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   يأواًل : الممف السياس 

 حل عمى الحفاظ أجل من دولي وطني ائتالف تشكيل الى  الوزراء، رئيس اشتية محمد. د دعا  
 .فمسطينية دولة إقامة بإمكانية تطيح ان االمريكية المبادرة فيو تريد الذي الوقت في الدولتين،

 ، افريقيا لجنوب الحرية ليوم والعشرين الخامسة الذكرى إحياء حفل في كممتو خالل اشتية وطالب
 التي اإلجراءات ضد احترازي بإجراء نقوم لكي بذلك، تقوم أن فمسطين بدلو تعترف لم التي الدول
 الضفة في المناطق بعض بضم تيديده خالل من اإلسرائيمي الوزراء رئيس يتخذىا أن يمكن
 .فمسطين بدولة اعترفت التي الدول أوائل من افريقيا جنوب ان الى الفتاً  ،"الغربية

 األميركي الكونغرس ،االمريكي الشيوخ مجمس من وفداً  لقائو خالل اشتية دعا. متصل سياق وفي
 بالدولة لالعتراف التصويت نحو وغيرىا األوروبي االتحاد دول برلمانات حذو يحذو أن إلى

 الفمسطينية التحرير منظمة عن الحظر ولرفع الفمسطينية،

 الدولية القرارات وفق الدولتين لحل داعمة أميركية أصوات خروج أىمية  عمى اشتية وأكد
 الصورة عمى ترمب دونالد برئاسة األميركية اإلدارة تطغى الذي الوقت في الموقعة، واالتفاقات
 .إلسرائيل الواضح بانحيازىا

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 بل ، فحسب ميمة فمسطينية مدينة ليست الفمسطيني لمشعب بالنسبة القدس أن فتح حركة أكدت 
 الموروث مخزون و الرواية وىي ، والمستقبل والحاضر التاريخ فيي ، بكثير ذلك من أعمق ىي

 الدينية الناحية من بالغة أىمية وليا فمسطين، لدولة السياسية العاصمة وىي والحضاري الثقافي
 . والمسيحيين المسممين الفمسطينيين عند

 ان صحفي، تصريح في فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو القواسمي أسامة وقال
 نموت أن مرة مميون عمينا أىون وأنو الوطنية، واليوية الوجود لمفمسطينيين بالنسبة تعني القدس
 وىذه بديال، القدس عن نرضى وال نركع وال نستسمم وال السماء، الى عاليا ىاماتنا رافعي واقفين
 بأيد تكتب التي ، المزعومة العار صفقة ويصيغون يكتبون من الى تماماً  موجية الرسالة

 . صييونية
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 يبنى سالما وأن الواقع، االمر سياسة بفعل أو بالتقادم تسقط ال الحقوق أن عمى القواسمي وشدد 
 .لو مستقبل ال والمالي السياسي واالبتزاز واالستبداد الظمم عمى

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 ىيئة تشكيل" حماس" محاولة إن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حناند. قالت  
 واليروب الفمسطينية، الرسمية المؤسسات ضرب إطار في تأتي ،"القرن صفقة" تسمى ما لمواجية

 .القرار صنع في المسؤولية تحمل من

 إلنياء فعمية خطوات باتخاذ" حماس" حركة فمسطين، صوت إلذاعة حديث في عشراوي وطالبت
" القرن صفقة" مواجية أن مؤكدة بديمة، أجسام تشكيل من بدالً  الوطنية، الوحدة وتحقيق االنقسام
 .الفمسطيني الداخمي الوضع تقوية في تكمن

 ، فمسطين دولة لدى الجديد المكسيك ممثل من كالً  لقائيا خالل عشراوي قالت خرآ سياق وفي
 –اإلسرائيمية الخطوات إن االيطالي البرلمان في واألوروبية الخارجية الشؤون ىيئة ورئيسة

ن الفمسطينية، القضية عمى وجودياً  خطراً  تشكل األميركية  لمشعبوية المتنامي التصاعد وا 
 الدولية المنظومة واستقرار أمن عمى ممنيج بشكل سيقضي أجمع العالم في واالنفرادية والعنصرية

 .برمتيا

 اذاعة صوت فمسطين -وفاوكالة المصدر: 

 البريطاني القنصل  لقائو خالل ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو،مجدالني أحمد. د طالب
لزام بالتدخل وبريطانيا األوروبي االتحاد فمسطين دولة لدى العام  بقرارات االحتالل حكومة وا 

 .الدولية الشرعية

 االقتصادي الحصار جراء الفمسطينية األراضي في األوضاع تدىور من مجدالني وحذر
دارة اإلسرائيمي، االحتالل يفرضو الذي والسياسي  ليس األوضاع تدىور من حذر كما ترمب، وا 

 قراراً  االحتالل حكومة نفذت حال في األوسط، الشرق بمنطقة بل فقط الفمسطينية األراضي في
 من يتطمب الذي األمر لسيادتيا، واألغوار الغربية الضفة من وأجزاء االستيطانية الكتل بضم

 .األوان فوات قبل وممموسة عممية إجراءات الدولي المجتمع

 وفاوكالة المصدر: 
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، بانتخابات مجمس طمبة جامعة  فتح اء األقصى، الذراع الطالبي لحركةازت كتمة شيدف  
 .13من أصل  مقعداً  82بوليتكنك فمسطين في الخميل، بحصوليا عمى 

وأعمن رئيس المجنة العميا النتخابات المؤتمر الطالبي العام في الجامعة مصطفى أبو الصفا، 
( مقعدا، وكتمة 82نتائج االنتخابات، التي أشارت إلى حصول حركة الشبيبة الطالبية عمى )

 مقاعد. 1القطب الطالبي وتجمع المبادرة "اليسار الطالبي" عمى 

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الشييد عائمة منزل بناء إلعادة مبادرة ، سمفيت محافظة مؤسسات بمشاركة ،"فتح" حركة أطمقت
 .الزاوية بمدة في ليمى أبو عمر

 المحافظة، ومؤسسات سمفيت إقميم في" فتح" حركة من شخصيات تضم لجنة تشكيل عن وأعمن
 عمى العمل اآلليات وباشرت المحافظة، غرب البمدة في جديدة أرض قطعة بشراء قامت والتي

 .الجديد المنزل أساسيات لبناء تمييداً  األرض وحفر تجريف

 توفير إلى إضافة أشير، أربعة خالل منيا االنتياء المتوقع البناء إعادة عممية المجنة  وستتابع
 .الجديد المنزل إلى انتقاليا حين إلى الشييد لعائمة مؤقت مأوى

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 فيي ،الطبية التحويالت في وساطات بوجود تسمح لن أنياأكدت وزيرة ا لصحة  د. مي الكيمة   
 مراكزنا لتطوير كبيرين وجيد لعمل نحتاج إننا" بمشافينا، عالج لو يتوفر ال الذي لممواطن حق

ن الحكومي، الصحي بالقطاع المواطن ثقة وتعزيز بيا والنيوض  ىو مؤسساتنا في أنجز ما كل وا 
 ".والجرحى األسرى وعذابات الشيداء بدم

 مميزة طبية خدمة لتقديم تسعى الصحة وزارة إنفي تصريح صحفي ،   الكيمة الوزيرة وأضافت
 توفير خالل من الفمسطيني، بالمواطن تميق صحية وجودة وبكفاءة متقدمة طبية لمعايير وفقاً 
 .الساعة مدار عمى ليا المواطن وصول وتسييل الخدمات، كافة

 المصدر: مجمس الوزرء
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

مناطق مختمف   من مواطنين ثالثة ،فجر اليوم الخميس اإلسرائيمي، االحتالل قوات عتقمتا
 .الغربية والقدس الضفةبمحافظات 

 وشياب اهلل، رام من سعيد محمود أنس:المواطنين اعتقمت االحتالل قوات أن األسير، نادي وبين
 .الخميل من اليشممون فيصل لؤي المواطن ،القدس من غريب حسام

 المصدر: نادي االسير الفمسطيني 

 

 بحراسة ،المبارك االقصى المسجد الخميس اليوم صباح متطرفاً  مستوطناً   183 من اكثر اقتحم
 .االسرائيمي االحتالل قوات من مشددة

 المبارك االقصى المسجد أبواب عمى وجوالتيم القديمة لمقدس استباحتيم المستوطنون واصليو 
 .التوالي عمى الخامس لميوم الخارج من عميو والصالة

 وكالة معا المصدر:

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 تنتيجيا التي والعقوبات واإلمالءات الييمنة سياسة بشدة بوتين فالديمير الروسي الرئيس انتقد  
 قيميا وفرض العالم بقيادة الحق ليا أن مسوّغ أي دون تدعي الدول بعض أن واعتبر واشنطن،

 .عميو

 وفرض االبتزاز إلى تمجأ العالم، عمى ىيمنتيا فرض تحاول التي الدول ىذه أن بوتين وأضاف
 .النيج ىذا مع تتفق ال موسكو وأن بالقوة، قيميا فرض وتحاول العقوبات

 صارخ بشكل وتستخف لملمعا قيادتيا الغربية الدول بعض تّدعي الحظ، لسوء: "بوتين وقال
 قيميا فرض وتحاول والضغط، العقوبات وفرض لالبتزاز وتمجأ الدولي، القانون ومبادئ بمعايير
 ".الطرح ىذا مثل مع بشدة نختمف نحن. بأكمميا وشعوب بمدان عمى فييا المشكوك وُمثميا

 روسيا اليومالمصدر: 
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  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 

 وجوزيف الناصر عبد جمال يد عمى االنحياز عدم حركة قيام عن اإلعالن - 3522 -82-4 
 .إندونيسيا في المنعقد باندونغ مؤتمر في نيرو الل وجواىر تيتو بروز

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

