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 أواًل : الممف السياسي

 الفمسطينية، القضية تجاه وشعبا وحكومة أميرا الكويت دولة مواقف عباس محمود الرئيس ثمن
 .وشعبيا فمسطين بحق يوما تقصر لم الكويت دولة أن مؤكدا

 مع بالتعاقد المكمف الكويتية والتعميم التربية وزارة وفد استقبالو خالل عباس الرئيس محمود  ودعا
 المعممين باستقدام الكويت دولة حذو إلى الدول جميع األحد، الفمسطينيين مساء المعممين

 الفمسطينيين.

 المعمم في الكبيرة والثقة فمسطين إلى زيارتو أىمية مؤكدا الضيف، بالوفد عباس الرئيس ورحب
 ثقة من بو يتميز لما الفمسطيني المعمم باستقدام الكويت حذو إلى الدول بقية داعيا الفمسطيني،

 .والتميز اإلبداع عمى وقدرة عالية

 وكالة وفا: المصدر

 حركتو، تكون أن ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير لحركة الثوري المجمس عضو نصر إياد نفى
 خالل القاىرة في حصل ما كل أن مؤكًدا المصري، الجانب إلى جديدة مصالحة ورقة قدمت

 فتح تمسك ىو المصرية، العامة المخابرات وقيادة فتح، لحركة المركزية المجنة وفد اجتماعات
 .3122 واتفاق ،3122 اتفاق وأوليا السابقة المصالحة باتفاقيات

 يثق أن يريد ىو بو، يثق طرًفا يريد عباس محمود الرئيس ":الوطن دنيا" مع حوار في نصر وقال
 إلنياء جادة خطوات عمى تُقِدم وأن الثقة، مستوى عمى تكون ان حماس، وعمى حماس، بحركة

 التي الوطني الوفاق حكومة لصالح غزة، قطاع في والسياسي اإلداري دورىا وتنيي االنقسام،
 .عمييا ووافق تشكيميا، في ىي شاركت

الشعب كمو تأثر بتمك   وعن إجراءات الرئيس محمود عباس في قطاع غزة، أكد نصر، أن
االجراءات، أكثر من ما أسماىم "رعاة االنقسام"، موضًحا أنو ألجل ذلك، يجب أن ُيعاد التفكير 
بتمك اإلجراءات، بما في ذلك خصومات الرواتب لمموظفين العموميين، كما أشار إلى حدوث 

 ن الحكومة وحركة فتح، بسبب موضوع خصومات الموظفين.خالفات ما بي

 دنيا الوطن: المصدر

http://fatehinfo.net/post/152045
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 العممي البحث ودور والمعاىد العالم في والحكومات العالمية الصحافة فتح، حركة عتد  
 ظل في ،"الديمقراطية كدولة" إسرائيل وصف عن التوقف إلى العممية، والدوريات والجامعات

 .مؤخراً  اإلسرائيمية الكنيست سّنتو الذي العنصري القومية قانون

 التظاىرة ضوء في: "صحفي بيان في نزال جمال أوروبا في فتح لحركة الرسمي المتحدث وقال
 لرسالة لالستماع العالم ندعو ، أبيب تل في الفمسطيني العربي شعبنا جماىير نفذتيا التي السممية

 صارخ بشكل حقوقو من تجريده عمى لالحتجاج الداخل في شعبنا أرسميا التي المحققة االحتجاج
 ومناىضة منغمقة عنصرية ايديولوجية من منطمقة لإلقصاء، تسعى متطرفة حكومة  يد عمى

 ".العصر وروح لمتسامح

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

  

 

أدانت حنان عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، العمل اإلرىابي الجبان الذي   
استيدف دورية مشتركة لقوات الدرك واألمن العام في مدينة الفحيص، والمداىمة األمنية لموقع 

ة الخمية اإلرىابية في مدينة السمط، وأسفر عن سقوط أربعة شيداء من مرتّبات القّوة األمنيّ 
 .المشتركة وعدد من الجرحى

وعبرت عشراوي في بيان باسم منظمة التحرير عن تضامن الشعب الفمسطيني وقيادتو مع األردن 
الشقيق ممكا وحكومة وشعبًا، وقالت:" نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في األردن الذي وقف 

 ويقف دائما الى جانب شعبنا

 وكالة وفا : المصدر
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 العاممين لمطالب بمنظمة التحرير دعمو  الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد أكد 
 الغوث وكالة عمى الحفاظ الى داعياً  غزة مدينة في الدولية الغوث وكالة مقر في المعتصمين

 . الفمسطينيين لالجئين المقدمة وخدماتيا عمميا استمرارية وضمان مقراتيا وحماية الدولية

 الغوث لوكالة الرئيسي المقر داخل لممعتصمين األحد مساء زيارتو خالل ىولي ابو. د واشار
 الوظيفية حقوقيم وحماية الغوث وكالة في لمعاممين الوظيفي األمان ان الى غزة مدينة في الدولية
 ان الى الفتا الدولية الغوث وكالة في المسؤولين مع لدينا المطروحة القضايا قائمة عمى كانت
 وكافة الغوث وكالة في العاممين بحقوق المساس واضح وبشكل رفضت الالجئين شؤون دائرة

 انياء وخصوصا الغوث وكالة في العاممين ضد الوكالة ادارة اتخذتيا التي االخيرة االجراءات
 . نيائي بشكل موظفا 224 يقارب ما خدمة

وكالة الغوث ولن وشدد عمى أن منظمة التحرير الفمسطينية تقف الى جانب كافة العممين في 
  . تسمح بأي شكل من االشكال المساس بأمنيم الوظيفي او المساومة عميو

 دائرة شؤون الالجئين: المصدر

 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 تعميماتو أصدر عباس الرئيس محمود ، أن  العالي والتعميم التربية صيدم وزير صبري. قال د 
وفد وزارة التعميم الكويتية المكمف بالتعاقد مع  ذىاب لضمان الجيد لتكثيف المدنية لييئة الشؤون

 .بالزيارة المرتبطة االحتياجات، وتوفير كامل غزة لقطاع معممين فمسطينيين

 قطاع إلى الكويتي الوفد ذىاب ضمان عمى والوزارة الفمسطينية القيادة حرص عمى الوزير وشدد
 .متاحة زالت ما غزة في معممين مع التعاقد فرصة أن عمى ذاتو الوقت في مؤكداً  غزة،

 وكالة وفا: المصدر
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رئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء العميمات من انو وبت، قال د. جواد عواد وزير الصحة   
إلى مستودعات الوزارة  اليوم االثنينإرسال األدوية الالزمة لعالج السرطان سيتم رامي الحمد اهلل، 

 في قطاع غزة.

، كما جرت العادة بتوفير كافة األدوية اليومسيتم إرسال األدوية  الوزير عواد،وأضاف 
 والمستمزمات الطبية الالزمة لعالج المواطنين في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية".

 وزارة الصحة : المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ختمفة من من مناطق م مواطناً  22 االثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
نضال مصطفى مخطوب من  :الشاب:محافظات الضفة الغربية والقدس ، وعرف من المعتقمين

مالك ، محمد محمود طقاطقة ،  محمد عصافرة من الخميل،عبد الميدي بدوي زىور ،  القدس
 .الشيخ نزيو أبو عون ونجمو إسالم من جنين،إياد ثوابتة من بيت لحم

 وكالة معا المصدر: 

 

 التي بجروحو متأثراً ( عاماً  41) حجازي يوسف وسام الشاب استشيادعن  الصحة وزارة أعمنت  
 من عشر الرابع في غزة، قطاع جنوب يونس، بخان عبسان شرق االحتالل برصاص بيا أصيب
 يرتفع حجازي وباستشياد، الحدود عمى العودة مسيرات في مشاركتو خالل الماضي أيار شير
 .الماضي مارس 41 في انطالقيا منذ شييداً  225 الى العودة مسيرة شيداء عدد

 وزارة الصحة :المصدر

، األحدصيادين اعتقمتيم بحريتو صباح  5، مساء االحد، عن االسرائيمي االحتالل قوات فرجت أ
 .ةيم مصادر تبقي مركبتعتقل صياًدا و تزال تفيما ال

 :وكالة معاالمصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 يومال المستوى رفيعة مفاوضات الجنوبية وكوريا الشمالية كوريا من مسؤولون يعقد أن المقرر نم 
 في بيونجيانج في قمة لعقد يخططان قد الجانبين أن الى جنوبية كورية صحيفة شيرت فيما اإلثنين

 .الشير ىذا الحق وقت

 وكالة رويترز:المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 
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 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


