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  أواًل : الممف السياسي 

رئيس محمود عباس، مساء السبت، ساندرا نصار، زوجة المناضل الوطني الكبير المواء الىاتف 
 .وليم نصار معزيا بوفاتو

المواساة، متمنيا لمراحل الرحمة وألىمو وأعرب سيادتو، خالل االتصال، عن أحر التعازي وصادق 
 .وذويو الصبر والسموان
 المصدر: وكالة وفا 

 وزير لقائو اىمية عمى التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب. د شدد 
 تنقيداً  ،  القيادتين بين المستمر التعاون اطار في جاء والذي الصفدي ايمن  االردني الخارجية
 اىمية المقاء وحمل الثاني اهلل عبد الممك االردني والعاىل عباس  محمود الرئيس لتوجييات
 فييا تحدث التي االخيرة كوشنير تصريحات وبعد البحرين ورشة انعقاد  بعد جاء كونو خاصة

 . الحق بيذا لتمسكيا باليستيريا الفمسطيني القيادة فييا واتيم العودة حق اسقاط عن
 القضايا من جممة عمى المقاء خالل  االتفاق تم انو  فمسطين، صوت عبر عريقات واوضح
 وفقاً  عادالً  حالً  الالجئين قضية وحل االحتالل بإنياء اال الفمسطينية لمقضية حل ال  انو  ابرزىا
  الحمول وان ، االسرى عن واالفراج كافة النيائي الوضع قضايا وحل  491 االممي لمقرار

 . السياسية  الحمول مكان تحل ان  اطالقاً  يمكن ال االقتصادية
 دعم في والراسخ الثابت بالده موقف عمى أكد االردني الخارجية وزير ان الى عريقات واشار
 تحقيق يمكن ال وانو ، والالجئين  القدس  مدينة بدعم يتعمق ما وخاصة ، الفمسطينية القضية
 .االحتالل وانياء فمسطين دولة واستقالل الكاممة بالحرية اال السالم

  ليكون العرب االشقاء مع االتصال عمى االردني الوزير مع االتفاق تم انو عريقات وأضاف
 الى كوشنير يدعو ان متوقعاً  ، واالسرائيمية االمريكية السياسة  وجو في  موحداً  موقف  ىناك
 عمى ويجب ، تنجح لن الورشات ىذه ان يدرس ان الجميع  عمى انًً  مبينا ، جديدة عمل ورشة

 الدولتين حل اساس  عمى يكون ان يجب الحل ان لترامب والقول  معيا التساوق  عدم الجميع
  قراراتو لكافة ترامب والغاء   4991 حدود اساس عمى

  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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 العاصمة إلى السبت، مساء رفيع، وزراي وفد رأس عمى اشتية، محمد. د الوزراء رئيس وصل   
 .يومين تستمر لممممكة رسمية زيارة في عمان، االردنية
 مباحثات األحد، اليوم االردنية الوزراء رئاسة دار في الرزاز، عمر االردني ونظيره اشتيو ويعقد
 .المجاالت من العديد في الثنائي والتنسيق التعاون تعزيز تستيدف موّسعة، وأخرى ثنائية

 سبل تتناول االردن، في ونظرائيم الوزراء من العديد بين ثنائية لقاءات الزيارة، أجندة وتتضمن
 يخدم وبما متقدمة، مستويات إلى بيا واالرتقاء المعنية القطاعات مختمف في الشراكة دفع

 .الشقيقين والشعبين البمدين مصالح
 لمجمس العام واالمين والنقل، والطاقة والصحة المالية: وزراء الزيارة في الوزراء رئيس ويرافق
 .الوزراء

 وكالة وفا: لمصدرا
 

 من المحتمة القدس في  االسرائيمي االحتالل التصعيد ان صيام اهلل عبد القدس محافظ نائب قال 
 تطيير اطار في القدس مدينة لوجو صارخ تغيير الى ييدف استيطاني وسرطان وحفريات ىدم

 . والمسيحية االسالميةالعربية و  ليويتيا وتغيير  عرقي

 مخططات وانما  عشوائية عممية ليس القدس في يجري ما ، فمسطين صوت عبر صيام وأضاف
 حقيقياً  خطراً  يشكل ما  القدس بشأن ترامب اعالن منذ وتصاعدت وىناكم ىنا وموزعة مدروسة

 تستيدف التي االحتالل اجراءات لمحاربة المقدسيين تمكين عمى والعمل جادة وقفة يتطمب ما
 . ومقدساتيا القدس مدينة

     اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 المصري بالدور الفمسطينية القيادة تمسك الموح، دياب ، بالقاىرة فمسطين دولة سفير أكد 
 .وحماس فتح حركتي بين المصالحة ممف لرعاية الحصري

 رؤية بمورة عمى الراىن الوقت في تعمل مصر إن" : الوطن دنيا" مع حوار في الموح، وقال
 مياميا تولي من الحكومة لتمكين ؛7141 عام عميو االتفاق تم ما تنفيذ آليات تتضمن متكاممة

 األمنية األجيزة سالح ىو واحد، وسالح واحد وقانون واحدة سمطة أساس عمى غزة قطاع في
 .الفمسطينية
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 تشكيل ثم لالنتخابات، الذىاب عمى التوافق في تنصب المصرية الجيود أن الموح، وأوضح 
 .التحرير منظمة وبرنامج الشراكة، أساس وعمى الوطني، الكل تشمل وطنية، وحدة حكومة
 سعى لفمسطين، كسفير ميامو تسمم ومنذ أنو إلى الموح، أشار البري، رفح بمعبر يتعمق وفيما
 قد غزة، في الداخمية بوزارة بالكشوفات المسجمين أزمة باعتقادي: "متابعاً  رفح، معبر أزمة لحل

 أو الشخصية سواء بالتنسيقات ليا عالقة أي كامل بشكل أوقفت والسفارة تقريبًا، سنة منذ انتيت
 ".الرسمية
 عمى يحولون من: األول قسمين، إلى ينقسم الممف إن الموح، السفير قال المرضى، ممف وحول
 .الشخصي حسابيم عمى يأتون من: واآلخر الصحة، وزارة حساب
 ونتابع الالزمة، المساعدات كل ليم نقدم الوزارة، حساب عمى يحولون من: "الموح وأضاف
 مالياً  دعماً  ليم نقدم إننا كما مساعدة، كل ليم ونقدم َأسرة، عمى وحصوليم لممستشفى، وصوليم

 ".لمسكن وأماكن األحيان بعض في
 بأن ويطالبون األسعار، بارتفاع أحياناً  فُيصدمون الشخصي، حسابيم عمى يأتون من أما: "وأكمل
 عمى ويجب عمينا، جداً  صعباً  يعتبر الذي األمر الوزارة، حساب عمى عالجيم تكاليف تحول

 ".ىناك اإلجراءات واستكمال لفمسطين؛ العودة المواطن
  دنيا الوطن: لمصدرا
 
 

 الحكومةممف : ثانياً 

 وماليزيا بنغالدش في دراسية منح توفر عن اليوم، العممي، والبحث العالي التعميم وزارة أعمنت 
 (.الماجستير) العميا والدراسات البكالوريوس بمجال ،7149/7171 لمعام

 كامل عمى لالطالع اإللكتروني موقعيا زيارة المنح ىذه عمى بالمنافسة المعنيين الوزارة ودعت
 .لمتقديم النيائي والموعد والتخصصات والشروط المطموبة والوثائق والتعميمات التفاصيل

http://www.mohe.pna.ps/ 
 وزارة التعميم العالي : لمصدرا
 
أعمنت وزير الصحة د.مي كيمة انو سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ومركز الحسين  

 لمسرطان في االردن عمى ىامش انعقاد المجنة الفمسطينية االردنية المشتركة . 
 وزارة التعميم العالي : لمصدرا

http://www.mohe.pna.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
http://www.mohe.pna.ps/
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً  

 

 في الضموع بزعم ووالده فمسطينيا شابا الميل، منتصف عند اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 أثناء برقين، قرية من خمف محمد الشاب تقمت، كما اعحزما قرية من بالقرب الدىس عممية
 ".القرية في منزلو الى عائد وىو العسكري زعترة حاجز عمى عبوره

 األحد، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات شرعت وفي اطار التوسع االستيطاني وتيويد االراضي، 
 .الشمالية األغوار في" المرمالة" بمنطقة استيطانية طرق بشق

  وفاوكالة : لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

  الفمسطينية القضية تجاه والتاريخي المبدئي العراق موقف عمى  العراقية الخارجية وزارة أكدت 
نَّنا عربّية، ألرض واغتصابو اإلسرائيمي، لالحتالل  والرافض  دولة مع عالقات أيَّة ُنِقيم ال وا 
 .المقاطعة بمبدأ وُممتِزمون االحتالل،

 غير تصريحات اإلعالم وسائل تناقل عقب صحفي بيان في العراقية الخارجية وزارة وقالت 
 الفمسطينية، لمقضية كبيرة اىمية يولي العراق ان ، واشنطن في العراقي السفير لسان عمى مناسبة
  وقد ، الخارج في ووفودنا ممثمونا يحضرىا التي والمقاءات المؤتمرات في أساسياً  محوراً  تمثل وىي

 القضية إزاء المبدئّي؛ العراق موقف ُيشّوه البعض فيو يقع تعبير نقص أو اجتزاء، أحياناً  ويحصل
 . الفمسطينية

 التاريخ طول وعمى والدولّية، اإلقميمّية المحافل جميع في العراق كان لطالما:  الوزارة  وتابعت
 يوماً  يتخلَّ  ولم حقوقو، عن والدفاع نضالو، في الفمسطينيَّ  ولمشعب الفمسطينّية، لمقضّية داعماً 
 يقتل، والذي لألرض الغاصب الكيان ىذا مع التطبيع أشكال لكل   الرافض موقفو، عن واحداً 

 .وعدواناً  ظمماً  اإلنسان حياة ويدمر وييجر،
 وكالة االنباء العراقية : لمصدرا
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 برنامجيا حول االتفاق بموجب محظورة بنسبة اليورانيوم تخصيب األحد اليوم إيران تباشر  
 .وروسيا، والصين وأوروبا المتحدة الواليات من تنديدا تمقى خطوة في النووي،
 من اعتباراً  ستعمد، بالده أنّ   سابق وقت في أعمن قد روحاني حسن اإليراني الرئيس وكان
 كرد النووي، االتفاق حددىا التي% 7691 نسبة يتخطى بمستوى اليورانيوم تخصيب إلى األحد،
عادة منو األميركي االنسحاب عمى  .طيران عمى عقوبات فرضيا وا 

 فرانس برسوكالة : لمصدرا
 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

