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 يأواًل : الممف السياس

 والشمل بالسرطان المصابين األطفال من عدداً   استقبالو خالل عباس محمود الرئيس أكد
 عمى أىمية عودة غزة الى حضن الشرعية عبر الوحدة الوطنية.، غزة محافظات من الدماغي

 التأكيد مع ليم، الخدمات تقدم التي والمؤسسات ألطفالنا الدعم كل توفير أىمية عمىوأكد سيادتو 
 .غزة محافظات في شعبنا أبناء معاناة من لمتخفيف كافة المتاحة اإلمكانيات تقديم عمى

 توفير عمى مشددا ليم، المقدمة والخدمات لألطفال الصحي الوضع عمى سيادتو واطمأن
 .احتياجاتيم

 وكالة وفا    لمصدر: ا

 

 والشمل بالسرطان المصابين األطفال من  عدداً  لقائو خالل  اشتية محمد. د الوزراء رئيس أكد 
 والجمعيات لممؤسسات الدعم أشكال كافة ستقدم الحكومة ان عمى. غزة محافظات من الدماغي

 في أىمنا عن المعاناة لرفع الجيود كل بذل الى اإلعاقة،إضافة ذوي من األطفال ترعى التي
 .غزة محافظات

 اإلنسانية لمشؤون المتحدة لألمم العام األمين مساعدة مع اشتية،. د بحث اخرى ناحية ومن
 المناطق سيما ال الفمسطينية، األراضي في الطارئة اإلنسانية االحتياجات أىم مولر، أورسوال
 المواطنين، احتياجات تمبية في الحكومة تبذليا التي الجيود مستعرضاً  غزة، وقطاع الميمشة
 إنشاء دراسة الى باإلضافة وجو، أكمل عمى وتقديميا الصحية، الخدمات صعيد عمى خاصة
 .المواطنين كافة يشمل صحي تأمين نظام

      مجمس الوزراءلمصدر: ا

 

قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان الحراك السياسي مستمر مع كافة 
 االطراف االقميمية والدولية لضمان عدم عرقمة االحتالل إلجراء االنتخابات في مدينة القدس.
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وأكد محيسن عبر "صوت فمسطين" ، ان الرئيس محمود عباس لم ولن يصدر المرسوم الرئاسي 
بإجراء االنتخابات دون ضمان اجرائيا في العاصمة لقدس، مبينًا ان مسألة القدس ليست اجرائية 

 ولكنيا تحمل بعدا سياسيا ميما .

الى ان حركة فتح تتصدر كافة الفعاليات الشعبية المناىضة لالستيطان في الحرم  محيسنواشار 
 االبراىيمي وفي القدس .

 صوت فمسطينالمصدر:  

  

 لوقف العاجل التدخل الدولي المجتمع ،" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة طالبت 
 ضد يمارس الذي االسرائيمي االحتالل سجون في الفمسطينيين األسرى بحق االحتالل ممارسات
 .وخطيرة جسيمة انتياكات اإلنسانية حقوقيم

 ان صحفي، تصريح في الحركة بإسم والناطق فتح لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد وقال
 ، مسمى غير أجل الي جزر ابو عالء األسير عن اإلفراج االسرائيمي االحتالل سمطات إرجاء
 جريمة يعتبر السجن، في عاما 41 امضى ان بعد 41/4 الثالثاء عنو االفراج مقرراً  كان والذي
 ويشكل الفمسطينين، األسرى ضد معتقالتو داخل الحقيقي االحتالل وجو بشاعة عن تكشف
 .اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي القانون لقواعد جسيًما انتياًكا

 ممنيجة، انتياكات الي يتعرضون االحتالل سجون في االسرى ان الحركة، بإسم الناطق وأوضح
 .تجاىم االجرامية ممارستيا خالل من الدولية واألعراف لممواثيق خرقاً  تمثل

 مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 االحتالل انتقاد إن القواسمي، أسامة باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو لقا
 ضد الوقوف وأن لو، الترويج إسرائيل تحاول كما لمسامية معاداة ليس وتجريمو اإلسرائيمي
 وليس األميركي الدستور عمييا ينص التي اإلنسانية والقيم المبادئ مع وقوف ىو االحتالل
 .العكس
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 الفمسطيني شعبنا ان ،األميركية مانسوتا جامعة من طالبياً  وفداً  استقبالو خالل القواسمي وأضاف
زالة والحرية العدالة لتحقيق الحر، العالم عن نيابة يناضل  عدالة ال حيث عنو، االحتالل ظمم وا 

 .األبرتيايد ونظام االحتالل تحت يرزح شعبنا دام ما العالم في

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 من لممستفدين الشؤون شيكات صرف أن داوود الديك ،  االجتماعية، التنمية  وزارة وكيل أكد 
 وسائل عبر تداولو يتم ما ، نافيا  أشير 3 كل واحدة مرة وتصرف حاليا عمى ستبقى الفقيرة األسر

 ثابت براتب االجتماعية الشؤون شيكات نسبة رفع قرر األوروبي االتحاد بأن االجتماعي التواصل
 .دوالر$  144

 الصحة، من لو أساس ال االتحاد قرار أن اليوم فمسطين وكالة"لـ تصريح في الديك، وأوضح 
 مخصصات صرف إمكانية المالية وزارة مع تدرس زالت ما االجتماعية الشؤون وزارة أن مبيًنا

 .أشير 3 كل صرفيا من بدال شيري، بشكل الفقيرة لألسر االجتماعية الشؤون

 سيتم أنو مضيًفا والفنية، المالية اإلجراءات بسبب الوقت من المزيد يحتاج األمر أن إلى وأشار
 .بذلك قرار إلى التوصل تم حال في ذلك عن االعالن

 وكالة فمسطين اليومالمصدر: 

 

 الصادق والوعد الفرسان مدرستي إغالق بخصوص الحثيثة متابعتيا ،والتعميم التربية وزارة أكدت
 الطمبة حقوق تطال والتي المدرستين بحق الراىنة لمممارسات القاطع رفضيا ،مجددةً القدس في

 . وانتظاميا التعميمية المسيرة عمى وتعدياً  السميمة، اإلدارة لمعايير تجاوزاً  وتشكل والمعممين،

 الطمبة حق عمى الحفاظ يضمن بما عاجل؛ بشكل المدرستين فتح إعادة إلى" التربية" ودعت
 .القدس مدارس وطمبة أطفال بباقي أسوة الفمسطيني، الوطني المنياج وفق لتعميميم، وتمقييم
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 ألسباب الراغبين الطمبة استيعاب عمى العمل القدس في الفمسطينية بالمدارس الوزارة وأىابت 
 إلى تعميميم؛ مواصمة في الطبيعي حقيم عمى حفاظاً  المدرستين، ىاتين من باالنتقال استثنائية

 مدارسيم  . فتح إعادة حين

 وزارة التربية والتعميم المصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

خالل عمميات  مواطنين عمى االقل 1  األربعاءفجر اليوم  ،اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
مفة بالمحافظات الشمالية والقدس ، فيما اعتقمت قوات االحتالل مساء دىم وتفتيش لمناطق مخت

 صباح اليوم  عشرات المستوطنين عددًا من كوادر حركة فتح بالقدس ، فيما اقتحم الثالثاء 
 بحماية من شرطة االحتالل.المسجد االقصى 

وفي المحافظات الجنوبية اطمقت قوات االحتالل صباح اليوم نيران اسمحتيا تجاه المزارعين شرق 
 محافظة خان يونس 

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

سمطات االحتالل  اسرة االسير عالء ابو جزر من رفح بأنيا ستفرج عنو اليوم بعد تأخير  أبمغت
 يومين عن انتياء محكوميتو .

 وكان من المفترض ان يتم االفراج عن االسير ابو جزر امس الثالثاء

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 عمى بموافقتيا األسرى أبمغت" الدامون" سجن إدارة أن ،والمحررين األسرى شؤون ىيئة أكدت 
 القاصرين األسرى مارسو وضغط تصعيد بعد وذلك ،"عوفر" سجن من لمقاصرين ممثل نقل
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 الذين المقدسيين القاصرين األسرى مارسو الذي الضغط جانب إلى ،"الدامون" إلى المنقولين
 .ليم ومجاور منفصل قسم في يقبعون

" الدامون"و" عوفر" عمى موّزعين االحتالل، سجون في يقبعون قاصر أسير( ٠44) نحو أن يذكر
 ".مجدو"و

 هيئة شؤون االسرى : المصدر

 

يولي ادلشتاين من منصبو اذا االسرائيمي ، باالطاحة برئيس الكنيست  حزب أزرق ابيض ددى
استمر في رفضو عقد جمسة لمييئة العامة لمكنيست لمناقشة الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء 

 بنيامين نتنياىو .االسرائيمي 

أجل ، و  بعقد الجمسة األسبوع الجاري ابيض أزرق حزبوكان رئيس الكنيست قد رفض مطالبة 
 البت في القضية الى األسبوع المقبل

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 إسرائيمية طائرات نفذتو جوي لعدوان تصدت الجوية الدفاعات أن  سوري عسكري مصدر أعمن 
 العراقية السورية الحدود عمى التنف منطقة اتجاه من الشرقي حمص بريف فور تي الـ مطار عمى

 .الصواريخ من عدداً  وأسقطت

 إلى صواريخ أربعة وصمت حين في منيا عدداً  أسقطت الجوية الدفاعات أن المصدر وأضاف
 .الماديات عمى األضرار واقتصرت المستيدفة المنطقة

  االنباء السوريةالمصدر: وكالة  
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 مجالو فتح أعاد السودان إن البرىان الفتاح عبد أول الفريق السوداني السيادة مجمس رئيس قال 
 عمر السابق بالرئيس مرتبطون سابقون أمنيون عمالء بو قام تمرد عممية انتياء بعد  الجوي
 .البشير

 وأضاف انقالب أي بحدوث السماح بعدم البرىان تعيد األربعاء اليوم مبكر وقت في كممة وفي
 .المخابرات مقرات عمى يسيطر الجيش أن

 رويترزوكالة :المصدر 
 

األربعاء عمى إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترمب إلى  اليوميصوت مجمس النواب األميركي 
مجمس الشيوخ، ما يميد الطريق لمحاكمتو بتيم استغالل السمطة، بحسب ما أعمنتو رئيسة مجمس 

 .النواب نانسي بيموسي

، ، أن "الشعب األميركي يستحق الحقيقة، والدستور رئيسة مجمس النواب  بيموسي وقالت نانسي 
سيمضي مجمس النواب اآلن في التصويت عمى تحويل مواد العزل  ،وكمة يوجب إجراء محا

 ."وستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجمس الشيوخ، يوم الوتسمية مدراء العزل 

 وكالة االنباء الفرنسية :المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 .لدولة فمسطين رئيسا الدستورية اليمين يؤدي عباس محمود الرئيس - ٠441   -41-4 -

 

 وزارة الى البريطانية الخارجية وزارة من فمسطين عمى اإلشراف نقل  -42٠4 -41-4 -
 . المستعمرات

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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