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   يأواًل : الممف السياس 

 اجتماع  سيترأس ، عباس محمود الرئيس أن  والمغتربين الخارجية وزير  المالكي رياض. دقال  
 .  االثنين اليوم اهلل رام  مدينة في سيعقد الذي األسبوعي الفمسطينية الحكومة

 من العديد لمناقشة اليوم؛ الحكومة اجتماع من جانباً  سيحضر  الرئيس ان المالكي وأوضح
 .المستويات جميع عمى بيا نمر التي األوضاع صورة في الحكومة وزراء ووضع القضايا،

 االجتماع، عقب سيغادر ، اشتية محمد. د الوزراء رئيس أن المالكي كشف متصل، سياق   وفي
 صورة في وضعيم أجل من المانحين؛ مؤتمر لحضور روكسل؛ب البمجيكية العاصمة إلى متوجياً 

 .فمسطين في األوضاع

  وكالة سواالمصدر: 

 

 الشرق في السالم لعممية النرويجي المبعوث استقبالو خالل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس أكد   
 يشمل بما اسرائيل مع العالقة في النظر اعادة وسيتم القائم، بالوضع القبول عدم ، األوسط
 .واألمنية واالقتصادية والقانونية السياسية العالقة

 بموقف والخروج األمريكية، القرن صفقة لمواجية دولي تحالف خمق ضرورة عمى اشتية وشدد
 حدود عمى الفمسطينية الدولة واقامة الدولتين، حل عن بديل ال أنو عمى لمتأكيد واضح سياسي

 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 عام

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 إطالق حفل خالل ، والرياضة لمشباب األعمى المجمس رئيس الرجوب جبريل المواء طالب 
 نوع أي بوقف واإلسالمية العربية الدول  ،"9176 اإلسالمي الشباب عاصمة الدوحة" فعاليات

 بحق تعترف وال األولمبي بالميثاق تمتزم ال دامت ما إسرائيل مع الرياضي التطبيع من
 من تتخذ التي والشبابية الرياضية المؤسسات جميع ومقاطعة بالحركة، الرياضيين الفمسطينيين
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 داخل لنشاطاتيا الترويج أو بالعمل تقوم التي تمك أو ليا، مقرا الشرعية غير المستوطنات 
 .المستوطنات

 االحتالل مساعي لوقف جاد بشكل العمل ضرورة عمى كممتو، في الرجوب، المواء وشّدد
 كافة حاثّاً  ، الرياضية المجاالت في فمسطين ودولة الفمسطيني الشباب جيود إلفشال اإلسرائيمي
 القارية الرياضية واالتحادات األولمبية األلعاب ولجان والرياضة، بالشباب المعنية المؤسسات
 في فمسطين موقف دعم عمى اإلسالمي، التعاون بمنظمة األعضاء الدول في خاصة والعالمية،
 .والدولي اإلقميمي الصعيدين عمى الرياضية المنظمات

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 الى النظرية من تنطمق لمعمل جدية رؤية لدييا الوزارة ان حمد آمال المرأة شؤون وزير قالت 
 دورىا، وتعزيز الفمسطينية، المرأة لتمكين القطاعية، وغير والقطاعية الوطنية الخطط تطبيق

 المجتمع ومؤسسات المواطنين مع بالتعاون والسياسية، واالجتماعية االقتصادية حقوقيا وضمان
 .المدني

 الثامنة الحكومة أن خاصة وكبيرة، صعبة التحديات أن ،"وفا" لـوكالة حديث في حمد وأضافت
 ما وفرض الفمسطينية، القضية تصفية بمحاولة يتمثل صعب، سياسي ظرف في جاءت عشرة
 المالي، كالحصار وقيادتو شعبنا بحق عدوانية اجراءات من يرافقيا وما ،"القرن صفقة" تسمى

 .المقاصة أموال وقرصنة

 أجل من ممكن جيد كل ذلك، رغم ستبذل اشتية، محمد. د برئاسة الحكومة أن  حمد وأكدت
 المواطن ثقة وتعزيز رضيم،أ فوق المواطنين صمود تعزيز أىميا أىداف، ثالثة تحقيق

 .وزارة كل تخصص حسب واالدارية الفنية بالمسؤوليات والقيام الخدمات تقديم وأخيرا بالمسؤول،

  وكالة وفاالمصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 

من مناطق مختمفة بمحافظات  مواطناً  91 االثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 أبو سفيان ويوسف طولكرم، من دقة زاىر السابق ألسيراالمعتقمين: عرف من الضفة العربية و 

حسان عابد، أيمن وأسامة سمفيت، من ليمى  ويوسف حشاش، مجدي، جنين من عابد أيمن وا 
من  شحادة عمي ويوسف الصفدي، محمد الصفدي، الدين سيف شحادة، اهلل عبد ، األشقر أمجد
 .حمل بيت من طقاطقة عالء وربيع اهلل، رام من الصبار محمد ،،نابمس

  صحيفة القدسالمصدر: 

 

 

 نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس أن ،صحفي بيان في اإلسرائيمية القضاء وزارة أعمنت 
 لمحكومة القضائي المستشار"رفض أن بعد القادم تموز من العاشر في استماع لجمسة سيخضع
 . بيا يشتبو التي الممفات حول االستماع جمسة تأجيل اإلسرائيمية

عن نيتو تقديم الماضي  فبرايرأعمن في  سرائيمية،شار الى ان المستشار القضائي لمحكومة اإلي
" )قضية 7111نتنياىو وستوجو لو تيمة االحتيال وخيانة األمانة في "الممف الئحة اتيام ضد 
كما ستوجو ،  ى" يعتبر األصعب حيث ستوجو لنتيناىو تيمة الرشو 0111اليدايا(، و"الممف 

 .1911ف تيمة خيانة األمانة في "المم

  وكالة معا المصدر:
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 أن دون من لكن التشريعية االنتخابات في سانشيز بيدرو اإلسباني االشتراكي الوزراء رئيس زفا
 األصوات من% 96 نحو مىع االشتراكي سانشيز وحزب حصل حيث  مطمقة، غالبية يحقق
 .نائباً  791 وعمى

 في الحزب مقر شرفة عمى من المبتيجين ألنصاره قائالً  االنتخابات، في فوزه سانشيز وأعمن
 ".الماضي وخسر المستقبل فاز ومعيم االنتخابات في االشتراكيون فاز" مدريد

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

