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 كل عام وأنتن بألف خري مبناسبة حلىل شهر رهضان املبارك
 

   يأواًل : الممف السياس

نجحت الجيود المصرية واألممية في التوصل إلى وقف إطالق النار بين قوات االحتالل 
العسكري اإلسرائيمي، الذي أسفر عن  العدواناإلسرائيمي والفصائل في قطاع غزة، بعد يومين من 

صابة أكثر من  73استشياد  تمكات آخرين وتدمير في المم 021مواطنًا بينيم أطفال ونساء، وا 
 .عوالمواق

 من صباح اليوم االثنين. 03:1اتفاق التيدئة حيز التنفيذ من الساعة  ودخل

 وفا وكالة: المصدر

 

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية األمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلسرائيمي عمى 
 .إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية ألىمنا في القطاعقطاع غزة، ومنع 

وأضاف اشتية في مستيل جمسة الحكومة األسبوعية، اليوم االثنين، المنعقدة في رام اهلل بأنو "ال 
يمكن لممجتمع الدولي أن يقف صامتًا أمام جرائم االحتالل بحق المدنيين، وال يمكن ألحد أن 

 ."األطفال وال نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية يكون حياديًا أمام صور جثث

قميمية مكثفة طول األيام الماضية،  ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصاالت دولية وا 
في محاولة لمجم ىذا العدوان، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بأي جيد لوقف إطالق النار، وخاصة 

ذلك إلى صون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة عمى أىمنا  الجيود المصرية، آممًة بأن يقود
 .في قطاع غزة
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وشدد اشتية عمى أىمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجية العدوان اإلسرائيمي بحق أبناء شعبنا،  
قائاًل3 "في ىذا الظرف الصعب عمينا كفمسطينيين أن نكون موحدين، والحكومة تريد القيام 

غاثة أىمنا في غزة وتضع كل إمكانيتيا لخدمتيم".بواجبيا في مسان  دة وا 

 من عددا أن موضحاً  غزة، لقطاع وطبية إغاثية مساعدات ستسّير الحكومة أن إلى اشتية وأشار
 أجل من ىناك ممكن دور بأي القيام ليم وأوعزنا" اليوم، غزة قطاع في موجودون الحكومة وزراء

 ".وأىمنا شعبنا إغاثة في والمساعدة المساندة

 وفا وكالة: المصدر

 

 الشيداء من كوكبة جثامين االثنين، اليوم غزة، قطاع في شعبنا أبناء من غفيرة جماىير شّيعت  
 .القطاع عمى األخير اإلسرائيمي العدوان خالل أمس، ارتقوا الذين

 وأحمد ،(عاماً 0:)بدران راغب فادي3 الشيداء المواطنين شّيع القطاع شمال الىيا بيت بمدة وفي
 موسى اهلل عبد إيمان وزوجتو ،(شيور0)ماريا الرضيعة وطفمتو ،(عاماً  0:)الغزالي رمضان
 وأماني ،(عاماً  77)اهلل عبد ونجمو ،(عاماً  20)المدىون مصطفى الرحيم وعبد ،(عاماً 1:)أصرف
 أبو عطية وطالل التاسع، شيرىا في بو الحامل وجنينيا" العمرين أبو" المدىون
 (.عاماً 07)الرحمن عبد الطفل ونجمو ،(عاماً 01)رغدة وزوجتو ،(عاماً 02)الجديان

 أبو حمدان ىاني الشيداء3 المواطنين آالف شّيع القطاع جنوب رفح محافظة وفي
 (.عاماً 10)الجواد عبد أحمد وعمي ،(عاماً  70)معّمر حسين وموسى ،(عاماً 3:)شعر

 ،( عاماً 0:)الشريحي اهلل عبد إياد3 الشيداء جثامينشيع المواطنين في المحافظة الوسطى  فيما
 مثواىم إلى( عاماً 73)عرمانة أبو سمير ومحمود ،(عاماً 1:)عرمانة أبو النبي عبد ومحمد
 .األخير

 021مواطنًا بينيم نساء واطفال  واصابة اكثر من  73وقد اعمنت وزارة الصحة عن استشياد  
 مواطن بجراح مختمفة جراء العدوان االسرائيمي عمى قطاع غزة منذ صباح السبت الماضي. 
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وحدة سكنية  10:، دمر اكثر قصف االحتالل اإلسرائيمي انفيما اعمنت وزارة االشغال االعمال  
وحدة سكنية بشكل جزئي، كإحصائية أولية جراء العدوان اإلسرائيمي األخير  311و بشكل كامل،

 ."عمى قطاع غزة

 وفا وكالة: المصدر 

 ، غزة قطاع في أىمنا عمى ، اإلسرائيمي العدوان العربية، مصر جميورية في فتح حركة أدانت 
 إلى إضافة الجرحى من كبير وعدد وأجّنة، وأطفال نساء بينيم شييدا 71 ارتقاء إلى أدى والذي
 .ثقافية ومؤسسات منازل تدمير

 اإلجرامية أعماليا في مستمرة إسرائيل حكومة إن القاىرة، إقميم عن صدر بيان في الحركة وقالت
 يؤكد ما الدولية، والقرارات المواثيق أقرتيا التي المشروعة وحقوقو الفمسطيني شعبنا ضد العنصرية

 . االنسان وحقوق الدولي بالقانون االلتزام إسرائيل رفض

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 

 وقف تفاىمات تكون بان الزق محمود غزة قطاع في الوطني العمل ىيئة سر امين طالب 
 .منفصل سياسي ككيان غزة مع التعامل وليس عام وطني بسياق النار اطالق

 شعبنا وتجنيب النار اطالق وقف ،ان اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة الزق وقال
 .العدوان لوقف البداية منذ القيادة سعي مؤكدا الرئيسي اليم ىو المدمر العدوان

 فصل يريد الذي االمريكي المشروع عمى الفرصة وتفويت االنقسام انياء ضرورة عمى الزق وشدد
 .غزة قطاع

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
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 اهلل، رام في المتحدة األمم مقر أمام وقفة االثنين، اليومظير  واإلعالم، الثقافة وزارتا نظمت 
 الحوراني اهلل عبد مركز ىدم وجريمة غزة، قطاع في شعبنا أبناء عمى اإلسرائيمي بالعدوان تنديداً 

 .واألبحاث لمدراسات

 إلى والداعية شعبنا، أبناء بحق اإلسرائيمية بالجرائم المنددة اليتافات الوقفة، في المشاركون وردد
 .شعبنا عمى اإلسرائيمي العدوان لمواجية والتالحم الوطنية الوحدة تعزيز

 بحق اإلسرائيمية الجرائم عمى احتجاجاً  تأتي الوقفة ىذه إن سيف، أبو عاطف الثقافة وزير وقال
 االحتالل، دولة بيا تقوم شاممة وحرب مجازر من لو يتعرضون وما غزة قطاع في أىمنا

 والمراكز سكانييا، رؤوس عمى السكنية المباني بتدمير وتقوم والشجر، والحجر البشر وتستيدف
 الجرائم حول الحقيقة لطمس محاولة في اإلعالمية، والمؤسسات العممي البحث ومؤسسات الثقافية
 .ترتكبيا التي

بدوره، دعا وكيل وزارة اإلعالم يوسف المحمود، المجتمع الدولي إلى التحرك وتطبيق القوانين 
لزام دولة االحتالل عمى وقف عدوانيا ضد أبناء شعبنا وأرضو ومقد  .ساتوالدولية، وا 

من جيتو، أكد الناطق باسم الحكومة إبراىيم ممحم، أن ما يجري في قطاع غزة من قتل لألطفال 
 .ةوالنساء والشيوخ، جرائم حرب ستقود مقترفييا عاجاًل أم آجاًل إلى محكمة الجنايات الدولي

 وكالة وفا المصدر: 

 

القيادي الوطني الكبير، رباح مينا، عضو المكتب السياسي لمجبية  ،عت منظمة التحرير ن
 .الشعبية لتحرير فمسطين الذي وافتو المنية، يوم أمس األحد، بعد مسيرة حافمة بالعطاء

بيان صحفي، اليوم االثنين، إن  ، فيعضو المجتة التنفيذية لمنظمة التحرير عشراويحنان وقالت 
فمسطين فقدت مناضال ممتزما، دافع عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا حتى نيل 
قامة الدولة الفمسطينية  أىدافو، وفي مقدمتيا حقو في العودة وتقرير المصير والحرية واالستقالل وا 

 .المستقمة وعاصمتيا القدس
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العزاء من أسرة الفقيد وعموم عائمة مينا ومن أعضاء المكتب وتقدمت بأحر التعازي وخالص  
السياسي والمجنة المركزية وكوادر الجبية الشعبية لتحرير فمسطين وأبناء شعبنا الفمسطيني 

 .بالتعازي القمبية الصادقة

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 
 

التي تعرضت  ممبانيلصباح اليوم االثنين  يةتفقدجولة  خالل   زيارة دد. محموزير االشغال  قال
د.  الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس من بتكميف جاء أنوبقطاع غزة لمقصف االسرائيمي 

 من الحكومة لدى ما بكل لمقيام متطمباتيم وتمقي المواطنين لمعاناة لالستماع اشتية محمد
  .التجارية ومحاليم منازليم تضررت التي العائالت إلغاثة امكانيات

 من التي ىدمت منازليا المشردة لألسر االغاثة لتقديم الحكومة استعدادعن وأعمن الوزير 
 من المقاصة أموال تحويل عدم نتيجة الوطنية السمطة بيا تمر التي المالية االزمة رغم ميزانيتيا
 .االسرائيمي الجانب
 يتم حتى رسمية بصورة الوزارة مقرات في العمل من تمكينو يتنظر أنووزير االشغال  وقال

 المدني المجتمع منظمات مع بالتنسيق حاليا يعمل أنو موضحا المواطنين، متطمبات مع التعامل
 ومجمس الفمسطينيين المقاولين اتحاد رأسيم وعمى المساعدة كل لتقديم مشكورين استعدوا الذي

 االسكان ومجمس المقاولين اتحاد خالل من ستعمل، مشيرًا الى ان الوزارة الفمسطيني االسكان
 االسرائيمية االعتداءات خالل المباني لو تعرضت الذي الدمار حصر في فوراً  الشروع عمى

 .االخيرة
 ووزارة الحكومة عبر الفوري الدعم لتقديم الدولية والمؤسسات المانحة الدول زيارة. د وناشد

 .االسرائيمي االحتالل اعتداءات جراء المشردة ولألسر لممتضررين العامة األشغال
  سواوكالة المصدر: 
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 العممي التدريب امتحانات عقد استئناف والتعميم التربية وزارة في العامة االمتحانات لجنة قررت   
 غد يوم من اعتبارا وذلك الجنوبية، المحافظات في المينية لمفروع" اإلنجاز" العامة الثانوية لطمبة

 .متتالية أيام ثالثة ولمدة الثالثاء،
 الخميس األحد، أمس يوم مقررا كان والذي العممي التكنولوجيا امتحان عقد المجنة قررت كما

 حالة في وأنيا التطورات، كافة حثيث بشكل تتابع أنيا مؤكدة ، 7105-1-5 بتاريخ المقبل
 .الطمبة مصمحة يخدم بما الشأن ذات القرارات التخاذ دائم انعقاد

 التربية والتعميموزارة المصدر: 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  00 االثنين، اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 حنون عدنان ربحي3 الغربية والقدس، وعرف من المعتقمين الضفة بمناطق مختمفة من محافظات 

 وبشار ،(عاماً  74) فوازعة وسمير جيوسي، محمود وأنس ،(عاماً  :7) فريج وىشام ،(عاماً  70)
 معاذ القدس، من عبيد ويزن ،(عاماً  70) عميان عمار ،، من طولكرم (عاماً  74) فوازعة محمود
 الخميل، من( عاماً  70) سويمم عاطف وحسام اهلل، رام من  سمواد بمدة من حامد الناصر عبد

 .أريحا من دراس تيسير ومحمد

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 محمد عطية طالل  الشييدين جثماني عن انتشال  االثنينصباح اليوم  اعمنت وزارة الصحة  
 القطاع لشمال الصييوني االحتالل استيداف جراء ابوالجديان محمود محمد رغدة ، ابوالجديان

 0منيم ) اً شييد  27الى  منذ السبتعمى قطاع غزة  العدوان االسرائيمي مما يرفع حصيمة 
اح مختمفة جراء مواطن بجر  021اكثر من اجنة و رضيعتين وطفل ( و اصابة  7سيدات و
  .عمى قطاع غزةاالسرائيمي  العدوان

 وزارة الصحة : المصدر
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 التجاري الميزان عجز بسبب مجددا الصين االثنين، ترامب دونالد األمريكي الرئيس ىاجم 
 .وبكين واشنطن بين ميمة تجارية مفاوضات من أيام قبل وذلك عيا،م الكبير األمريكي

 مميار 211 من عديدة لسنوات خسرت المتحدة الواليات" إن" تويتر" عمى تغريدة في ترامب وقال
 آسف،(. سنويا) دوالر مميار 111 نخسر الصين مع التجارة، في سنويا دوالر مميار 411 إلى
 ".اآلن بعد بذلك نقوم لن

 الجمركية الرسوم المقبل الجمعة يوم من ابتداء سترفع المتحدة الواليات أن أعمن وكان ترامب قد
 .دوالر مميار 711 بقيمة مستوردة صينية بضائع عمى% 71 إلى% 01 من

  روسيا اليومالمصدر: 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

