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  أواًل : الممف السياسي

ددت الرئاسة الفمسطينية التأكيد عمى موقف دولة فمسطين الثابت والداعم لحق جميورية الصين ج
الشعبية في الحفاظ عمى وحدة أراضييا، وسيادتيا، وبخاصة في ىونغ كونغ، ورفضيا ألي تدخل 

 .أجنبي، ومحاوالت زعزعة االستقرار فييا

لدعم شعبنا الفمسطيني لنيل حريتو  وأشادت الرئاسة في بيان صحفي، بالموقف الصيني الثابت
 .واستقاللو في دولتو ذات السيادة، وعاصمتيا القدس الشرقية

 وكالة وفا: المصدر

 

 مناطق لكافة المتكررة االسرائيمية االنتياكات عمى بناءً  وان اشتية، محمد .د الوزراء رئيس قال  
 مناطق أنيا عمى الفمسطينية المناطق كافة مع التعامل تدرس الحكومة فإن  الفمسطينية، السمطة

 .فييا االحتالل تجاوزات ومنع أرضنا كامل عمى وجودنا لتعزيز ممكن ىو ما بكل وسنقوم ،"أ"

القيادة الفمسطينية  رفض ،اهلل رام في اإلثنين اليوم الوزراء مجمس جمسة مستيل في اشتية وجدد
واقامة  السياسية وقمن حقو  ينيحرم شعبنا الفمسطي أن يممك ال احد مشددًا عن ، لصفقة القرن 

 . دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس

 الدولتين حل مع األميركية الخطة تعامل حول األميركية اإلدارة تصريحات أن اشتية وأكد
 والقيادة عباس محمود الرئيس قبل من مرفوضو إسرائيل، أمن لضمان ذاتي حكم عن والحديث

 .الفمسطينية

 والتواصل االنسجام مؤكداً  واألسرى، الشيداء ألىالي الحرمين خادم بمكرمة الوزراء رئيس أشادو 
 سممان الممك الشريفين الحرمين وخادم السعودية العربية المممكة مع المواقف في والتنسيق الدائم

 .لقضيتنا الداعمة السعودية مواقف ومثمناً  العزيز، عبد بن

https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/459305904621837/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKyNNGXLv3vlsPKwfO94WtA8QRJrxnoHwT6nb9PVt8J4V3rILeHYPA0oopbj3iW_fZATj0me1RX8KO
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 وشركات والجامعات النقد سمطة راسمت الحكومة إنوفي الشأن الداخمي قال اشتية ، 
 المالية األزمة عبء من جزء تحمل في الجيات كل تتشارك أن ضرورة عمى لمتأكيد االتصاالت،
 واألقساط الدفعات من نسباً  تتقاضى وأن وقرصنتيا، أموالنا االحتالل احتجاز جّراء المفروضة

 .العام القطاع في لمموظفين يصرف ما مع تتناسب

 وتوظيف العقود، بند عمى يعممون ومعممة معمما 4412 تثبيت بصدد الحكومة أن اشتية  وبين 
 الدراسي العام ان، مؤكدًا والتعميم والتربية المالية وزارتي بين باالتفاق جدد، ومعممة معمم 4411
 المعممين، عن المعاناة رفع في المساعدة كيفية المعممين اتحاد مع وسندرس موعده، في سيبدأ
 ".األجيال تبنى أكتافيم عمى الذين

 قطاع في وعاممين معممين من والمدني، واألمني العسكري لمكادر بالتقدير الوزراء رئيس وتوجو
 .وصبرىم صمودىم عمى السمطة في العاممين وجميع والخدمات الصحة

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 صفاً  لموقوف األسر قالع في رفاقيم جميع" الصحراوي النقب" معتقل في فتح حركة أسرى عاد
 إطار بناء إعادة في مساعييم باستيداف" الشاباك" االحتالل مخابرات قرار لمواجية واحداً 

 .لمحركة موحد تنظيمي

 سجون إدارة تنفذىا التي االنتقامية واإلجراءات القمع عمميات أنمقتضب،  بيان في األسرى وأكد
 تنظيمي لجسم تؤسس أن يمكن مبادرة ألي المتواصل استيدافيا إطار في تندرج االحتالل،

 الحركة وىي فتح لحركة الداخمية الجبية تمتين أن اإلدارة تدرك حيث السجون، داخل وحدوي
 واقع تخص التي واألبعاد الجوانب من لمكثير االعتبار يعيد أن شأنو من السجون، داخل األكبر
 . األسرى

 قوي، تنظيمي جسم وبناء بالوحدة تتوج أن إلى جيودىم في ماضون أنيم عمى األسرى وشدد
 .خطوتيم في الستمرارىم حافز بمثابة ىي اليجمة أن معتبرين

  مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 التحرك خطة اعتماد تم انو حنون أحمد التحرير منظمة في الالجئين شؤون دائرة مدير قال 
 الخميس لممنظمة التنفيذية المجنة اجتماع في القيادة عمى عرضت والتي األونروا بوكالة الخاصة
 .الماضي

 ىذه لتنفيذ المطموبة التنسيقية باإلجراءات البدء سيتم انو ،" فمسطين صوت" عبر حنون واضاف
 مخططيا تمرير دون والحيمولة االحتالل وحكومة األمريكية االدارة عمى الطريق لقطع الخطة
 الدولي المجتمع جدية عمى ترتكز الخطة ان موضحا تفويضيا تجديد وعدم األونروا عمل إلنياء
 .األمريكية العقبات لتجاوز التصويت لتجديد القادم ثاني تشرين في التصويت نسبة لرفع

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 خالل من( الييكل) جماعات ُتسمى ما عنو كشفت ما أن والمغتربين الخارجية وزارة اعتبرت
 مدة لزيادة اإلسرائيمي األمن لوزير طمبا تقديميا عن االجتماعي التواصل مواقع عمى منشوراتيا

 ولدعواتيا فقط، المغاربة باب من وليس كافة، األبواب ومن المبارك األقصى لممسجد االقتحامات
 ما إدارة من اإلسرائيمية األديان وزارة وتمكين األقصى عن اإلسالمية األوقاف يد لرفع المتواصمة

 .الخطورة بالغ أمر ىو ،(الييكل جبل) بـ وصفوه

 الدولي المجتمع وصمت القدس بشأن ترمب قرارات ان ،صحفي بيان في الوزارة وأكدت
 المتطرفة المنظمات تمك ودعوات االحتالل النتياكات وتجاىميا المختصة األممية والمنظمات

 سجدالم بحق التيويدية مخططاتيا من المزيد لتنفيذ اسرائيل في المتطرفين يشجع األقصى، بحق
 بـ يسمى ما وبناء ىدمو يكن لم إن عميو، االسرائيمية السيادة فرض ومحاولة المبارك االقصى

   .مكانو( الييكل)

 وزارة الخارجية: المصدر
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 وزارة في اإلنسان وحقوق المتخصصة ومنظماتيا المتحدة لألمم العامة اإلدارة رئيس عتبرا
 لألمين سياسية وسقطة ذريعا فشال العار قائمة في اسرائيل ادراج عدم اهلل عوض عمر الخارجية

 .غوتيرش انطونيو المتحدة لألمم العام

 رسالة القائمة، ىذه في اسرائيل ادراج غوتيرش رفض بأن  ،" فمسطين صوت" عبر  وأضاف
 وممثمة اليونيسف وان سيما ال واشنطن لضغوطات خضع األمن ومجمس غوتيرش بأن سيئة

 لحقوق اسرائيل انتياك تؤكد موثقة دولية تقارير قدمتا المسمحة والنزاعات لألطفال العام االمين
 .ومحاسبتيا العار قائمة عمى ادراجيا ووجوب الطفل

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 اعتداءً  42 من أكثر ارتكبت اإلسرائيمي االحتالل سمطات إن الدينية والشؤون األوقاف وزارة قالت
 .المنصرم الشير خالل الشريف اإلبراىيمي والحرم المبارك األقصى المسجد بحق وانتياكا

 مرة من أكثر اقتحمت االحتالل قوات أن الخصوص، بيذا أعدتو ليا تقرير في الوزارة وأوضحت
 عميو، السيطرة إلعادة خطوة في محتوياتو، وأخرجت األقصى، بالمسجد مةالرح باب مصمى

 .المواطنين من عدد بحق واالعتقال اإلبعاد سياسة كعادتيا ومارست

 وكالة وفا: المصدر

 

 جماعات تشنيا التي الحممة أن ، حسين محمد الشيخ الفمسطينية والديار القدس مفتي تبراع
 يسمى ما بمناسبة االقتحامات من لممزيد أنصارىا ودعوة لألقصى باقتحاماتيا المزعوم الييكل
 من المحتمة القدس في المتواصمة االحتالل انتياكات مع والتساوق بالتزامن تأتي الييكل، خراب

 .لألراضي ومصادرة الحمص وادي حي في ىدم عمميات

 عمى تعمل التي المزعوم الييكل جماعات مساعي من  ،عبر صوت فمسطين حسين الشيخ وحذر
 في ىي لتتدخل المسجد، عن االسالمية األوقاف يد لرفع وصوالً  األقصى في جديد واقع فرض
 أن ذاتو السياق في مؤكدا. عميو السيطرة لبسط بو يتعمق ما وكل واإلعماريو اإلدارية شؤونو
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 الحكومة تتبناه الذي األمر االسالمية، األوقاف مسؤولية ىي األقصى شؤون ادارة عن المسؤولية
 .أيضاً  األردنية

 ىي ورعايتو حمايتو عن المسؤولية فإن وبالتالي اسالمي، األقصى المسجد إن حسين الشيخ وقال
 أنحاء كل في المسممين داعياً  وشعوب، وحكومات دول المسممين كل عمى جماعية مسؤولية

 .األقصى عن لمدفاع ييبوا أن العالم

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 الحكومة: ممف ثانياً 

 يوم مساء حتىو   44/5المقبل  األحد صباح منتبدأ  األضحى عيد عطمةأن  الحكومةأعمنت 
 .البنوك تشمل وال 42/5 الخميس

 مجمس الوزراء: المصدر

 

 الدراسي لمعام الدراسية المنح من عدد توفر عن العممي والبحث العالي التعميم وزارة أعمنت
والدراسات العميا ) الماجستير  الجزائر لمحصول عمى درجة البكالوريوس يف 9146/9191

 .تخصصات مختمفة  يف (والدكتوراه

 مع ورقياً  الوثائق تقديم ثم ومن الكترونياً   تقدم  الطمبات ان ،في بيان صحفي الوزارة وقالت
  http://www.mohe.pna.psوالمنشورة عمى موقع الوزارة : المحددة بالتواريخ االلتزام ضرورة

 وزارة مقر في األصول حسب ومصدقة المطموبة الوثائق مع مرفقة  تقدم الطمبات ان وأوضحت
 حسب ونابمس الخميل في العالي التعميم مكاتب في أو اهلل رام في العممي والبحث العالي التعميم

 .الجنوبية لممحافظات ، اليوا بتل الوزارة مقر وفي ،.أدناه المحددة العناوين

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

 

http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5175
http://www.mohe.pna.ps/
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 وما قيمتبخصم المصارف ومؤسسات اإلقراض العاممة في فمسطين، سمطة النقد،  دعت 
من البنوك ومن  المقترضين موظفي القطاع العامعمى  المستحقة% من االقساط 21

 وذلك مراعاة لموضع المالي وعدم صرف رواتب الموظفين كاممة. مؤسسات االقراض، 
بوقف تصنيف الموظفين عمى يتو لمبنوك ومؤسسات االقراض في تعميم وج البت سمطة النقدوط

  الشيكات المعادة وعدم تحصيل عمولو عمى الشيكات المعادة 
 سمطة النقدالمصدر: 

 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دعم وتفتيش   اً مواطن 43 ،االثنين اليومفجر  اإلسرائيمي االحتالل قوات تقمتاع 
 قوات االحتالل اعتقمت وفي المحافظات الجنوبية،  والقدس ل في المحافظات الشماليةلممناز 

 الزوارق مقتأطم ، فيمامجيولة جية إلى ونقمتو مركبو، وصادرت بكر طارق عوض الصياد
 أطفاليم أحد وأصابت ، غزة مدينة بحر في ومراكبيم الصيادين عمى النارية أعيرتيا ،اإلسرائيمية

 .معداتيم في أضرارا وأحدثت إغماء، بحالة
المسجد اليوم  صباح المستوطنين عشراتتحم ممسجد االقصى اقل ةوفي سياق االقتحامات المتكرر 

 .شرطة االحتاللمن  االقصى المبارك من جية باب المغاربة بحراسة 
 االسرى مع جديد اسنادي بإضراب الصحراوي النقب معتقل في اسيرا 11 رعأخرى ش ومن ناحية

 والتي اضرابيا االسنادي البرنامج من االولى الدفعة انتياء عقب اليوم الطعام عن المضربين 5الـ
 .اسيرا 91 ضمت

   وفاوكالة : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 عن ناجم انفجار في 01 وأصيب حتفيم لقوا شخصا 46 أن المصرية الصحة وزارة ذكرت
 .االثنين يومصباح ال القاىرة بوسط سيارات تصادم
 جزئي إخالء عمى المسؤولين أجبرت نيران اندالع إلى أدى الحادث أن الصحة وزارة وذكرت
 .المكان من القريب لألورام القومي لممعيد

 تسير سيارة اصطدمت عندما وقع االنفجار إن منفصل بيان في الداخمية وزارة  قالت جيتيا ومن
 .سيارات بثالث بالقاىرة النيل كورنيش بشارع االتجاه عكس

   رويترزوكالة : المصدر
 
 مؤكدة ومتوسطة، قصيرة صواريخ نشر عن لالمتناع واشنطن الروسية الخارجيةوزارة  عتد  

 بالرقابة خاصة جديدة اتفاقات وعقد االستراتيجي االستقرار حول المحادثات لمواصمة استعدادىا
 .التسمح عمى
: موسكو في االثنين اليوم صحفي مؤتمر في ريابكوف سيرغي الروسي الخارجية وزير نائب وقال

 قصيرة الصواريخ نشر عن روسيا، فعمت مثمما واالمتناع، مسؤولياتيا، لتحمل واشنطن ندعو"
 ".مؤخرا البنتاغون في عنيا الحديث كثر خطط وىي إنتاجيا، عمى يعممون التي المدى ومتوسطة

 روسيا اليوم: لمصدرا 
 
 اليوم صدر رئاسي بمرسوم لكشمير الدستوري الذاتي الحكم وضع إلغاء اليندية الحكومة أعمنت 

 .االثنين
 من 041 المادة يمغي مرسوماً  وقعاليندي   الرئيس إن لمبرلمان شاه أميت الداخمية وزير قالو 

 في والواقعة المسممة الغالبية ذات وكشمير جامو لوالية خاصاً  ذاتياً  حكماً  تمنح التي الدستور
 .".فوراً " التنفيذ حيز دخل اإلجراء أن عمى المرسوم ونص الييمااليا،

 فرانس برسوكالة : لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 مشروع حدود ضمن فمسطين في ييودية دولة إقامة تطالب الييودية الوكالة -4613  -2-5
 .النقب إليو مضافا 4604 عام(  بيل)
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

