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   يأواًل : الممف السياس 

دعمو  شاابراىيـ ابر د.رئيس مجمس أمناء جامعة األزىر الرئيس محمود عباس خالؿ  لقائو أكد 
 .بما حققتو مف تطور عمى الصعيد األكاديمي الكامؿ لجامعة األزىر، مشيدا  
العمؿ عمى ايجاد مصادر تمويؿ لمتخفيؼ مف آثار األزمة المالية   وأشار الرئيس إلى ضرورة

 .التي تعاني منيا جامعة األزىر ودعـ طمبتنا لمواصمة مسيرتيـ التعميمية
الموضوعة لتطويرىا عمى عمى أوضاع جامعة األزىر والخطط المستقبمية  الرئيس وأطمع ابراش
الصعوبات التي تواجو المسيرة التعميمية في الجامعة وطالبيا نتيجة األوضاع و  ،الصعد كافة

 .الصعبة التي يعيشيا قطاع غزة بشكؿ عاـ
  وكالة وفا المصدر: 

 المواطنيف، صمود مف يعزز شيء بأي ستقـو الحكومة إف: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قاؿ
 ".ونقابية شعبية لحالة انعكاس كونيا الجميع، أماـ مفتوحة وأبوابيا ليـ، كريمة عيش لقمة ويؤّمف

 العمؿ قريبا سنبدأ" ، فمف االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطي وفدا   استقبالو خالؿ اشتية وأضاؼ
 وسنقـو اإلنتاج، حالة الى االحتياج حالة مف واالنتقاؿ اإلنتاج، عمى العائالت يشجع برنامج في

 جامعية كمية وسننشئ الخارج، في الفمسطيني لممنتج لمتسويؽ سفاراتنا في تجارييف مالحؽ بتعييف
 ".العمؿ سوؽ بمتطمبات التعميـ ربط أجؿ مف الميني لمتدريب

تحتـ الضرورة عمينا اآلف الوقوؼ في صؼ واحد لمساندة القيادة الفمسطينية في ظؿ الحرب 
 ".السياسية والمالية التي ُتشف عمى شعبنا

 مجمس الوزراءالمصدر: 
 

 دولة عاصمة القدس رأسيا وعمى الفمسطيني شعبنا بحقوؽ تفرط لف أنيا" فتح" حركة أكدت 
 لمحرية الطريؽ أف مف البعض ظف وميما التضحيات، وعظمت الضغوطات عمت ميما فمسطيف،

 .ومستحيؿ وطويؿ صعب واالستقالؿ
 محالة، ال قادـ النصر إف ، صحفي بيان في القواسمي أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث وقال
نو  الدولية الصعد كافة عمى والعمؿ شعبنا، وحقوؽ بأرضنا والتمسؾ والصبر والمقاومة بالصمود وا 
 عممنا ونرفع وننتصر نعبر الوطنية، وبالوحدة باهلل والثقة العالية وبالمعنويات كمؿ، او ممؿ دوف

 .القدس أسوار فوؽ الفمسطيني
 المصدر: مفوضة االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية 

https://fatehinfo.net/post/157524
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 الفمسطيني الشعب ضد االلماني البرلماف لوقوؼ وأسفيا غضبيا عميؽ عف فتح حركة عبرت  
 الذي الفمسطيني الشعب ضد جمعاء االنسانية بحؽ المجـر الجالد االسرائيمي المحتؿ مع ووقوفو
 واستقاللو حريتو أجؿ مف يناضؿ
 البرلماف عمى الواجب إف القواسمي أسامو فتح حركة باسـ والمتحدث الثوري المجمس عضو وقاؿ

 مع والوقوؼ الضحية معاقبة بدؿ ، بذلؾ حكومتو ودعوة فمسطيف بدولة االعتراؼ ىو االلماني
 .الفمسطيني الشعب استعبداد عمى ويصر االنساف وحقوؽ الدولية الشرعية يخالؼ  مف

  الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضة: المصدر
 
 عمى( البوندستاغ) األلماني االتحادي النواب مجمس موافقة الفمسطيني الوطني المجمس عتبرا 

 تشجيع لمسامية، معادية بأنيا ويصفيا( B.D.S) الدولية المقاطعة حركة يديف قانوف مشروع
 شعبنا ضد إسرائيؿ تمارسو الذي العنصري والتمييز واالستيطاف لالحتالؿ أعمى وانحياز ودعـ

 .عاما 17 مف أكثر مف الفمسطيني
 جانب إلى تكوف أف يجب الديمقراطية البرلمانات أف ،عنو صدر بياف في الوطني المجمس وأكد

لى الدولية، الشرعية وقرارات الدولي القانوف  لمشعوب عونا تكوف وأف والعدؿ، الحؽ جانب وا 
 محاربتو، عمييا يفرض األخالقي واجبيا إف بؿ االحتالؿ، تكّرس أف ال االحتالؿ، تحت المظمومة

 بكرامة والعيش الحرية في الشعوب ىذه لحقوؽ واضطياده وظممو جرائمو عف مدافعة تكوف أف ال
 .وأماف
 المبينة غير واالدعاءات واألكاذيب لمضغوط األلماف المشرعّيف لرضوخ الشديد أسفو عف وأعرب
( B.D.S) المقاطعة حركة ضد ألمانيا في اإلسرائيمي االحتالؿ أنصار يروجيا التي أسس عمى
قامة المحتمة الفمسطينية لألراض اإلسرائيمي االحتالؿ بإنياء سممي بشكؿ تطالب التي  دولة وا 

 .الدولية الشرعية لقرارات وفقا حقوقو كافة الفمسطيني الشعب ونيؿ المستقمة، فمسطيف
 وفاوكالة المصدر: 

 

 االحتالؿ حكومة في الزراعة وزير يسمى ما باقتحاـ الدينية والشؤوف األوقاؼ وزارة ددتن
 فمسطيف في المسمميف لمشاعر واضح تحد في األحد، اليوـ صباح األقصى لممسجد اإلسرائيمية

 المرابطيف الحكومة ىذه تالحؽ الذي الوقت في الفضيؿ، رمضاف شير وفي اإلسالمي والعالـ
 ..األقصى ساحات مف يومي بشكؿ وتطردىـ والمعتكفيف
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اليوـ االحد، المسجد األقصى اقتحـ قد وزير زراعة االحتالؿ االسرائيمي "يوري ارئيؿ"، وكاف  
 .نا، بحماية مف شرطة االحتالؿمستوط 71المبارؾ برفقة مجموعة ضمت 

 وفاوكالة المصدر: 
 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

لمتنمية  المواوزية والمتمثمة بالفريؽ الوطنياف حكومة الظؿ قاؿ وزير االقتصاد خالد العسيمي 
ة بيف القطاع العاـ تشكيميا ىي بمثابة نوع مف الشراك اعمف عنيا رئيس الوزراء والتي االقتصادية 

الميمة واالطالع عمى مايجري  القراراتفي قطاع الخاص ومشاركة اكبر لموالقطاع الخاص 
  تحقيؽ تنمية مستدامة . ؼار والمشاريع بيدالوزراء واقتراح االفك سمجم تاكومة وقرار داخؿ الح
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 : ممف االحتالل واالستيطان لثاً ثا

 يشفتتو  مواطنيف خالؿ عمميات دىـ 3 األحداعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر اليوـ 
 :األسير المحرر :وعرؼ مف المعتقميفػ، والقدس بالمحافظات الشماليةمختمفة  مناطؽب لممنازؿ

 ، واالسيرجز "الكونتينر" شماؿ شرؽ بيت لحـشابا  عمى حا و بيت لحـ،مف عامر الزياح 
 .عبادة محمود جودة مف بمدة قبالف عمى حاجز قمنديا شماؿ القدس المحتمة:الُمحَرر 

 األقصى المسجد الماضية، الميمة منتصؼ،االحتالؿ قوات قتحمتا وفي سياؽ االعتداءات
 .بالقوة فيو المعتكفيف الُمصميف وأخرجت المغاربة، باب جية مف المبارؾ،

 رمضاف شير بداية منذ األقصى المسجد مف مرات عدة المعتكفيف أخمى االحتالؿ أف إلى ُيشار
، "حومش" المخالة جنوب مدينة جنيف اقتحـ عشرات المستوطنيف، اليوـ األحد، مستوطنة ، فيما

 نابمس. -وسط حماية مف قوات االحتالؿ. كما نفذوا أعماؿ عربدة عمى شارع جنيف

  صحيفة القدسالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 طارئة وعربية خميجية قمتيف لعقد العزيز، عبد بف سمماف الممؾ الشريفيف الحرميف خادـ دعا  
 .المكرمة بمكة الحالي رمضاف 52 في

 الشريفيف الحرميف خادـ مف حرصا  " تأتياف الدعوتيف إف بياف، في السعودية الخارجية وزارة وقالت
 الدوؿ وجامعة العربية الخميج لدوؿ التعاوف مجمس في الشقيقة الدوؿ مع والتنسيؽ التشاور عمى

 سفف عمى اليجوـ ظؿ وفي المنطقة، في واالستقرار األمف تعزيز شأنو مف ما كؿ في العربية
 مف المدعومة اإلرىابية الحوثي ميميشيات بو قامت وما اإلمارات لدولة اإلقميمية المياه في تجارية
 السمـ عمى خطيرة تداعيات مف لذلؾ ولما بالمممكة، نفطية ضخ محطتي عمى اليجوـ مف إيراف

 ".العالمية النفط أسواؽ واستقرار امدادات وعمى والدولي اإلقميمي واألمف

  االوسطالشرق صحيفة المصدر: 

  

 تريد ال السعودية العربية المممكة أف، الجبير أحمد بف عادؿ الخارجية لمشؤوف الدولة وزير أكد
 الوقت وفي، الحرب ىذه قياـ لمنع وسعيا في ما وستفعؿ ذلؾ إلى تسعى وال المنطقة في حربا  
 قوة وبكؿ ذلؾ عمى سترد المممكة فإف الحرب اآلخر الطرؼ اختار حاؿ في أنو عمى تشدد ذاتو
 .ومصالحيا نفسيا عف وستدافع وحـز

 وأف بالحكمة التحمي اإليراني النظاـ مف تتمنى المممكة أف صحفي مؤتمر في الجبير وأوضح
 النظاـ يدفع ال وأف، المخاطر المنطقة وتجنيب الخرقاء والتصرفات التيور عف ووكالئو يبتعد

 موقؼ باتخاذ مسؤوليتو بتحمؿ الدولي المجتمع مطالبة  ، عقباىا تحمد ال ما إلى المنطقة اإليراني
 .أجمع العالـ في والفوضى الدمار نشر مف ومنعو حده عند إليقافو النظاـ ىذا مف حاـز

   وكالة االنباء السعوديةالمصدر: 
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 : حدث في مثل هذا اليوم خامساً  

 

 الواليات وامتناع صوتا   72 بأغمبية 7222 رقـ  قرار األمف مجمس عتمدا -5002 -71-2
 .الدولي القانوف حدود ضمف األمنية احتياجاتيا مع تتعامؿ أف إسرائيؿ مف يطمب القرار، المتحدة

 

 تهت النشرة اليومية نا

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 
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