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 أواًل : الممف السياسي

 

 تصميم عمى لبنان في الفتحاوي بالكادر لقائو خالل فتح، حركة رئيس نائب العالول محمود  أكد 
 .عنو تراجع وال مبدئي موقف ىذا أن معتبراً  الفمسطينية المصالحة إتمام في الفمسطينية القيادة

 دولة ال ان مؤكداً  االنقسام، إنياء اجل من الجيود بذل في مستمرة فتح حركة أن العالول وأضاف
 صمبة وىي وموحدة متماسكة فتح ان عمى مشددا والقدس، الضفة بدون دولة وال غزة بدون

 .بالثوابت ومتمسكة

 القاضي االميركي القرار ورفض األميركية اإلمالءات الفمسطينية القيادة رفض عمى العالول وشدد
 .االحتالل لدولة عاصمة بالقدس باالعتراف

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا

 

 المصرية الورقة عمى فتح حركة رد أن ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين أكد 
 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو سيسممو السابقة، الحوار جمسات في ليا قدمت التي

 تعاطت فتح حركة أن عمما المقبمة، الساعات خالل لمقاىرة األحمد عزام ،"فتح" لحركة والمركزية
 رد وصول آمال بالورقة، توضيحيا تم التي المالحظات بعض وجود مع عالية بإيجابية الورقة مع

 .االيجابية الروح بنفس حماس من نيائي

 المصالحة تحقيق إن: "فمسطين تمفزيون عبر "اليوم ممف"  لبرنامج حديث في الشيخ وقال
 مع حماس ستعقدىا التي اليدنة في طرفا تكون لن وأنيا القيادة، لدى أولوية تشكل الوطنية
 ممف انياء قبل ىدنة عن الحديث امكانية عدم منطمق من التوجو ىذا وستحارب اسرائيل
 ".االنقسام

 في قدماً  المضي عمى حماس أصرت حال القيادة من ببعيد وليس واضح رد وجود الى وأشار
 .األميركي االسرائيمي بمقاسيا التيدئة

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-2018827
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 مشيرا ضيقة، حزبية وليست وطنية رؤية التيدئة موضوع في فتح حركة رؤية أن الشيخ، وأضاف
 الى بيا سيدفع غزة في القائم لموضع والتأبيد االستقرار من حالة لخمق حماس مساعي أن الى

 .الفمسطينية القضية عمى تأمري سياسي مشروع في الولوج

 تمفزيون فمسطينلمصدر:ا

 

 معبر في العمل باستئناف أبمغتيا المصرية السمطات أن، بالقاىرة فمسطين دولة سفارة أعمنت 
 إلى و من كافة الفمسطينين المواطنين وعودة سفر تسييل أجل من االتجاىين كال في البري رفح

 . الخميس حتى الثالثاء اليوم من بدء غزة قطاع

 أبناء تنقل تيسير عمى السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس حرص عالياً  الموح دياب السفير وثمن
 سفر تسييل بضرورة المعنية الجيات لكافة وتعميمات توجيو بعد سيما الفمسطيني، الشعب

لى من الفمسطينيين  عبر وذلك،  معاناتيم من ويخفف سالمتيم يضمن بما البري رفح منفذ وا 
 لمقائد وذلك والييا مصر من الطويل سفرىم مدة من تسرع التي واالليات والبرامج الخطط تقديم
 تنعم أن اهلل داعياً ، تاريخو من ساعة 84 أقصاىا مدة في الرئاسة وديوان المسمحة لمقوات العام
 . خاصة الفمسطيني الشعب و العربية األمة حاضنة لتبقى واالزدىار باألمان مصر

 سفارة دولة فمسطين بالقاهرة المصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 والحكومة، عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة رفض اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس أكد
 تقايض لن وأنيا ترمب، إدارة وستتخذىا اتخذتيا التي والقرارات االميركي، لالبتزاز الخضوع
 .سياسي مال بأي الثابتة الوطنية الحقوق
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 ان عمى التأكيد لحم، بيت مدينة في الوطني، التأىيل مركز بافتتاح كممتو في اهلل الحمد وجدد
 وزعزعة االحتالل، في شريكة اآلن وىي السالم، تحقيق في شريكاً  تعد لم االميركية اإلدارة

 بأكمميا، المنطقة في بل فمسطين، في فقط ليس االستقرار

 كافة لمواجية عباس الرئيس رأسيا وعمى القيادة حول االلتفاف إلى الفمسطيني الكل ودعا
 من تتطمب المرحمة: "وقال ،"القرن صفقة" تسمى ما خاصة بقضيتنا، تعصف التي التحديات
 ".ومقدساتنا قضيتنا تجاه الوطنية بالمسؤولية الّتحمي الجميع

 المواطنين ومصمحة الوطنية، المصمحة تغميب إلى حماس لحركة الدعوة اهلل الحمد وجدد
 خاصة غزة، قطاع في بعمميا والقيام بمسؤولياتيا االضطالع من الحكومة وتمكين واحتياجاتيم،

 القطاع في أىمنا بيا يمر التي الصعبة الظروف ظل في

  وفاوكالة المصدر: 

 العامة الثانوية امتحان من الثانية الدورة نتائج الثالثاء، اليوم العالي، والتعميم التربية وزارة أعمنت 
 .8104 لمعام" اإلنجاز"

أنو بإمكان الطمبة الحصول عمى نتائجيم اآلن من خالل الصفحات اإللكترونية  الوزارةوأوضحت 
الرسمية لمديريات التربية والتعميم العالي، في حين ستكون كشوف عالماتيم متوفرة في تمام 

 .صباحا حيث ستعمن المديريات عبر صفحاتيا الرسمية عن أماكن تسميميا 00الساعة 

 وزارة التربية والتعميملمصدر:ا

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات من مناطقة  مواطنين 4 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 بيت من الخمور محمد الشاب،  الزغاري أحمد الفتى :المعتقمين بين من وعرفالضفة الغربية ، 

قوات االحتالل فجر اليوم الثالثاء، منزل عائمة الشييد الفتى محمد طارق دار ، كما ىدمت لحم
 عامًا( في قرية كوبر شمال مدينة رام اهلل 01يوسف )

  معاوكالة المصدر: 

https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=5605&title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-.aspx
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الحرب اريوىاتسين ألسوأ تجسيد األمريكية الروسية لمعالقات الحالي الوضع أن موسكو اعتبرت 
 .ليا آفاق وال مجدية غير روسيا ضد المتحدة لمواليات الجديدة العقوبات أن عمى مشددة الباردة،

 إىمال ومع الحقيقة لكشف سعي دون تتخذ القرارات إن" في واشنطن الروسية السفارة وقالت
 العبثية واالتيامات روسيا، بمسؤولية يسمى ما عمى واقعية أدلة أي بغياب الحوار إلى دعواتنا

 ".  األمريكية اإلعالم وسائل أبرز يد عمى ليا الترويج يجري بالدنا إلى المنسوبة

 ألسوأ تجسيد" ىو يجري ما أن الواضح من أن عمى واشنطن لدى موسكو سفارة وشددت
 ".عاما 01 منذ لألبد العالم منيا يتخمص أن يجب كان والتي الباردة لمحرب السيناريوىات

 روسيا اليوملمصدر:ا

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


