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 يأواًل : الممف السياس

 ربيع األسود الجبل لدى فمسطين دولة سفير الثالثاء، مساء عباس، محمود رئيسال اتفى 
 .اليوم فجر المنية وافتو الذي" ثائر أبو" الحنتولي رياض والده بوفاة معزيا الحنتولي،

 الذي المناضل ليذا المواساة وصادق التعازي أحر عن االتصال، خالل عباس، الرئيس وأعرب
 ويسكنو رحمتو، بواسع الفقيد يتغمد أن القدير العمي سائال وشعبو، وطنو خدمة في حياتو أفنى
 .والسموان الصبر وذويو أىمو ويميم جنانو، فسيح

   وكالة وفا لمصدر: ا

 

برئاسة القائد العم لمحركة  االربعاء مساء اليومالمجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا ليا تعقد 
ومستجدات االوضاع في الساحة لمناقشة العديد من الممفات والموضوعات  الرئيس محمود عباس

 الفمسطينية .

الوضع  سيتناولعبر "صوت فمسطين" ، أن االجتماع سالمة عضو المجنة المركزية دالل وقالت 
 .طاني ومحاوالت ضم االغوار لسياسي بشكل عام والتصعيد االستيا

متواصمة مع كافة الجيات الدولية   ان الجيود سالمةوفيما يتعمق باالنتخابات ، أوضحت 
 .قدس اجراء االنتخابات في البلمضغط عمى االحتالل لالستجابة لمطمب الفمسطيني 

 صوت فمسطين لمصدر: ا

 

 فمسطين لدولة الدائم المندوب الثالثاء، مساء جوتيرس، أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين قّمد 
 لعممو تكريماً  ،"العتيق السفير" وسام منصور، رياض السفير نيويورك، في المتحدة األمم لدى

 في والمساىمة والتفاني بالخبرة لو تشيد سنوات 01 عن لمايزيد المتحدة األمم لدى كمندوب
 .اإلنسان وحقوق والتنمية السالم وىي المتحدة األمم أىداف تحقيق
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 منصور، رياض.د الدائم لممندوب الوسام ىذا مثل تقديم فييا يتم التي الثانية المرة أنيا يذكر
 عام في منصور لمسفير مرة ألول الوسام ىذا مون، كي بان السابق، العام األمين قدم حيث

6104. 

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 والصمود النضال درب عمى والمضي لمشيداء الوفاء عمى والقسم العيد ،"فتح" حركة جددت  
 محمود الرئيس بقرارات والتمسك واالستقالل، الحرية في الفمسطيني االشعب اىداف تحقيق حتى
 النتائج كانت ميما استمرارىا وضمان الشيداء ذوي حقوق بتأمين المتعمقة والقيادة عباس

 .ُيمس ال مقدسا حقا باعتبارىا

 الفمسطيني الشييد يوم لمناسبة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صدر بيان في الحركة واعتبرت
 وقسم عيد بمثابة الشيداء ليوم شعبنا إحياء عام، كل من الثاني كانون من السابع يصادف الذي
 بال والتضحية لمعطاء استعداده وتأكيد تحريره، أجل من والنضال لموطن لموفاء عام كل يتجدد
  الوطن ألرض الفداء بصور حافال تاريخيا سجال خطوا الذين الشيداء فعل كما أجمو من حدود

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا.

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 دفعات صرف تحويل خيار تدرس أن الوزارة  ،االجتماعية التنمية قال د. احمد مجدالني وزير
 تعمل وزارتو أن إلى الفتاً  شيور، 3 كل مرة صرفيا من بدالً  شيري بشكل االجتماعية الشؤون
 .الشيكات من المحجوبين مراجعة عمى دوري بشكل

 عدة عمى تقوم معادلة وفق تعمل المالية الشؤون مخصصات برنامج أن ،. مجدالنيد وأوضح
 لمؤشرات باإلضافة اإلعالة، وحجم األسرة، أفراد وعدد لألسرة، أدنى حد توفر بينيا من معايير
 .منيا الخروج أو الشؤون مخصصات برنامج ضمن ستسمر األسرة كانت إذا ما تحدد أخرى
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 50 بينيا من أسرة، آالف 014 شممت األخيرة الدفعة أن ، القدس إلذاعة تصريحات في وبين
 عمى العمل يجري أنو إلى الفتاً  المحتمة، الضفة في أخرى ألف 33و غزة، قطاع في أسرة ألف

 .الميدانيين الباحثين خالل من االجتماعي المسح من والتأكد الممفات مراجعة

 المستفيدة األسر عدد ارتفع حيث ازدادت، غزة قطاع في األسر عدد أن إلى مجدالني،.د ونوه
 ".أسرة 711بـ

 أن خاصةً  المالي، التقاعد معالجة تدرس الحكومة أن أوضح غزة، قطاع موظفي ممف وبشأن
 الوزارية المجنة بعد تنتو لم حيث المعالجة قيد مازال الموضوع أن حيث عمميم، رأس عمى جميم
 .عمميا من

 المصدر: اذاعة القدس

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 المفتوح إضرابو يواصل، الذي  زىران أحمد لألسير المقّدم االستئناف االحتالل محكمةرفضت 
، في ظل تدىور صحيتو  اإلداري اعتقالو عمى احتجاجاً  التوالي، عمى( 601) لميوم الطعام، عن

 .بشكل كبير

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  26) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 03) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

عمى االقل خالل عمميات دىم   ينمواطن2  االربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
أمين سر حركة "فتح" في بمدة من بينيم  ،فرقة بالمحافظات الشمالية والقدسفتيش لمناطق متوت

 .وبيت عوا باسل محمد شمس مسالمة، بعد أن داىمت منزلو وفتشتو وعبثت بمحتويات
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 مواجيات في باالختناق، شراتوالع بالمطاط، مغمفة معدنية بأعيرة مواطنين 4في حين اصيب 
 عقبة مخيم في المواطنين منازلبعض  اقتحمت التي االحتالل قوات مع ، اليوم فجر اندلعت
 .أريحا مدينة غرب جنوب لالجئين جبر

الثالثاء، عمى المصمين في باب الرحمة وعمى  اعتدت مساءقوات االحتالل االسرائيمي وكانت 
ان وفتاة، في واعتقمت خمسة شب Kالمواطنين قرب باب حطة أحد أبواب المسجد األقصى المبارك

 ء.وقت صالة العشا

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 

 واألمنية السياسية لمشؤون المصغراالسرائيمي  الوزاري المجمس ان االسرائيمية 03 القناة ذكرت 
 .الخميج في األخيرة التطورات لمناقشة اليوم ظير سيجتمع الكابينت

 تستخدميما عسكريتين قاعدتين عمى عسكريا ىجوما إيران تنفيذ بعد الكابينت اجتماع ويأتي
 .العراق في االمريكية لقواتا

 ترجمة وكالة سوا: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 األقصى المسجد في المصمين عمى اإلسرائيمية الشرطة إعتداء االردنية الخارجية وزارة أدانت 
 . منيم عدد واعتقال المبارك

 إنتياكاً  المصمين عمى االعتداءات رفض الفايز اهلل يفض الخارجية، باسم الرسمي الناطق وأكد
 السمطات مطالباً  الدولي، لمقانون وفقاً  باإلحتالل القائمة القوة بصفتيا إسرائيل إللتزامات
 . وسالمتيم المصمين وحرية المكان حرمة باحترام اإلسرائيمية
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 الجنوبي الحائط عند ومعدنية خشبية اعمدة بنصب اإلسرائيمية السمطات قيام الفايز ادان كما
 السمطات وطالب الشريف، الحرم من يتجزأ ال جزءاً  يعتبر الذي المبارك، األقصى لممسجد

 . فوراً  بإزالتيا اإلسرائيمية

 االختصاص صاحبة السمطة ىي المبارك األقصى المسجد وشؤون القدس أوقاف إدارة أن وأكد
 والترميم الصيانة اعمال كافة وأن الدولي، القانون بموجب األقصى المسجد شؤون جميع إدارة في
 .القدس أوقاف إلدارة حصرية صالحية ىي األقصى المسجد في

 طالب و والمصمين، االقصى المسجد بحق المستمرة اإلنتياكات استمرار مغبة من الفايز وحذر
 .والقانوني التاريخي القائم الوضع وباحترام بوقفيا،

  وكالة االنباء االردنية المصدر: 

 

 العراق في المتحدة الواليات تقودىا التي القوات عمى صاروخياً  ىجوماً  شنت إنيا إيران قالت  
 قتمو أثار إيرانيا عسكريا قائدا استيدفت مسيرة بطائرة أمريكية ضربة عمى رداً  األربعاء يومال فجر

 .األوسط الشرق في نطاقا أوسع حرب من المخاوف

 اإليرانية األراضي من باليستية صواريخ عشرة من أكثر أطمقت طيران إن األمريكي الجيش وقال
 الواليات تقوده الذي التحالف قوات تستضيفان األقل عمى عراقيتين عسكريتين قاعدتين عمى

 .المحمي بالتوقيت الميل منتصف بعد 0331 الساعة حوالي في المتحدة

 كل” ولكن واألضرار اإلصابات تقييم يجري إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قالومن جيتو 
نو “يرام ما عمى شيء  .األربعاء اليوم صباح الوضع عن بيانا سيمقي وا 

 رويترزالمصدر:وكالة 
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شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق عمى إقالعيا  061أعمن التمفزيون اإليراني، مقتل 
 .من مطار الخميني في طيران

 فني" األوكرانية، الطائرة سقوط سبب إن وند،يکول نيحس ريب إيران في الطوارئ إدارة رئيس قالو 
 جميع" نأ، موضحًا "ذلك غير سبب لوجود احتمال أي ىناك ليس" أنو مؤكدا ،"محض بشكل
 ".متنيا عمى كانوا الطائرة طاقم من 7 وىناك اإليرانيين من الطائرة ركاب

 وكالة سبوتنك:المصدر 

 

 محدث في مثل هذا اليو :  خامساً 

 

 سادس وىي ،45 حدود عمى الفمسطينية بالدولة رسميا االعتراف تقرر تشيمي – 6100 -0- 6
 .االعتراف تقرر التي الجنوبية أمريكا دول

 

 وقواميا فمسطين، إلى العربي اإلنقاذ جيش متطوعي من األولى الفرقة وصول -6072 -0- 6
 .البريطانية االحتالل قوات قبل من صدت وقد ،مقاتالً  331

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

