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 يأواًل : الممف السياس

وسي فالدمير بوتين والذي سيزور  فمسطين ود عباس اليوم الخميس الرئيس الر يمتقي الرئيس محم
 دعم  القضية الفمسطينية ودعم حل الدولتين. ، وذلك في اطار

المممكة  ولي العيدو  امير ويمزاالمير تشارلز  ، كما سيمتقي الرئيس محمود عباس غدا الجمعة
 . الذي يزرو فمسطين المتحدة 

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 ، ماكرون مانويل الفرنسي الرئيس ، الرئاسة بمقر األربعاء، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل

 وقضايا السياسية العممية صعيد عمى األوضاع مستجدات آخر تناولت مباحثات جمسة معو وعقد
 .الرئيسان بين منفرد ثنائي اجتماع تالىا المنطقة،

 حل وفق السالم إلحالل الداعمة بالده مواقف عمى الفرنسي لمرئيس شكره عن سيادتو وأعرب
 .الدولي والقانون الشرعية وقرارات الدولتين

 إليو وصمت الذي المأزق من السياسية العممية إلنقاذ واألوروبي الفرنسي الدور أىمية الرئيس وأكد
 ما االحتالل، لصالح المنحازة األميركية اإلدارة مواقف بعد خاصة سرائيمي،اإل التعنت جراء
 .السياسية لمعممية وحيد كوسيط دورىا أفقدىا

 الدولتين حل وفق السياسية لمعممية الداعم بالده موقف عمى التأكيد الفرنسي، الرئيس جدد دوره،ب
 .المنطقة في السالم إلى لموصول

 مؤسساتو لبناء الفمسطيني لمشعب الدعم تقديم في بالده استمرار إلى ماكرون الرئيس وأشار
 المشترك االىتمام ذات المجاالت في والتعاون العالقات وتعزيز واقتصاده،

 الجنرال ألستراليا العام الحاكم ، الرئاسة بمقر األربعاء،مساء ،عباس محمود رئيسال استقبلكما 
 .المرافق والوفد ىيرلي ديفيد

اطمع سيادتو الضيف عمى آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفمسطينية، وما تمر بو و 
العممية السياسية جراء عدم التزام الجانب اإلسرائيمي باالتفاقيات الموقعة برعاية دولية، ومواصمة 
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، والسعي لتغيير الحكومة اإلسرائيمية لمنشاطات االستيطانية واالستيالء عمى األرض الفمسطينية
 .طابع مدينة القدس، ما يقوض بشكل فعمي حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي

ره، أعرب الحاكم العام ألستراليا عن دعم بالده إلحالل السالم واالستقرار في منطقة الشرق بدو و 
 .األوسط

ن في العديد من المجاالت وأشار إلى تطمع أستراليا لتعزيز عالقات الصداقة والتعاون بين الجانبي
 .ذات االىتمام المشترك، لما فيو مصمحة البمدين

  وفاالمصدر: وكالة 
 

 المركزية االنتخابات لجنة رئيس ، الرئاسة بمقر األربعاء، مساء عباس، محمود رئيسال ستقبلا  
 .ناصر حنا

 إلتمام الجيود استمرار وضرورة المقبمة، لالنتخابات اإلعداد حول الحديث المقاء، خالل وجرى
 .المحتمة القدس مدينة وداخل غزة، وقطاع الغربية الضفة في إلجرائيا الالزمة الترتيبات

 .ممكنة فرصة أقرب في االنتخابات إجراء عمى بالعمل التزامو عمى التأكيد سيادتو، وجدد

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 حدود عمى فمسطين بدولة باالعتراف لإلسراعبمجيكا وسويسرا  اشتية محمد. د الوزراء رئيس دعا 
 بضم المتصاعدة اإلسرائيمية التيديدات لمواجية القدس؛ وعاصمتيا 7691 عام حزيران من الرابع
 .الغربية الضفة من أجزاء

 اجتماعين في ، سويسرا خارجية ووزير ، بمجيكا وزراء ئيسةر  د. اشتية خالل لقائو كاًل من وقال
 والقرارات الدولتين حل حماية عمى جماعي بشكل العمل األوروبي االتحاد من نريد: " منفصمين
 األراضي سمب عمى قائم واقع أمر فرض بمحاولتيا يوميا، إسرائيل تنتيكيا التي الدولية

 ".الدولة إقامة إمكانية وقتل الفمسطينية
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 زال ما الذي ترامب، مشروع بعد ما لمرحمة دوليا جيدا أوروبا تقود أن يجب: "اشتية وتابع
 وعودة بالقدس الفمسطيني الحق يسقط أنو تظير رافقتو التي العدوانية اإلجراءات لكن غامضا
 ".النيائي الحل قضايا من يعتبر ما وكل الدولتين وحل الالجئين

 القيادة من وتصميما اجرائيا، عمى وطنيا توافقا ىناك" أن الوزراء رئيس أوضح االنتخابات، وحول
 اسرائيل عمى لمضغط وسويسرا بمجيكا داعيا ،"المحتمة القدس تشمل أن عمى وقت بأسرع تتم ألن

 في الفمسطيني بالحق تقر الموقعة االتفاقيات أن الى منوىا المقدسة، بالمدينة إجرائيا لتسييل
 .ذلك

  مجمس الوزراءلمصدر: ا

 

 إسرائيمي قرار أي أن القواسمي امةأس فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو أكد
 الصفر لنقطة العودة يعني الفمسطينية الضفة من جزء أي بضم يقضي

 ستكمف حمقاء، خطوة ىكذا تداعيات عن المسؤولية كامل يتحمل من إسرائيل إن القواسمي وقال
 .الييا النسعى باىظة أثمان الجميع

 وخاصة العرببة الدول وكافة االوروبي واالتحاد والصين وروسيا المتحدة األمم القواسمي وطالب
 إسرائيل لمنع الصعد جميع عمى الفوري لمتحرك ، جمعاء العالم ودول واألردن، والسعودية مصر
 لممنطقة تدميرية خطوة بيكذا القيام من

  مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 

 لدى مصر سفير لقائو خالل الرجوب جبريل المواء" فتح" لحركة المركزية المجنة سر أمين أكد  
 عقد عمى عازمان عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى" فتح" حركة أن ، عاشور عصام فمسطين

 العمل فصائل كافة تأييد يمقى الذي األمر وىو القدس دون انتخابات ال أنو إلى الفتا االنتخابات،
 .الوطني

 الفمسطينية، الساحة عمى السياسية المستجدات آخر عمى المصري السفير الرجوب وأطمع
 عن الحديث تصاعد ظل في خاصة لمغاية، صعبة بمرحمة تمر الفمسطينية القضية أن  موضحاً 
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نجاز الفمسطينية، الوطنية الحقوق تصفية إلى اليادفة" القرن صفقة" يسمى عما اإلعالن قرب  وا 
 الثابت والشعبي الرسمي الفمسطيني الموقف مستعرضا القضية، حساب عمى إقميمية تسوية
 وسرقتو االحتالل بإنياء إال تحقيقيما يمكن ال واالزدىار السالم أن عمى مشدداً  الصفقة، برفض
 .لمواردنا

 المستقمة دولتو بإقامة شعبنا وحقوق الفمسطينية لمقضية الداعم المصري بالدور الرجوب وأشاد
 .الدولية الشرعية قرارات حسب

 إلى السيسي الفتاح عبد الرئيس رأسيا وعمى المصرية القيادة وقوف عاشور السفير أكد بدوره،
 أن إلى مشيرا الدولية، الشرعية قرارات حسب المستقمة الدولة بإقامة الفمسطينية الحقوق جانب
 التعاون تواصل أىمية عمى مشدداً  المصرية، اإلدارة لدى مركزية قضية تعد الفمسطينية القضية
 .األصعدة كافة عمى وفمسطين مصر بين والتنسيق

  وفا  وكالةالمصدر:

 

 لمجتمع الكريمة الحياة تامين ان ىولي ابو احمد الدكتور الالجئين شؤون دائرة رئيس أكد 
 761 رقم االممي القرار في ورد ما ومع السياسي الحق مع يتعارض ال الفمسطينيين الالجئين
 . 7611 عام منيا ىجروا التي ديارىم الى الفمسطينيين الالجئين بعودة القاضي

 الياباني الدولي التعاون وكالة نظمتو الذي المؤتمر في القاىا كممة خالل ىولي ابو. د واضاف
 وتخفيف السالم بناء في يساىم الالجئين احتياجات معالجة بأن ، اليابانية العاصمة في(  جايكا)

 . واالجتماعي األىمي السمم ويعزز المخيمات في االحتقان

 والحكومة الفمسطينية والقيادة" مازن ابو" عباس محمود الرئيس ان الى ىولي ابو واشار
 اولياتيا سمم عمى وىي المخيمات جانب إلى بالوقوف ممتزمون الالجئين شؤون ودائرة الفمسطينية

 مثمنين ، المتوفرة الموارد محدودية من بالرغم واالمنة الكريمة الحياة وتأمين صمودىم لتعزيز
 اىمنا معاناة تخفيف في المرجوة األىداف لتحقيق الحدود ابعد إلى معو والتعاطي الياباني الدعم

 . الالجئين
 الالجئين شؤون دائرةلمصدر: ا
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 االستراتيجية تضمين بيدف مشترك، تعاون مذكرة الصحة، ووزارة الفساد، مكافحة ىيئة وقعت
 االستراتيجية الخطة ضمن 0200-0202 الفساد ومكافحة النزاىة لتعزيز القطاعية عبر الوطنية
 الوعي لرفع عمل، وورش ولقاءات برامج تنفيذ في المشترك التعاون إلى وتيدف ،.الصحة لوزارة
 واإلجراءات األنظمة وتطوير الفساد، مكافحة بقانون الخاصة بالتشريعات الوزارة في العاممين لدى

 .وحوكمتيا والشفافية النزاىة معايير مع ينسجم بما الوزارة، لدى بيا المعمول واألدلة

 العالقة ذات المجاالت بكافة الييئة مع لمتعاون الوزارة استعداد الكيمة مي.د الصحة وزيرة وأكدت
 لتعزيز فاعل رقابي جياز تشكيل خالل من المحاسبة وتفعيل الرقابة لتعزيز الفساد، بمكافحة
 .الفساد مكافحة ىيئة مع الميني بالتعاون لممواطنين، الصحية الخدمات وتحسين النزاىة،

 الصحة وزارة مع بالشراكة ستعمل الييئة أن براك أحمد المستشار الييئة رئيس أكد جانبو ومن
 كما الطبية والعناية الصحية والرعاية الخدمات بتمقي المتعمقة المواطنين حقوق حماية عمى

 .المواطنين لجميع قانونيا مكفولة الحقوق ىذه ألن ونوعا،

 وزارة الصحة المصدر:

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 19) غانم صادق فراس :لألسير الصحي الوضع أن ، والمحررين األسرى شؤون ىيئة قالت
 .السوء في غاية المحتمة، القدس مدينة شمال عقب كفر سكان( عاماً 

 إحدى ،"ريمون" معتقل في حالياً  والقابع غانم األسير أن صدر عنيا، تقرير في الييئة ولفتت
 صحية، مشاكل عدة من سنوات منذ يعاني فيو االحتالل، سجون في الطبي االستيتار ضحايا
 التيابات من أيضاً  ويعاني قمبية، لذبحة مرات عدة تعرض حيث القمب بعضمة ضعف منيا
 ماسة بحاجة وىو عينيو بكمتا أظافر وجود ومن بالتوازن، وفقدان دوخة لو ُتسبب باألذنين مزمنة
 .بتحويمو تماطل المعتقل إدارة لكن عممية الجراء

 سرى المصدر: هيئة شؤون األ
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 53عمي محمد غازي سميب ) األربعاء، عن األسيرأفرجت سمطات االحتالل اإلسرائيمي، مساء 
 عاما. 71عاما( من الخميل، بعد اعتقال دام 

 المصدر: وكالة وفا

 

خالل عمميات دىم ، عمى االقل مواطنين 5 الخميس اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي ، اليوم 
 وتفتيش لمناطق مختمفة في المحافظات الشمالية والقدس.

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 األحادية اإلجراءات من بمومبرج شبكة مع مقابمة في الرزاز عمر األردني الوزراء رئيس حذر 
 ."لمغاية خطيرة ستكون الجانب أحادية خطوة أي" إن قائالً  إسرائيل، اتخذتيا التي الجانب

 االنتخابات قبل حتى االردن غور عمى اإلسرائيمية السيادة فرض احتمال خمفية عمى ذلك جاء
 .المقبل مارس في المقررة االسرائيمية

، لق..  مسبوق غير مستوى ، انخفضت الىبين االردن واسرائيل  العالقاتالى ان  الرزاز واشار
 عدم ىو المحيطة المشاكل كل مصدر بأن العالم إلى الدعوةعبد اهلل قاد   الممكموضحًا ان 

 .الفمسطينية اإلسرائيمية الجبية عمى تقدم إحراز

 المصدر: ترجمة وكالة معا
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 أمام المجال مفسحاً  بريكست، اتفاق عمى األربعاء، مساءنيائيا، البريطاني العموم مجمس صادق
 .أيام تسعة بعد والمقرر األوروبي االتحاد من المتحدة لممممكة التاريخي الخروج

  ترتيبات يحدد الذي النص عمى الثانية إليزابيت الممكة تصادق أن التالية المرحمة في ويجب
 مع بشأنو تفاوض أن جونسون بوريس الوزراء لرئيس وسبق الخروج من االتحاد االوروبي،

 .القانون صفة يكتسب كي وذلك بروكسل،

 العربية نتالمصدر: 

 

 محاكمتو خالل ترامب دونالد األمريكي الرئيسشيف، آدم النائب الديمقراطيين المدعين كبير أتيم 
 تساعده كي أوكرانيا عمى لمضغط فساد عمى ينطوي مخطط بوضع األمريكي الشيوخ مجمس في
 .المقبل نوفمبر في المقررة االنتخابات في جديدة بوالية الفوز في

 فولوديمير األوكراني الرئيس عمى ضغط ترامب إن لالدعاء، االفتتاحية المرافعة في شيف وقال
 في ألدلة تستند ال فساد بتيم ابنو ومع السابق، الرئيس نائب بايدن، جو مع لمتحقيق زيمينسكي

 الماضي العام

 الجميوريون عميو ويييمن عضو 722 من المؤلف الشيوخ مجمس يبرئ أن المؤكد شبو ومن
 .المجمس ثمثي أغمبية الرئيس عزل يستمزم ، حيثترامب ساحة

  رويترزوكالة المصدر: 

 

 ترامب دونالد الرئيس عزل مؤيدي تقدم األمريكية المتحدة الواليات في العام لمرأي استطالع ظيرأ
 .لعزلو الرافضين عدد عمى كرئيس، منصبو من

 المشاركين من% 11 أن ،"إبسوس" وشركة لألنباء" رويترز" وكالة أجرتو لمرأي استطالع وأظير
 الموجية االتيامات سحب ضرورة إلى% 57 دعا بينما ترامب، عزل يؤيدون االستطالع في
 .إليو
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 .الشيوخ مجمس في ترامب محاكمة سيتابعون إنيم المشاركين ثمثا وقال

 .المتحدة الواليات أراضي جميع في الحالي يناير 00 – 71 الفترة في االستطالع وأجري

  رويترزوكالة المصدر: 

 

 سياتل مدينة في نار بإطالق وجرحى قتمى سقوط الخميس، اليوم األمريكية، الشرطة أعمنت
 .الفرار استطاع العممية منفذ أن إلى مشيرة المتحدة، الواليات شرقي شمال

  وكالة سبوتنكالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

  معين بسيسويب الفمسطيني وفاة الشاعر واالد –7611  -7- 05  

 

 

 .المحتمة القدس إلى أبيب تل من عاصمتو نقل االحتالل االسرائيمي يقرر– 7632  -7- 05  

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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