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أوالً  :الممف السياسي

أكد رئيس الوزراء د .محمد اشتية ،خالل استقبالو ،وفداً من المجمس األعمى لإلبداع والتميز

عمى ضرورة تكريس ثقافة اإلبداع والتميز في كافة أرجاء الوطن ،واحياء قيم العمل التطوعي بين

صفوف المواطنين خاصة فئة الشباب ،مضيفا أن من شأن ذلك أن يعزز من الصمود المقاوم.

وشدد رئيس الوزراء عمى أن الحكومة تضع نصب عينييا نقل عممية التعميم إلى التعمم،
واالقتصاد من االحتياج إلى اإلنتاج.

ومن ناحية أخرى أكد اشتية خالل استقبالو وفد من فعاليات شمال الخميل أن استراتيجية الحكومة
تعزيز صمود المواطنين ،من خالل تمبية احتياجاتيم ،وتوفير كافة الخدمات ،مشي ار الى مواصمة

العمل من أجل خمق تنمية متوازية بين كافة المحافظات.
المصدر :وكالة وفا

اكد وزير االشغال العامة واإلسكان م .محمد زيارة في كممة نيابة عن رئيس الحكومة د .محمد
اشتية ان الحكومة ستعمل كل ما بوسعيا إلعادة بناء البيوت التي دمرت في العدوان األخير
وستعمل عمى رفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة وتعزيز صمودىم ،داعياً إلفساح المجال
امام الحكومة لتأدية مياميا في قطاع غزة والقيام بواجباتيا.
واكد الوزير زيارة خالل فعالية أقامتيا جمعية الفالح الخيرية لتوزيع مساعدات مالية عمى
العائالت المتضررة في العدوان األخير عمى غزة  ،ان الحكومة بتوجييات من الرئيس محمود
عباس وتعميمات رئيس الوزراء د .محمد شتيو تواصل حالياً بناء البيوت المدمرة .
وأوضح زيارة ان الحكومة تولي أىمية قصوى لصرف مستحقات اسر الشيداء واألسرى وتسميميم
مخصصاتيم كاممة دون ان تحيد عن الثوابت او تخضع لالبتزاز.
المصدر :وكالة معا
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تنشط في والية ايوا األميركية تحركات فمسطينية وعربية إلنشاء تجمع "عربي فمسطيني" فعال
داخل الحزب الديمقراطي األميركي لدفع الحزب لالىتمام بشكل أكبر وأوسع في قضايا الشرق
األوسط وبالتحديد القضية الفمسطينية ،وجمب االنتباه االميركي لمقضايا التي تحصل في المنطقة

لتكون عامالً ميما في رسم سياسات الحزب.

وأكد رئيس المؤسسة الفمسطينية األميركية لمسالم ،جوني ظبيط ،أن تحركات الجالية جاءت بعد
لقاءات عدة عقدت مع أعضاء كونجرس عن الحزب الديمقراطي لدفعيم لمعمل عمى إبراز

القضية الفمسطينية والقضايا العربية داخل أروقة الكونجرس خالل دوراتيم االنتخابية عبر دعم
ترشحيم والتصويت ليم خالل االنتخابات.

المصدر :وكالة وفا
قال واصل ابو يوسف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،منسق القوى الوطنية والفصائل

انو سيتم عقد ثالثة ميرجانات في مناطق رئيسية إلحياء الذكرى  17لمنكبة .

وأوضح ابو يوسف في حديث إلذاعة صوت فمسطين صباح اليوم االثنين انو سيتم تنظيم

ميرجان مركزي في قطاع غزة غدا الثالثاء وتنظيم ميرجان في محافظات الضفة يوم االربعاء
فيما سيتم عقد الميرجان الثالث في مخيم صيدا بمبنان

المصدر :اذاعة صوت فمسطين

قال وزير شؤون القدس فادي اليدمي ان الوضع في المدينة المقدسة يشيد تسارعاً في

االعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسين وخاصة بالمصمين والمعتكفين في المسجد االقصى
.وذلك عقب اقتحام قوات االحتالل لممعتكفين داخل المسجد االقصى لميوم الثاني عمى التوالي

واعتبر اليدمي في حديث إلذاعة صوت فمسطين ان ما يجري ىو انتياك سافر لحرمة الشير

الفضيل واعتداء عمى الوجود المقدسي في باحاتو
المصدر :اذاعة صوت فمسطين
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أدانت و ازرة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام قوات االحتالل وشرطتو عمى اقتحام باحات
المسجد األقصى المبارك واجبار المصمين والمعتكفين عمى الخروج من المسجد بالقوة.
واعتبرت الو ازرة في بيان صحفي أن االعتداء عمى المصمين المعتكفين واخالئيم من المسجد

االقصى يعتبر إنتياكاً صارخاً لحرمة شير رمضان المبارك شير العبادة ولحرمة المسجد

اعتداء عمى الدين اإلسالمي الحنيف ،و
األقصى المبارك ،وتحدياً إستف اززياً لمشاعر المسممين و
ً
انتياكا لحقوقيم في أداء واجباتيم الدينية،
وأوضحت الو ازرة ان ىذا االعتداء ليس األول الذي يتعرض لو المصمون منذ بداية شير

رمضان ،حيث قامت شرطة االحتالل قبل أيام باالعتداء عمى المصمين اثناء خروجيم من صالة
التراويح .كما تتزامن ىذه االعتداءات مع دعوات تطمقيا منظمات ييودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات
حاشدة لممسجد األقصى المبارك بمناسبة ما ُيسمى (يوم القدس).

المصدر :وزارة الخارجية

ثانياً  :ممف الحكومة

نفى نصري ابو جيش وزير العمل  ،األنباء التي تحدثت عن وجود نقاش لتفعيل قانون الضمان

االجتماعي.

وأكد أبو جيش في تصريح إلذاعة صوت فمسطين صباح اليوم االثنين عدم وجود أي نقاش

حول موضوع الضمان االجتماعي ،موضحاً أن و ازرتو قامت خالل األسبوعين الماضيين بتنفيذ

قرار الرئيس بوقف نفاذ مشروع القرار.

وأضاف " :لن يطمق ىذا المشروع اال في حال توفرت الظروف المناسبة إلطالقو" ،متابعا :

"معنيون بالوصول إلى كل شرائح المجتمع وال يوجد أي حوار حول الضمان االجتماعي حاليا".
المصدر :اذاعة صوت فمسطين
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أعمن وزير التنمية االجتماعية د .أحمد مجدالني أن دفعة برنامج التحويالت النقدية األخيرة لمعام
 ،8172سيتم صرفيا غدا الثالثاء في جميع محافظات الوطن.

المصدر :مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

ثالثاً  :ممف االحتالل واالستيطان

اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم االثنين  78مواطناً خالل عمميات دىم وتفتيش
لممنازل بمناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية والقدس  ،وعرف من المعتقمين :
أبو صالح أبو زينة ،فراس الوحيدي ،أحمد أبو العزمي ،أحمد حسين الحفيظ .وعالء عمي لبدي
من جنين ،إبراىيم أحمد عرباس من قمقيمية ،وعبد القادر أسعد صباح من نابمس،الفتى معروف
أحمد األطرش  ،ووجدي كاظم ثوابتة ،وأنس كاظم ثوابتة ،ونضال نبيل ثوابتة من بيت لحم.
وفي سياق متصل اقتحمت قوات االحتالل المسجد االقصى لميوم الثاني عمى التوالي واخرجت
المعتكفين في المسجد األقصى المبارك.
المصدر :صحيفة القدس

رابعاً  :الممف العرب والدولي
أعمنت بولندا اليوم اإلثنين أنيا ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيميين عمى خمفية نيتيم إثارة
مسألة استعادة ممتمكات لييود صودرت خالل المحرقة النازية ،وىي المسألة التي تصر وارسو
عمى أنيا أغمقت.
وقالت و ازرة الخارجية البولندية في بيان صحفي "قررت بولندا إلغاء زيارة مسؤولين إسرائيميين
بعد أن أجرى الجانب اإلسرائيمي تغييرات في المحظة األخيرة في تركيبة الوفد مقترحا أن تركز
المحادثات بشكل أساسي عمى مسائل متعمقة بإعادة ممتمكات".
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وتظاىر آالف القوميين في العاصمة البولندية السبت احتجاجا عمى قانون أميركي بشأن إعادة
ممتمكات ييودية صودرت خالل المحرقة النازية ،وىي المسألة التي تبرز قبيل انتخابات برلمانية
في وقت الحق ىذا العام.
المصدر :وكالة فرانس برس

خامساً  :حدث في مثل هذا اليوم

 – 7395 -5-79الرئيس المصري جمال عبد الناصر يقطع العالقات الدبموماسية مع ألمانيا
الغربية وذلك إلقامتيا عالقات دبموماسية مع إسرائيل.

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

