ بحياة أودى الذي الفيروس تفشي لمنع مدن، ٧1 عمى يزيد ما عزل الصين وأعمنت
 .وأستراليا آسيا شرق جنوب بمدان من وعدد المتحدة الواليات في حاالت بينيم المئات، وأصاب

 المصدر: وكالة سبوتنك

 

 عقب المخ في بإصابات عسكريا 24 تشخيص تم إنو ،( البنتاجون) األمريكية الدفاع وزارة قالت
 .الحالي الشير من سابق وقت في العراق في قاعدة عمى إيران شنتو الذي الصاروخي اليجوم

 وقت في نقموا عسكريين ثمانية إن لمصحفيين ىوفمان جوناثان البنتاجون باسم المتحدث وقال
 .المتحدة الواليات إلى نقميم تم ألمانيا إلى سابق

 المصدر: وكالة رويترز 
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 الزلزال ضحايا عدد ارتفاع عن السبت، اليوم فجر قوجو، الدين فخر التركي، الصحة وزير أعمن 
 .مضاًبا ١١8 عن فضال وفاة، حالة ٧٦ إلى الجمعة، البالد، ضرب الذي

 من تخوفو عن معرًبا األنقاض، تحت شخًصا 21 من يقرب ما ىناك أن قوجو الوزير وأوضح
 .ذلك من ألكثر الوفيات عدد ارتفاع

 االناضول التركية المصدر: وكالة 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

...  فمسطين إلى القاوقجي فوزي بقيادة اإلنقاذ جيش من فوج أول وصول–٧٦42  -٧- 82  
 فمسطين في يحارب ال أن القاوقجي عمى أوال اشترطوا قد االنجميز وكان، طوباس في أوال عسكر

 . التقسيم بموجب عربية منطقة في يعسكر وأن عنيا جالئيم بعد إال

 

 . بالقدس الحسيني أمين الحاج برئاسة فمسطين عمماء مؤتمر انعقاد– ٧٦22  -٧- 82  

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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