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  أواًل : الممف السياسي 

 لتربيةا وزارة بعثة اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر االثنين، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل 
 عبد فيد السيد االداري والتطوير االدارية لمشؤون المساعد الوكيل برئاسة الكويتية، والتعميم
 .الغيص الرحمن
 الشعبين تربط التي األخوية العالقات عمق عمى مؤكداً  الشقيق، الكويتي بالوفد الرئيس ورحب

 في وشعباً  وحكومة اميراً  الكويت لدولة التاريخية بالمواقف ومشيدا والكويتي، الفمسطيني الشقيقين
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني الشعب دعم

 سيكون الشقيقة الكويت دولة في لمعمل سيذىب الذي الفمسطيني المعمم أن إلى الرئيس، واشار
 التربية وزارة وفد زيارة مثمناً  المشرقة، فمسطين صورة ونقل األخوية، العالقات لتعزيز جسراً 

 .والتميز بالكفاءة لو المشيود الفمسطيني المعمم مع بالتعاقد واىتماميا الكويتية، والتعميم
 محبة عمى تدل والتي فمسطين، في الوفد بيا حظي التي بالحفاوة الكويتي الوفد رئيس أشاد بدوره،
 .الفمسطيني الشعب تجاه ومواقفيا لمكويت وتقديره الفمسطيني الشعب

 وكالة وفا : لمصدرا
 
المبعوث و ان فريدمالسفير االمريكي  ان مشاركة  العالول ة فتح محمود قال نائب رئيس حرك 

ىي بمثابة درس لمن ، بمدة سموان بالقدس  لاسف استيطاني في افتتاح نفق جرين بالت االمريكي 
 الستيطان وليست مجرد داعم فقط.وا يسير كالقطيع خمف امريكا والتي ىي شريكة لالحتالل

 راكيا في مواجية االجراءاتحو  ان القيادة ستواصل جيودىا  ، مسطينواكد العالول عبر صوت ف
لتحقيق المزيد من  والتقاطع في المواقف  الوحدةبكافة اساليب  االسرائيمية و األمريكية

 .لمواجية السياسة الصييو امريكية  االنتصارات 

بحاجة  المسألةالعالول ان ىذا  وضح ، أ ة قالمنطدول ترويج اسرائيل لسكة تربطيا بحول  و
 .عممية تطبيع غير مسبوقة ب ىا ا، واصفًا اي المقبمةبشأنيا في الفترة  العربيةخاطبة الشعوب لم

المصرية  والحراك  جيود الان القيادة بانتظار نتائج قال العالول  نية الوطصالحة ملوحول  ا
مصيري تي ىي موضوع لطنية وامن اجل استعادة الوحدة الو  المصري المتواصل في ىذا الممف

 بنا .لشع

    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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ي الخالدي كندا باالعتراف مجد لمشؤون الدبموماسية محمود عباس ئيس مستشار الر طالب   
 .ودعم فمسطين في كافة المحافل الدولية ية فمسطينال دولة الب

قامو مكتب الممثمية أ احتفالفي محمود عباس  باسم الرئيس  الخالدي كممة القاىا لك في جاء ذ
 .وطني لكندالليوم اا بمناسبةاهلل  الكندية برام 

الى كندا   موقف ير العالقات بين البمدين ، مثمناً و فمسطين عمى تط لةدو رص واكد الخالدي ح
ورفضيا ضم القدس جانب القانون الدولي وتمسكيا بحل الدولتين وحق تقرير المصير لشعبنا 

 واعتراف الواليات المتحدة بيا عاصمة لالحتالل.

 

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 واإلسالمية العربية الدول ، عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين دعا 
 الدعم لحشد المطموب واالقتصادي السياسي الثقل واستخدام العاجمة اإلجراءات اتخاذ إلى

 عمى العقوبات فرض وتعزيز القدس، في اإلجرامي االستيطاني المشروع ضد الدولية والجيود
 والتطرف العنف يسيطر أن قبل الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية وتأمين اإلسرائيمي االحتالل

 .برمتيا المنطقة عمى
 والقيادة الشعب عن بالنيابة التنفيذية المجنة سر أمين وجييا رسمية رسالة في ذلك جاء

 التعاون منظمة عام وأمين الغيط، أبو أحمد العربية الدول جامعة عام أمين إلى الفمسطينية
 الممنيج اإلسرائيمي العدوان وآثار أشكال فييا شرح العثيمين، أحمد بن يوسف اإلسالمي
 بشكل يتصاعد والذي المحتمة، القدس عاصمتيا عمى خاص وبشكل فمسطين، عمى والمتواصل

 المسيحية الفمسطينية العربية التاريخية ىويتيا محو بيدف المقدسيين، وسكانيا المدينة ضد خطير
لغاء واإلسالمية  .فييا الفمسطيني الوجود وا 

  وكالة وفا : لمصدرا
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ة حرك قدمتو مقترح عن شعث، نبيل. د الدولية، لمعالقات عباس، محمود الرئيس مستشار كشف  
 .الفمسطينية المصالحة ممف بشأن حماس لحركة فتح 

 لحركة مقترحاً  مصر، عبر قدمت فتح  حركة إن ،"الوطن دنيا" لـ خاص تصريح في شعث، وقال
 تشكيل ثم أوالً  والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة في التشريعية االنتخابات بإجراء يقضي حماس،
 .وطنية وحدة حكومة

 أن عمى المقبمة، باالنتخابات الفمسطينية الفصائل مشاركة إلى يفضي المقترح أن شعث، وأوضح
 أن إلى الفتاً  االنتخابات، في فصيل كل عمييا يحصل التي النسبة وفق الحكومة تشكيل يتم

 . المقبمة بالحكومة فصيل كل تواجد حجم سيقرر من ىو الشعب

 ثم لالنتخابات تجيز والنقاشات، الحوارات عبر ائتالفية حكومة تشكيل من بدالً : "شعث وأضاف
 عمى قائمة وطنية وحدة حكومة لتشكيل سيؤدي ذلك فإن جديدة، حكومة لتشكيل مجدداً  نعود
 ".االنتخابات نتائج

 القيادة أن إلى الفتاً  حماس، لحركة مصر عبر تقديمو تم المقترح أن إلى شعث، وأشار
 .المحظة حتى المقترح عمى حماس من رداً  تتسمم لم الفمسطينية

 دنيا الوطن: لمصدرا

 جارية والمشاورات المقاءات إن: التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت، صالح قال
 أن نريد ال" أننا إلى مشيراً  الفمسطيني، المركزي لممجمس دورة لعقد التحضير أجل من ومتواصمة،

 والمجمس المركزية المجالس أقرتيا التي القرارات نفس إقرار أجل من الدورة ىذه إلى نذىب
 ".السابقة الوطني

 مع نتشاور ونحن القرارات، ىذه كل لتنفيذ آليات طرح نريد: "صالح في تصريح صحفي وأضاف
 ".المركزي دورة في التحرير منظمة قوى كل مشاركة نضمن حتى القوى، كل

 دنيا الوطن: لمصدرا
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 من بمزيد والشتات الوطن في المناضل شعبنا إلى ،" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 
 ".مغصيب أبو عائشة" المواء المناضمة فمسطين ابنة واألسى، الحزن

 الشيداء، درب مسيرة تكمل أن ليا بيان في الفقيدة روح الفمسطيني والشعب" فتح" حركة وعاىدت
 الحقوق حقيقت حتى العادل الوطني النضال في تستمر وأن الوطنية، بالثوابت تتمسك وأن

 الفمسطينية دولتنا بإقامة الكامل الوطني واالستقالل الحرية في شعبنا وأىداف المشروعة، الوطنية
 .الشريف القدس وعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 مالية دفعات توفير اشتية، محمد الدكتور برئاسة األسبوعية جمستو في الوزراء مجمس ررق 
 .التعميم قطاع مؤسسات وكذلك األسبوع ىذا خالل القدس مستشفيات لمساعدة جديدة

 
 ألموالنا إسرائيل بيا تقوم التي القرصنة حاالت جميع لمتابعة مالي قانوني فريق تشكيل أقر كما
 والمجاري والمياه الكيرباء وفاتورة العمال أجور من االقتطاعات أو المعابر ضريبة ذلك كان سواءً 

 .البترول وضرائب الطبية والتحويالت
 

 زلنا وما أموالنا تحتجز تزال ما إسرائيل أن أوضح قال قد الجمسة مستيل في الوزراء رئيس وكان
 المساعدة من األولى الدفعة الحكومة تسمم إلى مشيراً  منقوصة، األموال ىذه استالم نرفض
 .القطري والقرض

 
 الرواتب من% 06 صرف يتم سوف" مازن أبو" عباس محمود الرئيس من وبتوجيو أنو وأضاف

 وقطاع الغربية الضفة في فأقل شيكل 0666 يتقاضى من لكل كامل براتب وذلك الشير ليذا
 ال لمن عالوات صرف وعدم غزة، وقطاع الغربية الضفة لموظفي الراتب كامل من% 06و غزة،

 .الشيداء وعائالت األسرى تجاه كاممة بااللتزامات والوفاء يستحقيا،
 مجمس الوزراء: لمصدرا

 
 
 

https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/453775342077667/
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 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً  

 

خالل عمميات   عمى االقل اً مواطن  43 ،الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
د تقاًل من محافظة القدس والتي تشيمع 20والقدس بينيم  دىم وتفتيش لممحافظات الشمالية

 . تصعيد لالعتداءات االسرائيمية منذ عدة أيام
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

تركي المالكي، إن الحوثيين شنوا، فجر اليوم  العربي قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف  
 .الثالثاء، ىجوما عمى مطار أبيا الدولي

منيم سعوديين،  8أشخاص من المدنيين،  9، أن اليجوم تسبب في إصابة وأوضح المالكي
 .وواحد يحمل الجنسية اليندية، مشيرا إلى أنو تم نقميم جميعا إلى المستشفيات

مدنيين واألعيان المدنية بطريقة واعتبر "أن ىذا األمر قد يرقى إلى "جريمة حرب" باستيداف ال
 ممنيجة".

   السعوديةاالنباء  وكالة: لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 .المغربية فاس مدينة في القدس لمجنة اجتماع أول عقد- 2979 -0-7

 

 حي من خضير أبو محمد الطفل ويقتمون يخطفون إسرائيميون مستوطنون - 0623 -0-7 
 . بالقدس شعفاط

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

