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 2019-4- 27                   السبتاليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 معرض في اسرائيل مشاركة بأن والدولية الخارجية لمعالقات الرئيس مستشار شعث نبيل.د اعتبر
 لمموقف ومخالف بالقاىرة، العرب الخارجية وزراء لقرار مخالف دبي، في 0202 الدولي أكسبو

 .الفمسطيني

 يشكل إسرائيل مع عربية دولة أي تطبيع إن ، التركية االناضول لوكالة تصريح في شعث وقال
 ىناك سيكون أنو معمناً  واإلسالمي، العربي والموقف الفمسطينية، القضية حق في" فادحاً  خطأ"

 .أخرى تفاصيل دون األمر، حول اإلمارات مع رسمي تواصل

 بمبادرة وااللتزام إسرائيل، مع تطبيع أي توقف أن العربية الدول كل من طمبنا"  شعت وأضاف
 التي المناطق كل من الكامل إسرائيل انسحاب بعد إال التطبيع بعدم القاضية العربية السالم
 ".7691 عام احتمتيا

 الفتاً  ،"االحتالل ضد الموحد واإلسالمي العربي الموقف خمخمة تحاول إسرائيل" أن شعث وأشار
 ومعيا إسرائيل، مشروع ألن صحيح، غير السالم دفع أجل من التطبيع عن الحديث" أن إلى
 ".الفمسطيني الشعب بحقوق أو بالسالم، لو عالقة ال ترامب، إدارة

 وكالة االناضول التركية: المصدر

 شريكا ىناك إن لمقول واإلسرائيمية األميركية اإلدارة قبل من المحاوالت كل أن فتح حركة أكدت 
 .وقيادتو الفمسطيني شعبنا إلحباط ومحاوالت وأكاذيب وىم مجرد ىو" العار صفقة" في عربيا

سرائيل أميركا أن فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو القواسمي ةأسام وأكد  لم وا 
 .القدس بيع عمى يوافق واحدا عربيا تجدا ولن

 مفتاح وىي المساومة، أو لمبيع معروضة غير وىي الصراع، جوىر القدس إن القواسمي وقال
 أقرىا كما فمسطين دولة عاصمة تكون أن دون لحل مطمقا إمكانية وال السالم، يريد لمن السالم
 .الدولي القانون

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/157207
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 شيداء كتائب في البارز القيادي ،" ياسر أبو" السواركة خالد: الوطني المناضل فتح حركة عتن  
 .الجمعة صباح ربو جوار الى انتقل الذي االقصى

 إن ، الجنوبية، المحافظات في والثقافة اإلعالم مفوضية عن صدر بيان في الحركة، وقالت
 االحتالل مقارعة في وقويا عنيدا صنديداً  وفارسا لموطن مخمصاً  رجال فقد الفمسطيني الشعب

 .االسرائيمي

 الحار بالعزاء خاصة عائمتو والى تواجده، أماكن كل في الفمسطيني شعبنا الى الحركة وتقدمت
 عمى والسير الوطني نيجيم عمى باالستمرار يكون لمشيداء الوفاء أن عمى مشددة لرحيمو،
 .خطاىم

 عالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: مفوضية اال

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 في الطوارئ لطب الخامس المؤتمر بافتتاح كممتيا خالل الكيمة مي. د الصحة وزيرة قالت 
 الكفاءات واستقطاب والطبية الصحية الخدمات توطين ىو لموزارة األساسي اليدف نإ  فمسطين،
 الوزارة أركان مع سعييا مؤكدة المواطنين، لجميع عالية وبجودة آمنة صحية خدمات إلى لموصول
 .الطبية بالتحويالت المتعمقة اإلشكاالت إلنياء

 رأسيا وعمى الدولية المنظمات مع العالقات لتوطيد تسعى الوزارة إن الكيمة الوزيرة وأضافت
 دول كل في واألصدقاء العرب األشقاء مع التعاون تعزيز إلى إضافة العالمية، الصحة منظمة
 .الصحة لوزارة المادي الدعم لجمب العالم

 لمعالج تقديمنا استمرار في يؤثر لن إسرائيل إلى التحويالت وقف قرار أن الكيمة الوزيرة وأكدت
 من يتألم طفل دمعة تساوي ال الدنيا أموال فكل المناسبة، العالج أماكن إلى مرضانا وتحويل
 .المرض

 وزارة الصحة المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 قوات قمع اثر وحاالت اختناق مختمفة بجراح اً مواطن 92  صابةعمنت وزارة الصحة عن اأ 
 .شرق قطاع غزة  االسبوعيةالسممية   العودة لمسيرات االسرائيمي االحتالل

وفي سياق متصل اصيب عشرات المواطنين باالختناق جراء قمع قوات االحتالل لمسيرات سممية 
  .المحافظات الشماليةبتيطان بمعين ونعمين مناوئة لمجدار واالسفي 

 وزارة الصحة  المصدر:

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 السطات قيام من البالغ قمقيا عن اهلل ورام القدس في األوروبي االتحاد دول بعثات أعربت  
 الشرقية بالقدس سموان حي في ياصول وادي منطقة في فمسطينية ممتمكات بيدم اإلسرائيمية

 .الجاري نيسان شير خالل

 السمطات من األوروبي االتحاد دول بعثات تتوقع" ، عنو صدر بيان في األوروبي االتحاد وقال
 ".ياصول وادي في الفمسطينية بالممتمكات المتعمقة اليدم أوامر تنفيذ في النظر إعادة اإلسرائيمية

 دول خارجية وزراء مجمس وتصريحات ببيانات األوروبي االتحاد بعثات ُتَذكِّر: "البيان وأضاف
 االستيطان لسياسة الشديدة معارضتو خالليا من األوروبي االتحاد كرر حيث األوروبي؛ االتحاد

 ".البيوت وىدم المنازل إخالء مثل السياق ىذا ضمن المتخذة واإلجراءات اإلسرائيمية

 وكالة وفا المصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

