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  أواًل : الممف السياسي 

 لجية القضائية السمطة قانون أحدىما في عدل قانون،ب قرارين عباس محمود رئيسال أصدر 
 وأنشأ الحالي األعمى القضاء مجمس اآلخر بموجب وحل الستين، الى القضاة تقاعد سن إنزال

عادة قانونا األعمى القضاء مجمس ميام خاللو يتولى عام، لمدة انتقاليا أعمى قضاء مجمس  وا 
 القوانين مشاريع واعداد القضاء أوضاع وترتيب الدرجات، كافة في المحاكم ىيئات تشكيل
 أمد وتقصير لمعدالة الوصول فرص وتعزيز بو المواطن ثقة واستعادة القضاء إلصالح الالزمة

 .القانون ألحكام وفقا األعمى القضاء مجمس تشكيل إعادة ثم ومن التقاضي،
 لمجمس ورئيسا العميا، لممحكمة رئيسا ،شرار أبو عيسى المستشاركما اصدر الرئيس قرار بتعيين 

 .االنتقالي األعمى القضاء
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 الساحة عمى المشرف ،"فتح" لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو دعا 

 محاوالت أية عن واالبتعاد المبناني الفمسطيني الحوار عمى الحفاظ الى األحمد، عزام المبنانية
 .الفمسطينيين الالجئين حول القوانين تطبيق في النظر وجيات تباينات استغالل الى تيدف
 يجب: األربعاء مساء فمسطين تمفزيون عبر الذي"  اليوم ممف" لبرنامج حديث في األحمد وقال
ن حتى أزمة، ىناك تكون أال  كما بالحوار يحل ان يجب معين موضوع حول خالف ىناك كان وا 
 .الفمسطينية المبنانية األخوية العالقات إطار في عباس، محمود الرئيس أكد

 وبالتالي بالقرار، اطالقا مقصودين غير الفمسطينيين أن أعمن المبناني العمل وزير ان وأضاف
 .النيائية النتائج النتظار الفمسطينية المخيمات في أبناءنا ندعو
 الشرعية، غير العمالة حول خطتيا بتطبيق العمل وزارة بيا بدأت التي األولى المحظة منذ: "وقال
 ".الشرعية غير األجنبية العمالة عن حديثيا عند الفمسطيني اسم تذكر لم أنيا واضحا كان
 المادتين في ،0202 عام واضح بشكل ُعدل قانونا ىناك أن األحمد وبين العمال، يخص  فيما
 الفمسطينيين العمال استثناء يؤكد ،0202-2-0 بتاريخ الرسمية الجريدة في 002و 001

 اعتبارىم يتم ولم العمل، ورخصة االجتماعي الضمان بقانون يتعمق فيما سواء العمل وأصحاب
 .أجانب
 إلى يخرج الوضع وبدأ وخارجيا، لبنان داخل األوضاع تضخيم حاولوا الكثير أن الى ولفت

 أو شخص أي يقوم أن الطبيعي من: "األحمد قال باالحتجاجات يتعمق وفيما. الخارجي االعالم
 ".ميددة عيشو لقمة تكون عندما باالحتجاج عامل أي
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 يون فمسطينتمفز المصدر:  
 االخوة مع العاجل الحوار تستدعي التي القضايا من عددا ىناك إن عباس، محمود رئيسال قال  

 جية أي من التصعيد ونرفض والمفاوضات، بالحوار القضايا ىذه حل نريد ألننا المبنانيين،
 .كانت

 االربعاء، مساء عقد الذي التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة اجتماع مستيل في الرئيس وأضاف
 ىذه لمتابعة األحمد عزام التنفيذية المجنة عضو ايفاد سيتم لذلك اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر

 وليس المشاكل حل األىم الن التصعيد، أشكال لكل رفضنا ونؤكد المبنانيين، اإلخوة مع القضايا
 .تعقيدىا

 بيا مررنا التي الظروف عقب يأتي والذي لبنان، في اآلن القائم الوضع سنناقش: الرئيس وتابع
 االخوية عالقاتنا عمى ايجابا انعكست التي وغيرىا مراد صابر كقضية ممتازة كانت والتي ىناك،

 .لبنان في االشقاء مع

  وكالة وفاالمصدر: 

 االحتالل دولة تمارسيا التي العرقي التطيير سياسة من التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة ذرتح  
 الكنائس، ممتمكات عمى االستيالء ذلك في بما ومحيطيا القدس مدينة في خاصة االسرائيمي،
 عمى العميا اإلسرائيمية المحكمة مصادقة بعد الحمص وادي حي في السكنية لمبنايات والتعرض

 بين الموقعة االتفاقيات وفق تقع سكنية، شقة 022 تضم سكنية بناية( 01) بيدم يقضي قرار
 .الفمسطينية لمسمطة التابعة" A" المصنفة المناطق ضمن الجانبين

 
 مساء عباس، محمود فمسطين دولة رئيس برئاسة اجتماعيا، ختام في التنفيذية المجنة وجددت
 أشكال جميع وقف المعنية العربية الدول لجميع دعوتيا اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في األربعاء،
 مبادرة في عمييا المنصوص التزاماتيا احترام وضرورة االسرائيمي، االحتالل دولة مع التطبيع
 .العربية الدول جامعة قررتيا التي المقاطعة بأحكام والتزاماتيا العربية السالم
 لحل االشقاء مع الحوار لمتابعة لبنان، الى األحمد عزام التنفيذية المجنة عضو ايفاد وقررت
 التصعيد عن بعيدا الفمسطينية المبنانية االخوة عالقات اطار في البناء الحوار خالل من المشاكل
 .المسار وحرف

  وكالة وفاالمصدر: 
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 والحرب، السالم مفتاح ىي القدس أن ردينة، أبو نبيل االعالم وزير الوزراء، رئيس نائب أكد  

 . الدولية الشرعية أساس عمى السياسي الحل عبر الصحيح الطريق الى تؤدي التي وىي
بسفارة  المصريين والكتاب والصحفيين اإلعالميين كبار من عدد ل لقائوخال ردينة أبو وأضاف

 عاليا يرفع أن يجب والصوت العربي، العالم يجمع الذي العامل ىي القدس ان" فمسطين بالقاىرة،
 ما خاصة االسرائيمية االنتياكات لفضح متعددة لغات عبر لدوليةوا العربية اإلعالمية المنابر في

 ".بالقدس يجري
 مستشاري من وعدد الموح، دياب سفيرال بحضور ، عقد الذي المقاء في ابو ردينة واستعرض

 .السياسي األفق انسداد نتيجة بالمنطقة المحدقة والمخاطر السياسية المستجدات آخر ، السفارة
  الالجئيندائرة شؤون : درالمص

 
 من بدعوة الدولية، لالشتراكية اجتماعا الجاري الشير من الثالثين في فمسطين دولة تستضيف 

 ."فتح" لحركة الدولية العالقات مفوضية
 مجمل سيناقش االجتماعقالت مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح في بيان صحفي ان و 

 األوسط، الشرق في السياسي األفق وانسداد والدولية، واالقميمية الفمسطينية السياسية التطورات
 سياسي كخيار الدولتين حل لحماية الكفيمة والسبل االسرائيمية، واالجراءات االنتياكات بسبب
 .الفمسطينية القضية ودعم الدولي، المجتمع عميو يجمع
 الخمس القارات من سياسيا وحزبا منظمة 010 عضويتيا في تضم الدولية االشتراكية أن يذكر
 العالم في

 مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح: درالمص
 
 امتحانات في الناجحين الطمبة إلى التياني بأحر،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة تقدمت 

 .الوطن محافظات مختمف في ،( االنجاز) العامة الثانوية
 وزارة دور الجنوبية، باالقاليم والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة، وثمنت 

 وطنية أجواء في العامة الثانوية امتحانات إلجراء متواصمة جيود من بذلتو لما والتعميم، التربية
 .لمطمبة مريحة

 شعبنا، بيا يمر التي والقاسية الصعبة لمظروف قير ىو االمتحانات إجراء أن الحركة واعتبرت 
 التعميم وعمى عام بشكل الوطنية البنية عمى التدميرية وآثاره وعدوانو اإلسرائيمي، االحتالل جراء
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 مواجية في الوطني لمصمود نوعي ورفد شعبنا، لكل نجاح طمبتنا نجاح وأن خاص، بشكل 
 .االمريكية واالدارة اإلسرائيمي االحتالل ومخططات إجراءات وكافة واإلغالق الحصار

عالن االمتحانات عقد أن الحركة، وقالت   الشمالية المحافظات بين موحدة بصورة النتائج، وا 
 عمى شعبنا قدرة عمى ويؤكد الوطنية لموحدة بو يحتذى ونموذج مشرقة صورة يمثل والجنوبية
 .الفمسطينية بالمصالحة قدما المضي

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 
 إلى تنعى والنضالية االخوية المشاعر   وبأصدق   والمواساة الحزن   من بمزيد   فتح حركة نعت 

 والقيادة ، وأقربائو ولعائمتو النضال، في دربو ولرفاق والشتات، الوطن في المناضل شعبنا
 جمال  بحري ركن المواء المناضل األخ... عباس محمود الرئيس السيد رأسيا وعمى الفمسطينية

 "خالد ابو" كايد

 .والنضال بالعطاء حافمة طويمة نضالية مسيرة بعد عضال، مرض إثر المنّية وافتو الذي 

 االمن لقوات العام القائد يشغل وكان الميامين، فتح حركة ابناء من كان كايد المواء والمناضل
 .الجنوبية بالمحافظات الوطني

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 الحكومةممف : ثانياً 

 األوائل العشرة وأسماء العامة، الثانوية نتائج الخميس، اليوم صباح والتعميم، التربية وزارة اعمنت  
 %(.12.96) النجاح نسبة وبمغت والعممي، األدبي لمفرعين

 بمغ فروعو كافة في لالمتحان تقدموا الذين بةالطم عدد أن صحفي، بيان في الوزارة وأوضحت
 %(.12.96) بمغت نجاح بنسبة أي مشتركاً ( 50021) منيم نجح ،(05052)

 اإلسرائيمي المالي الحصار رغم مميز بنجاح عقد العامة؛ الثانوية امتحان إن الوزارة وقالت
 األبرار لشيدائنا بوفائنا والمّس  العظيم، شعبنا إرادة كسر استيدف الذي البغيض، األمريكي
 .البواسل وألسرانا
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 محمد الوزراء ورئيس عباس، محمود الرئيس إلى  والتقدير الشكر  بعظيم  التربية أسرة وتقدمت 
  . السيادي التربوي الوطني الحدث ليذا ودعميم ومواكبتيم رعايتيم عمى  اشتية

 تربية والتعميموزارة ال: لمصدرا 

 
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  00 الخميسفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
شرطة االحتالل  كما اعتقمت،   ليايم الى مراكز االعتقال التابعة تادواقت بالمحافظات الشمالية

لقاء األلعاب النارية في أعقاب  مواطنين 1 صباح اليوم  من شرقي القدس بحجة إطالق النار وا 
 ".التوجييي -إعالن نتائج الثانوية العامة "االنجاز

 دون خانيونس شرق لممقاومة مرصد تجاه النار االحتالل قوات أطمقتفي المحافظات الجنوبية و 
 .إصابات

  صحيفة القدس: لمصدرا.

 
 الوفاة سبب أن تؤكد طقاطقة نصار الشييد جثمان تشريح نتائجأن  األسرى شؤون أكدت ىيئة  

 .حاد رئوي التياب عنو نتج طبي إىمال
  وكالة وفا: لمصدرا
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 وزارة لخطة تطبيق ىناك بل الفمسطينيين يستيدف قرار ال ان" سميمان ابو كميل العمل وزير أكد 
 غير العمال من تطمب بل تحديداً  تذكرىم لم التي الشرعية غير العاممة اليد لمكافحة العمل

 ".المبناني القانون عميو ينص ما وفق عمل اجازات عمى الحصول المبنانيين
 الفمسطينيين االخوة معاناة نتفيم نحن" اني،نالمب النواب مجمس امام مؤتمر صحفي في واضاف
 لموافقة حاجتيم وعدم العمل، اجازات رسوم من اعفاؤىم منيا تسييالت يعطييم المبناني والقانون
 وتبسيط وقت بأسرع لمفمسطينيين العمل اجازات إعطاء لتسييل تعميماتي أعطيت. مبدئية

 ".بيا معموال اصبح وىذا المعامالت
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 التعسفي الطرد من الفمسطينيين العمال يحمي المبناني العمل قانون أن المبناني الوزير وأوضح 
 .لالجور االدنى الحد عمى اقمو حصوليم ويضمن

 االنباء المبنانية وكالة:لمصدرا
 
 انتيى، الفمسطينيين العمال بشأن القرار موضوع إن بري نبيو المبناني النواب مجمس رئيس قال  

عالن صحافي مؤتمر عقد إلى العمل وزير داعياً   .ذلك وا 
 لالجئين بالنسبة الوضع المبناني،أن النواب مجمس في الموازنة مناقشة جمسة  خالل بري وأكد

 .السابق كما سيعود الفمسطينيين
 قناة الميادين:لمصدرا
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