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   يأواًل : الممف السياس 

 عمى اردوغان، طيب رجب التركي الرئيس الجمعة، مساء اشتية، محمد الوزراء رئيس التقى 
 يعد والذي إسطنبول مدينة من اآلسيوي بالشطر تشامميجا مسجد افتتاح في اشتية مشاركة ىامش
 .اإلسالمي العالم زعماء من العديد افتتاحو في وشارك تركيا، في األكبر المسجد

 فييا تمر التي التحديات بصورة ووضعو عباس، محمود الرئيس من رسالة اردوغان،، اشتية وسمم
 من سمسمة خالل من تواجييا، التي األزمة من لمخروج القيادة وتطمعات الفمسطينية، القضية

 .الجاري الشير المركزي المجمس انعقاد بعد وتنفذ ستقرر التي اإلجراءات

 الحد تحقق ال مبادرة أي أن معتبراً  القرن، صفقة يسمى ما الفمسطينية القيادة رفض اشتية وأكد
 .الفشل مصيرىا الفمسطيني الشعب حقوق من األدنى

 االحتالل قرصنة جّراء الحكومة تواجيو الذي الصعب المالي الوضع عمى اردوغان اشتية، وأطمع
 تمويل وأسرانا شيدائنا بعائالت االعتناء بأن اإلسرائيمي االدعاء القيادة، رفض مؤكدا ألموالنا،
 .لإلرىاب

 المصالحة اتفاقية وفق االنقسام إلنياء فوراً  غزة لزيارة حكومتو استعداد عمى التأكيد اشتية وجدد
 .الرئاسي التكميف خطاب في المحددة الحكومة ميمات إحدى ىذه كون ،7102

 وكالة وفا المصدر: 

 

 تكون أن دون بأنو الضغوطات، بفعل يتغير لن والذي الثابت موقفيا عمى" فتح" حركة أكدت  
 .مبادرة أو صفقة ألية نجاح فال الدولية لمشرعية وفقا فمسطين لدولة عاصمة القدس

 إن" ، صحفي تصريح في القواسمي أسامو الحركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 األميركيين المسؤولين عبر ألخبارىا ونستمع األرض عمى نراىا كما العار صفقة عن الحديث

ضفاء االحتالل وتجميل" االبارتيايد" لنظام وصفة تماماً  ىي  وصفة بالتالي وىي عميو، الشرعية وا 
 ".تماما نرفضو الذي األمر تدميرية، وأفكار
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 والتجزئة لممساومة مكاناً  ليست والعدالة والحرية الوطنية الحقوق أن عمى القواسمي وشدد 
 .الشخصية والحسابات

  يةبحافظات الجنو مفوضية االعالم والثقافة بالمالمصدر: 

 

لممجمس الثوري  تشاوري اجتماع عن الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين كشف 
 .القادمة القميمة األيام خالل يعقد قد لحركة فتح 

 لممجمس تشاوري اجتماع ىناك يكون ربما تصريح الذاعة صوت فمسطين،  في الفتياني وقال
 الداخمية الجبية تمتين أجل من األمور؛ مجريات حول المبارك؛ رمضان شير بداية في الثوري

 .واألمريكية اإلسرائيمية والقرارات اإلجراءات مواجية في

سرائيل، األمريكية اإلدارة أن عمى وشدد   "القرن صفقة"  تمرير يستطيعوا لن فعموا ميما وا 
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ان ىولي، ابو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكد
 لمعالم الفمسطينية القضية حممت التي الروافع أىم من رافعة ىي الفمسطينيين الالجئين قضية
 .091 القرار في ورد ما تطبيق خالل من يكون حميا وان أجمع

 والفوار العرّوب مخيمي في الشعبية المجان مع منفصمة لقاءات خالل ىولي ابو واضاف
 العودة بحق متمسكا سيبقى الحية قواه بكل شعبنا ان عمى الجمعة،  مساء الخميل ومحافظة
 إلى تيدف التي المشبوىة المشاريع كل وسيواجو القانون كفمو مقدساً  وقانونياً  تاريخياً  حقاً  باعتباره
 بأي حقوقيم لمقايضة محاولة أية أو وقراه مدنيم عن بعيدا وتوطينيم الالجئين قضية تصفية
 .األشكال من شكل

 وطنية فعاليات تنفيذ نحو تنصب الجيود جميع ان الخميل محافظ لقائو خالل ىولي ابو وأكد
 الى الفتا  ايار، من عشر الخامس في سيتوج والشتات الوطن في موحد برنامج خالل من موحدة
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 العودة تجسيد الى النكبة رماد من" بعنوان سيكون العام ليذا النكبة لفعاليات الموحد الشعار ان 
 ".المؤامرات لنسقط

 الى النكبة رماد من" بعنوان سيكون العام ليذا النكبة لفعاليات الموحد الشعار ان الى الفتا 
 ".المؤامرات لنسقط العودة تجسيد

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 الحكومي، الخميل مستشفى في الطوارئ قسم عمى اآلثم االعتداء الكيمة، مي الصحة وزيرة أدانت
 .شعبنا أبناء كل عمى اعتداء إياه معتبرة

 مشيرة ،"شعبنا عادات عن غريب االعتداء ىذا إن" السبت، اليوم صحفي، بيان في كيمة وقالت
 الحفاظ وان والمبعدين، والجرحى األسرى وتضحيات الشيداء بدماء بنيت مؤسساتنا جميع ان الى
 .فمسطيني كل مسؤولية التضحيات ىذه عمى

 وان واألعراف، القوانين جميع في أحمر خط والمستشفيات الصحية المراكز إن" وأضافت
 محافظة في شعبنا أطياف جميع أن إلى الفتة ،"القانون عمييا يعاقب جريمة عمييا االعتداء
 .االعتداء ىذا أدانت الوطن محافظات مختمف وفي الخميل

 وكالة وفا  المصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 و النصيرات من عام ٣٣ مموح أبو محمود إبراىيم اهلل عبد:  استشياد عن الصحة وزارة اعمنت 
 ، غزة قطاع وسط لموقع االحتالل قصف في المغازي من عام 79 البوبمي حسن عمي عالء

 ، يونس خان شرق الكبيرة عبسان بمدة من( عام09) طير ابو خميل رائد:  من كالً  واستشياد
 مواطن 01 اصابة و ، غزة قطاع وسط البريج مخيم من( عاما ٣0) عبدو حسن روحي رمزي
 .غزة قطاع شرق العودة لمسيرات االحتالل قوات قمع جراء مختمفة بجراح

  الصحة وزارة: المصدر
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 إلى المحتمة الفمسطينية األرض في اإلنسانية لمشؤون المتحدة األمم منسق ماكغولدريك جيمي دعا
 في الفمسطينية لمممتمكات اإلسرائيمية السمطات بيا تقوم التي التدمير ألعمال الفوري الوقف
 .الشرقية القدس

 ىائمة بوتيرة زادت قد الشرقية القدس في اليدم أعمال إن صحفي، بيان في ماكغولدريك، وقال
 الرزق كسب لسبل آخرين وفقدان الفمسطينيين عشرات تشريد إلى أدى مما الماضي الشير خالل
 .األعمال تمك وقف ضرورة عمى وشدد. وضحاىا ليمة بين

 من السن كبار بعض إن الغربية الضفة في األونروا عمميات مديرة لويس غوينومن جيتيا قالت 
 اآلن يواجيون ،0911 عام الصراع نتيجة أصال الميجرين من وىم ياصول، وادي في الالجئين
 .حياتيم في الثانية لممرة منازليم فقدان احتمال

 موقع اخبار االمم المتحدة المصدر: 

 ساحميا من المدى قصيرة صواريخ عدة أطمقت الشمالية كوريا إن الجنوبي الكوري الجيش قال  
 عمى الضغط تصعيدىا مع 7102 منذ صواريخ إطالق عممية أول في السبت يوم الشرقي
 .نووية قمة فشل بعد واشنطن

 أطمقت الشمالية كوريا إن بيان في الجنوبية الكورية المسمحة القوات أركان ىيئة مكتب وقال
 بتوقيت الميل منتصف)صباحا التاسعة الساعة نحو في ونسان مدينة من المدى قصير صاروخا
 (. جرينتش

  وكالة رويترزالمصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

