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 يأواًل : الممف السياس

 

 ابنيم بوفاة وعائمتو رميمة أبو عزمي عبد المواطن السبت، مساء عباس، محمود رئيسال عزى 
 .  المحتمة القدس شمال حنينا بيت في مياه بركة في غرقا قضى الذي قيس، الطفل

 قيس، نجمو بوفاة القمبية تعازيو خالص عن الطفل، والد مع ىاتفي اتصال في سيادتو وأعرب
 وقال جميعا، مشاعرنا ىز الذي الجمل المصاب ىذا في عائمتو وجانب جانبو الى بوقوفو وأبمغو
 .وفاتو نبأ بالغ وألم كبيرة بصدمة تمقى إنو

  وكالة وفا المصدر: 

 
 

 أو صفقة أو محاولة أي أن عريقات، صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أكد  
 بما الغربية الضفة) 7691 حدود عمى فمسطين دولة تحتل قوة اسرائيل ان لحقيقة يتنكر امالء
 ".القرن احتيال" اعتباره عمى التاريخ سيدخل( غزة وقطاع الشرقية، القدس فييا

 لنتنياىو ترمب ودعوة ،قريباً " القرن صفقة" نشر حول يثار ما عمى رداً  عريقاتد. أقوال جاءت
مالء فرض كيفية عمى لالتفاق واشنطن الى لمقدوم وغانتس  شعبنا عمى" القرن صفقة" وا 

 .والعالم الفمسطيني

 سيدخل نتنياىو مع الكاممة والشراكة اليوم، إلى ترمب إدارة بو قامت ما نأ عريقاتد. وأكد
 لعممية المحددة والمرجعيات الدولية والشرعية" الدولي القانون عمى القرن احتيال" أنو عمى التاريخ
 ".السالم

 وكالة وفا لمصدر: ا 
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 لعبة في الشخصية العالقات إطار في العار صفقة يستخدم ترمب أن" فتح" حركة أكدت
 موافقة بعد أتى المزعومة خطتيم نشر موعد األبيض البيت إعالن وأن نتنياىو، مع االنتخابات

 .المقبل مارس انتخابات في تخدمو أنيا لرؤيتو ذلك، عمى نتنياىو

 صحفي، تصريح في القواسمي أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو وقال
 جيل عمى يدلل االنتخابية، الشخصية العالقات أتون في الصراع لحل األبيض البيت نظرة إن

 واحدا عربيا زعيما يجدوا لن وأنيم بو، يقومون لما التدميرية واآلثار الصراع، بطبيعة مطمق
 .الفاسدة بضائعيم يشتري

سرائيل أميركا أن القواسمي وأكد  واثقون ونحن البطل، شعبيا مصير ليحددوا فمسطين يممكون ال وا 
 مزعومة صفقة وأن والطغيان، الظمم عمى سينتصرون والثبات والصمود واإلرادة الحق أن من

 .المشؤوم بمفور وعدل استكمال إال ىي ما يستحق، ال لمن يممك ال ممن تمنح

   مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 نية خطورة من حمايل حسين ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة باسم المتحدث ذرح
 بشكل ترفضيا القيادة أن مضيفاً  ميتة، ولدت التي( القرن صفقة) عن اإلعالن األمريكية اإلدارة
 .المؤامرة حجم عمى ستكون التي الردود حجم في وتبحث قاطع

 إزاء األيدي مكتوفة تقف لن فتح حركة أن ،فمسطين صوت إلذاعة تصريح د.حمايل في وأكد
 عباس محمود الرئيس برئاسة القيادة أن مؤكداً  شعبنا، بحق اإلسرائيمية األمريكية اإلجراءات

 .المشبوىة األمريكية لمصفقة رافض عربي لموقف أسست

 االحتالل، النتياكات التصدي في ومستمرة قائمة السممية الشعبية المقاومة أن حمايل وأوضح
 التنظيمية واألطر الفصائل كافة بمشاركة المقبمة األيام ستعقد مكثفة اجتماعات أن إلى مشيراً 
 .التحديات لمواجية موحد موقف ألخذ

  صوت فمسطينالمصدر: 
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 وحزب أبيض أزرق حزب” ان ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل قال  
 االسرائيمية واألحزاب األمريكية اإلدارة بين تحالف وىناك واحدة، لعممة وجيان ىما الميكود

 .“االنتخابات في المشاركة

 الشعب إجبار تستطيع قوة األرض عمى يوجد وال القرن صفقة نقبل لن” يوسف، ابو وأضاف
 .“القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة في المتمثمة الثابتة حقوقو عن التنازل عمى الفمسطيني

    رويترزوكالة المصدر:

 

 المبارك األقصى المسجد عن والمواطنين الدين رجال إبعاد إن: "والمغتربين الخارجية وزارة قالت 
 التضييقات من يتجزأ ال وجزء خطير وتصعيد العبادة، حرية في لمحق فاضح انتياك ىو

 التقسيم لتكريس وباحاتو( األقصى) وعمى المصمين، عمى المتواصمة االسرائيمية واالعتداءات
 ".مكانيا تقسيمو يتم ريثما الزماني

 العميا اإلسالمية الييئة رئيس بإبعاد االحتالل سمطات قرار ، عنيا صادر بيان في الوزارة وأدانت
 أيضا بشدة أدانت كما المبارك، األقصى المسجد عن شيور أربع لمدة صبري عكرمة الشيخ
 المواطنين من العديد بحق وأجيزتو االحتالل شرطة اتخذتيا التي األقصى عن االبعاد قرارات

 .المسجد وحراس اإلسالمية األوقاف ورجاالت والمرابطات والمرابطين

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

الى حاالت وفاة في  يالذكدت وزارة الصحة ان دولة فمسطينية خالية تمامًا من فيروس كورونا أ
 الصين ودول اخرى .

مع حاالت  ةالتعميمات الالزممراكزىا الصحية و  مستشفياتيا عمى عممتنيا وقالت الوزارة ا
 وطريقة عزليا وتعامل الطواقم الطبية معيا سريريا ومخبرياً  االصابة 

 المصدر: وزارة الصحة 
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا الثاً 

 قطاع جنوب يونس خان محافظة عمى غارات عدة الميمة، اإلسرائيمي االحتالل طائرات شنت
 .إصابات وقوع عن يبمغ أن دون ،غزة

 بالخطيرة، وصفت أحدىما بجروحبمس من محافظة نا مواطنان أصيب اليةوفي المحافظات الشم
 .نابمس جنوب الساوية بمدة في مستوطنينعصابات ال قبل من عمييما االعتداء عقب ،

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

 دونالد األمريكي الرئيس لمقاء دعوة قبل إنواالسرائيمي   أبيض أزرق حزب زعيم جانتس يقال بين
 .األوسط الشرق في سالملم ترامب خطة لبحث االثنينغدًا  واشنطن في ترامب

 وكذلك وكيانيا، إسرائيل لحدود بالنسبة مصيرية أوقات ىذه” مسجمة تصريحات في جانتس وقال
 .“الديمقراطي لنسيجيا

 ترسم فارقة عالمة باعتبارىا التاريخ سيذكرىا ترامب الرئيس وضعيا التي السالم خطة” وأضاف
قميمي تاريخي اتفاق نحو أخيرا لمتقدم األوسط الشرق في المختمفين لالعبين الطريق ، وفق “وا 
 زعمو.

 اقترحيا التي خطةال تفاصيل عمى ليطمعيما وجانتس نتنياىو إلى الدعوةوجو   ترامب يذكر ان
 عام من أقل غضون في الثالثة وىي اإلسرائيمية االنتخابات قبل طويمة فترة منذ األبيض البيت
 .واحد

 رويترزوكالة : المصدر

 

قالت صحيفة ىآرتس العبرية، اليوم األحد، أن خطة "صفقة القرن" كتبت بطريقة تضمن رفض 
الفمسطينيين ليا، وأن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب تخمت عن رؤية حقيقية لمسالم في 
الشرق األوسط، من خالل طرح خطة تتماشى إلى حد كبير مع مواقف اليمين المتطرف في 

 إسرائيل.
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وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطة التي ستنشر توضح بما ال يدع مجاال لمشك أن مؤسسيا جاريد 
كوشنير صير ترامب، ال يمكنو التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والفمسطينيين، ومن 
المشكوك فيو جدا أنو يريد ذلك، فقد كتبيا بطريقة يرفضيا الجانب الفمسطيني بشكل صريح 

 وواضح.

 القدس ترجمة صحيفة: المصدر
 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 االرتباط فك قرار عن العودة لموضوع صحة ال أنو الصفدي، أيمن االردني الخارجية وزير أكد 
 .الغربية الضفة مع القانوني

 لشؤون الدولة وزير ضم السبت، مساء الوزراء، رئاسة بدار عقد لقاء خالل الصفدي وقال
 يتم مل إنو الفضائية، المحطات ومراسمي الصحفيين من وعدداً  العضايمة، عودة أمجد اإلعالم
 .حالياً  وال سابقاً  ال االرتباط فك موضوع طرح

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 

   

  إلى كورونا بفيروس الوفاة  حاالت ارتفاع ،االحد اليوم الصينية، الوطنية الصحة لجنة اعمنت 

 عن الناجم الرئوي بااللتياب مؤكدة إصابة حالة 7616، وارتفاع االصابات الى شخص   69
 .حرجة حالة في 932 بينيا البالد، عموم في( في.أو.سي.إن-9176) الجديد كورونا فيروس

 يشتبو مريضا 9962 ىناك يزال التعافو من المرض ، فيما شخصا 26ان  ،المجنة وأوضحت
 .بالفيروس بإصابتيم

 شينخوا الصينيةالمصدر: وكالة 
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 في المتفشي" كورونا" لفيروس مضاد لدواء التوصل عن األحد اليومعمن وزير الصحة الصيني أ 
 .إصابة ألف من وأكثر شخصا 69 مقتل عن أسفر والذي البالد

 سيكونو  ،لمبشر إستعمالو بدء قبل األخيرة اإلختبار مراحل في الدواءان  الصحة وزيروأوضح 
 .القادمة الساعات خالل مجاناً  متوفرا

 روسي اليومالمصدر:

 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 السيطرة تحت كانو أن بعد سيادتيا إلى والعريش سيناء تستعيد مصر - 7667   -7- 99  
 .اإلسرائيمية

 

 ذلك بعد المجنة ىذه شكمت ،كما القومية المجنة القدس مدينة في شكمت –  7626 -7- 99  
 . المدني الدفاع شؤون في المشاركة بقصد ، حده عمى فمسطينية مدينة كل في

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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