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  أواًل : الممف السياسي 

 
 احتفاؿ لمناسبة السيسي، الفتاح عبد العربية مصر جميورية رئيس ، عباس، محمود الرئيس ىنأ

 .يوليو ثورة بذكرى بالده
 بقضيتو واىتماميا لشعبنا الداعمة الشقيقة مصر لمواقؼ تقديره عف برقيتو في سيادتو وأعرب
قامة االحتالؿ إنياء أجؿ مف العادلة  .الشريؼ القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 
 محؿ ستظؿ والتي والبمديف، الشعبيف تربط التي الوطيدة األخوة بعالقات اعتزازه الرئيس وأكد

 .المجاالت شتى في وتطويرىا تنميتيا أجؿ مف مشترؾ اىتماـ
 

رئيس محمود عباس، إلى أبناء شعبنا في الوطف والشتات، المناضؿ الى نع آخر وفي سياق
 .عاما 98الوطني الكبير بساـ الشكعة، الذي انتقؿ الى جوار ربو مساء اليوـ، عف عمر يناىز 

 وفا وكالة: المصدر
 

 رداً  ىامة، اجتماعات سمسمة قريباً  ستعقد القيادة إف ردينة، أبو نبيؿ الرئاسة باسـ الناطؽ قاؿ
 بمدة في الحمص واد حي في إسػرائيؿ، باالحتالؿ، القائمة السمطة نفذتيا التي اليدـ عمميات عمى
 .الفمسطينية األرض في المتواصؿ والخروقات المحتمة، القدس مدينة شرؽ جنوب باىر صور

 مع العالقة بشأف مصيرية قرارات االجتماعات ىذه خالؿ ستتخذ القيادة إف ، ردينة أبو وأضاؼ
 .معيا الموقعة واالتفاقات إسرائيؿ
 الجانب أف مف وتكراراً  مراراً  حذر عباس، محمود الرئيس أف الرئاسة، باسـ الناطؽ وّذكر

 عدـ عمى مصرة بقيت اذا اسرائيؿ مع الموقعة باالتفاقيات بااللتزاـ االستمرار يمكنو ال الفمسطيني
 كسمطة إسرائيؿ ذلؾ في بما كافة، مسؤولياتيـ الجميع يتحمؿ اف ضرورة عمى مشدداً  بيا، االلتزاـ
 .احتالؿ

 وفا وكالة: المصدر 
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 اتفاؽ اي في االلتزاـ عدـ ضرورة عمى محيسف جماؿ. د فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكد 
 .معيا الموقعة واالتفاقيات الدولية بالقوانيف تمتـز لـ ما اسرائيؿ مع

 بعد واحد جانب مف االتفاقيات في االلتزاـ يجوز ال انو ، فمسطيف صوتعبر  محيسف وقاؿ
 تخضع التي" أ" مناطؽ في المصنؼ الحمص وادي حي وىدـ اوسمو التفاؽ اسرائيؿ وتمرد خرؽ

 .الكاممة الفمسطينية لمسيادة
 الحمص وادي حي ىدـ جريمة عمى كرد االسرائيمي االقتصاد ضرب ضرورة عمى محيسف وشدد
 .لذلؾ واضحة الية باتخاذ االختصاص جيات داعيا االحتالؿ بضائع مقاطعة خالؿ مف

 باسـ قائمة بتحديد االختصاص وجيات الحكومة مف فتح لحركة المركزية المجنة عضو ودعا
 الشعبية المقاومة لمجاف القوائـ تمؾ وتسميـ الفمسطينية االسواؽ في المتواجدة االسرائيمية البضائع
 منيا اإلسرائيمية البضائع إلفراغ المحالت ألصحاب ميمة اعطاء ثـ ومف الوطني العمؿ وفصائؿ

 ..المستورة العائالت عمى البضائع تمؾ وتوزيع بالقوة افراغيا يتـ واال
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
 وضع قررت القيادة أف ، عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف أعمف  

 الكامؿ الضرر جبر قرر عباس محمود الرئيس وأف اسرائيؿ، مع االتفاقيات كافة إللغاء آليات
 .المحتمة القدس جنوب باىر بصور الحمص واد في منازليا ىدـ مف المتضررة العائالت كؿ عف
 قياـ بعد اهلل راـ في االثنيف مساء  عقد طارئ اجتماع عقب صحفي مؤتمر خالؿ  عريقات وأكد
 لمجمس جمسة عقد طمب إقرار تـ أنو الحمص، واد في المواطنيف منازؿ بيدـ االحتالؿ قوات
 .االحتالؿ محاكـ مع الكامؿ التعامؿ ووقؼ األمف

 قراراعباس  محمود الرئيس مف وبتعميمات اشتية محمد. د الوزراء رئيس أصدر:  عريقات تابعو 
 الفوري اإلسكاف يشمؿ بما الضرر جبر لتنفيذ آليات مف يمـز ما كؿ بوضع الحكومة مف

 ىذه عمى والصمود البقاء معنى، مف لمكممة ما بكؿ الضرر وجبر والتعويض المشردة لمعائالت
 الرئيس  وجو كما كفمسطينييف، استراتيجيتنا في ارتكاز نقطة ىي منيا انتزاعنا وعدـ االرض
 لمجمس طارئة جمسة لعقد منصور رياض المتحدة االمـ في سفيرنا إلى تعميماتو عباس محمود
 .األمف

 ممحؽ بتقديـ قامت عباس محمود الرئيس مف وبتوجييات  الخارجية وزارة اف عريقات، وأضاؼ
 في باىر صور في أبنائنا بحؽ ارتكبت التي الجريمة ىذه حوؿ الدولية الجنائية لممحكمة جديد
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" رسمية إحالة" مئات الدولية الجنائية المحكمة أماـ لدينا أصبح وباعتقادي المحتمة، القدس 
 . االسرائيمييف المسؤوليف مف الجناة مع تردد وبدوف فوري قضائي تحقيؽ فتح تستوجب

 
ي رسائؿ متطابقة وجييا إلى وزراء خارجية دوؿ االتحاد ف طالب عريقات  متصلوفي سياق 

دوؿ العالـ  ، األوروبي وروسيا والصيف واليند وأميركا الالتينية والكاريبي وكندا وأستراليا والياباف
الجرائـ التي يرتكبيا مجرمو أجمع إلى التعاوف مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيؽ فوري في 

 .الحرب والمسؤولوف اإلسرائيميوف
 المصدر: وكالة وفا

 السادسة دورتو في المجمس اجتماعات أف،  صبح أحمد فتح لحركة الثوري المجمس عضو أعمف
 التي والمخاطر التحديات وحجـ تتناسب التي والتوصيات الداخمية القرارات مف بسمسمة خرجت
 .القرف بصفقة تسمى وما المنامة ورشة وآخرىا الفمسطينية القضية ليا تتعرض

 المدينة بيا تمر صعبة ظروؼ في جاءت المجمس دورة إف ،فمسطيف صوتعبر  صبح وقاؿ
 بوقؼ المجمس دفع ما الحمص، وادي بحؽ االحتالؿ سمطات ارتكبتيا التي والجريمة المقدسة
 بياف ورفع الحي إلى األتيرة االلو عبد الشعبية المقاومة لجنة رئيس برئاسة وفد وارساؿ أعمالو
 .الحكومة مع متابعتو ليتـ مباشر
 االستشاري المجمس وتشكيؿ فتح لحركة الداخمي بالنظاـ تتعمؽ قرارات ىناؾ أف إلى صبح وأشار
 والوحدة وغزة القدس حوؿ تفصيمية قرارات جانب إلى ولجانو، الثوري لممجمس داخمية وأعماؿ
 الختامي البياف ، موضحًا اف الشعبية المقاومة وحوؿ التحرير منظمة داخؿ والحوار الوطنية
 عمييا ركز التي الثوابت تحدد التي الرئيسية النقاط مف العديد يضـ الساعات خالؿ سيصدر
 الفمسطيني الوطني الموقؼ وحدة وىي لممجمس االفتتاحية الكممة في عباس محمود الرئيس
 .القرف بصفقة تسمى ما مؤامرة ورفض والشعبي

 خولة انتخاب تـ حيف في الثوري، لممجمس جدد أعضاء إضافة انو لـ يتـ  واشار صبح الى
 .المالية الرقابة لمجنة رئيسا الديؾ وجماؿ السر ألميف نائبا االزرؽ

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
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 واد حي في الحتالؿ قوات ارتكبتيا التي المجزرة اف عمى القدس شؤوف وزير اليدمي فادي شدد  
  عمى  الدولي الصمت  لوال لتحصؿ كانت وما،  حرب جريمة باكمميا عائالت وشرد الحمص
 .وجرائمو االحتالؿ

  القانوف فوؽ نفسيا تعتبر التي االحتالؿ حكومة اف ، فمسطيف صوت عبر اليدمي واوضح 
 الدولية والمواثيؽ والقانوف وحسب الدولية  االتفاقيات حسب العزؿ فيالمدني استيدفت

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

تغريدة عمى حسابو عمى تويتر،  اعمف عضو المجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسيف الشيخ ،في 
 كيفية في لمبحث قريبًا جدًا  الفمسطينية لمقيادة ىاـ اجتماع إلى سيدعو محمود عباس أف الرئيس

 . القدس في المنازؿ ىدـ وتحديدا األخيرة اإلسرائيمية اإلجراءات عمى الرد
 المصدر: شبكة تويتر

 
 
 الصحفية النقابات كؿ فيو طالبت بيانا اصدرت النقابة اف بكر ابو ناصر الصحفييف نقيب أكد  

 ضمف ووضعو ، إسرائيؿ مع  بالتطبيع يقوـ مف تجاه حاسمة  وقرارات مواقؼ باتخاذ العربية
 كبير بشكؿ وتسانده تدعمو  النقابة بو تقـو  الذي الحراؾ اف الى مشيراً  ، السوداء القائمة
 . العربية النقابات
 النقابة موقؼ حوؿ  الواسع والفمسطيني العربي بااللتفاؼ ، فمسطيف صوت عبر بكر ابو واشاد

 اثر بدوره وىذا  االجتماعي، التواصؿ شبكات عمى خاصة الواسع العربي االعالمي  وبالحراؾ
 العربي االعالـ اختراؽ في فشمت إسرائيؿ اف الى مشيراً   العربي، العاـ الرأي في  واضح بشكؿ

 والفمسطيني
 صوت فمسطين اذاعةالمصدر: 

 
، اف مجمس االمف  اهلل عوض عمر الخارجية وزارة في المتحدة لألمـ العامة االدارة رئيس قاؿ

 التي الجريمة لمناقشة نيويورؾ في المتحدة األمـ مقرّ  في لو مفتوحة جمسة الدولي سيعقد اليوـ
 المجمس مف بياف الستصدار المحتمة بالقدس الحمص وادي حي بيدـ االحتالؿ قوات ارتكبتيا
 .ذلؾ حوؿ
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 القرار برفض االمريكية المتحدة الواليات ادارة تقوـ اف ، وتوقع عوض اهلل عبر صوت فمسطيف 
 يكوف اف ضرورة عمى مشدداً  االحتالؿ، دولة لدعـ االمف مجمس قبؿ مف اصداره سيتـ الذي

 .دولياً  اسرائيؿ محاسبة نحو الحراؾ
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 .كوبا في الدراسيةمنحة الترشح لمتوضيح يتعمؽ ب العممي والبحث العالي التعميـ وزارة أصدرت 

 شيادة استخراج عمى والتعميـ التربية وزارة مقدرة وعدـ الوقت لضيؽ انو،  الوزارة وأوضحت
  كوبا لمنحة لمترشح الطمب تقديـ تقرر فقد الحالي الوقت في طالب الي العامة الثانوية كرتونة
 .الترشيح بعد مباشرة تسميميا يتـ اف عمى الكرتونة شيادة دوف

 وزارة التعميم العالي  : لمصدرا

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

تيش خالؿ عمميات دىـ وتف مواطناً  61الثالثاء فجر اليوـ  اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 والقدس. لممنازؿ بالمحافظات الشمالية

  نادي االسير: لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 باب مبنى بخصوص سرائيميةاإل صحافيةال مزاعـال صحةعدـ  مصدر أردني مسؤوؿ أكد
 .الرحمة

 ليذه أساس ال أف إسرائيمية، إعالـ وسائؿ زعمتو ما حوؿ سؤاؿ عمى رد في المصدر وأكد
 الحـر/ األقصى المسجد مف يتجزأ ال جزء الرحمة باب أف الثابت األردف موقؼ وأف المزاعـ

http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5163/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019-2020


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-23                   الثالثاءاليوم  : 

 لتغيير محاولة أي ويرفض النواحي جميع مف األقصى المسجد حكـ وحكمو الشريؼ، القدسي 
 .المقدسة األماكف في القائـ والقانوني التاريخي الوضع

عادة الباب ترميـ مف بد ال أنو المصدر وأكد   سمطات قبؿ مف إغالقو قبؿ كاف كما وضعو وا 
 . 3002 عاـ مف آذار في االحتالؿ

 وكالة االنباء االردنية : لمصدرا
 

 واألراضي فمسطيف قطاع رئيس ، المساعد العاـ األميف عمي أبو سعيد الدكتور السفير أداف
"  باىر صور" في" الحمص واد" في اليدـ جرائـ العبارات بأشد العربية بالجامعة المحتمة العربية
 األفراد مئات تأوي التي السكنية البنايات عشرات بيدـ إسرائيؿ شرعت حيث القدس شرؽ جنوب
 .المقدسييف المواطنيف مف

 العدواف استمرار سياؽ في تأتي الجريمة ىذه أف صحفي، تصريح ،في عمي أبو السفير وأكد 
 القدس في خاصة وحقوقا وجودا الفمسطيني الشعب يستيدؼ الذي المتصاعد والممنيج السافر

 .المدينة مف لمفمسطينييف القسري التيجير لسياسة واستمرارا مسبوؽ، بشكمغير

 بحؽ العدواف ليذا وفوري حد لوضع مسؤولياتو أماـ يقؼ أف الدولي المجتمع ،"أبوعمي" وطالب
 سريعة بصورة القسري والترحيؿ االقتالع لجرائـ والتصدي القدس، ومدينة الفمسطيني الشعب

 صحيفة الوفد المصرية: لمصدرا
 
 العائدة السكنية الوحدات عشرات ىدـ عمى اإلسرائيمية السمطات إقداـ يةاألردنالمممكة   تدانأ  

 .الشرقية القدس في باىر صور منطقة في الفمسطينييف لممواطنيف

 لمسياسات المممكة رفض عمى االردنية بساـ القضاة، الخارجية وزارة باسـ الرسمي الناطؽ وشدد
 تشمؿ والتي الشرقية، القدس فييا بما المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلسرائيمية االستيطانية

نشاء السكاف وطرد واليدـ االراضي مصادرة وسياسات منيا القائـ وتوسيع المستوطنات بناء  وا 
 القسري لمتيجير اليادفة واالجراءات السياسات مف وغيرىا المستوطنات لخدمة االلتفافية الطرؽ
 .لمسكاف
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 إسرائيؿ بيف الموقعة االتفاقات مع صارخ بشكؿ تتعارض اإلجراءات ىذه كؿ أف وأوضح 
 .الدولي اإلنساني والقانوف الدولي والقانوف والفمسطينييف

 وزيادة اليأس تعميؽ عمى تعمؿ التي الممارسات ليذه الفوري بالوقؼ اإلسرائيمية السمطات وطالب
 .المنطقة في واالستقرار لمسالـ الوحيد السبيؿ الدولتيف، حؿ عمى جوىري بشكؿ وتؤثر التوتر

 صحيفة الغد االردنية: لمصدرا

 

 واإلمارات، السعودية، مف عرب صحفييف قياـ عف األنباء صحة ،العرب الصحفييف اتحاد فىن  
 .إسرائيؿ بزيارة والعراؽ، والبحريف،

 بالنسبة فيو األعضاء الصحفية المنظمات كافة بمراجعة اليوـ قاـ إنو لو، بياف في االتحاد، وقاؿ
 صحفي أي قياـ بعدـ قاطعة بصورة التأكد وتـ حاليا، إلسرائيؿ الصحفييف بعض زيارة لموضوع
 البحرينية الصحفييف جمعيتي أعضاء الصحفييف خاصة إسرائيؿ، بزيارة المنظمات ىذه إلى ينتمي

 .العراقييف الصحفييف ونقابة السعودييف، الصحفييف وىيئة واإلماراتية،

 دوؿ في يعيشوف يكونوف قد حاليا إسرائيؿ يزوروف الذيف الصحفييف وفد أعضاء أف وأضاؼ
 .فييا يقيموف التي الدوؿ جنسيات ويحمموف الميجر

 النظاـ بقواعد أعضائو كافة والتزاـ تمسؾ مدى عمى تأكيده العرب لمصحفييف العاـ االتحاد وجدد
 تحرير يتـ حتى اإلسرائيمي االحتالؿ مع التطبيع أشكاؿ كافة ضد الوقوؼ وىو لالتحاد، األساسي

 .الشرقية القدس وعاصمتيا فمسطيف، دولة وقياـ العربي التراب كؿ

 الصحفيين الفمسطينييننقابة : لمصدرا
 

 ووسائؿ السياسييف والقادة بالحكومة األميركييف ثقة أف بيو،  لمرأي اجراه معيد  استطالع بّيف
 .تراجعت اإلعالـ

 تحجب الفدرالية الحكومة إف قالوا األميركييف مف المائة في 18 فإف االستطالع وبحسب
 تتجاىؿ اإلعالـ وسائؿ أف المائة في 16 رأى بينما عمدًا، الناس عامة عف الميمة المعمومات

 .ميمة أحداثاً  عمداً 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-23                   الثالثاءاليوم  : 

 إلى يستمعوف عندما والكذب الحقيقة بيف الفرؽ معرفة الصعب مف إنو الثمثيف نحو وقاؿ 
 التواصؿ مواقع عمى المعمومات عف ذاتو الشيء النصؼ نحو قاؿ بينما المنتخبيف، المسؤوليف
 .االجتماعي

 مف يجعؿ ما وىو ببعض، وبعضيـ بالمؤسسات األميركييف ثقة انعداـ تزايد االستطالع وكشؼ
 األميركييف البالغيف مف المائة في 16 ويعتقد. والسياسية االجتماعية القضايا مع التعامؿ الصعب

 .استعادتيا أىمية المائة في 89 وأكد انخفضت، الناس بيف الثقة أف

 صحيفة الشرق االوسط: لمصدرا

 

 

 مثل هذا اليوم حدث في:  خامساً 

 
 .فمسطيف تقسيـب البريطانية بيؿ لجنة توصيات ضترف   العميا العربية المجنة - 6872 -32-7
 

في مصر وتنصب  الممكي بالنظاـ تطيح  المصرييف األحرار الضباط حركة - 6883 -32-7
 المواء محمد نجيب رئيس لمصر.

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

