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   أواًل : الممف السياسي 

 سمم رأس عمى المخيمات تضعان والحكومة القيادة أن عمى ، اشتية محمد الوزراء رئيس أكد  
 التي لمتضحيات ونموذجا الفمسطيني، المجتمعي النسيج في أساسيا مركبا باعتبارىا أولوياتيا،

 .شعبنا أبناء قدميا
 أن إلى ، عقبكفر  وبمدية بالطة، ومخيم العين، مخيم فعاليات ،خالل استقبالو اشتية واشار

 شأن من ان الى منوىا نابمس، منطقة في المينية التقنية الجامعية الكمية إقامة تدرس الحكومة
 المناطق وباقي المخيمات أبناء من الخريجين صفوف بين البطالة نسبة خفض في المساىمة ذلك

 .المجاورة
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 غرينبالت جيسون مطالبة عمى التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد رد  

 ." دوليب عممية" بإدانة الفمسطينية لمسمطة األوسط، الشرق إلى األمريكي المبعوث
 فووق الحكومة بمعاقبة غرينبالت من تيديدا سمعنا: " عبر صوت فمسطين مجدالني وقال

 ". مستيجن أمر وىذا جرت، التي العممية تدن لم حال عنيا المساعدات
 األراضي في واالستيطان المستوطنين حماية ميمتيا الفمسطينية الحكومة كأن: " وأضاف
دانة المحتمة،  يشكمون المستوطنين أن مؤكدا ،"الُمنظم اإلسرائيمي اإلرىاب بمواجية يقوم من وا 
 .اإلرىاب طميعة
 واألمنية والعسكرية السياسية المنظومة من اً جزء يشكل االستيطان أن عمى مجدالني وشدد

 .إسرائيل في الحاكمة األحزاب نيج من رئيسي مكون أنو مبينا اإلسرائيمي، لالحتالل
 أكثر ىي إنما فقط، والمستوطنين االستيطان تتبنى ال الحالية األمريكية اإلدارة أن واعتبر
 .بيا المحاق اإلسرائيمية الحكومة عمى وتفرض مبادرات وتأخذ تطرفا اإلدارات

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
  االحتالل استيدافأن   الحسينيالقدس بمنظمة التحرير عدنان  شؤونرئيس دائرة  اعتبر  
من الحصار عمى االوقاف  جزء المحتمة ومحاولة التضيق عمييم مشخصيات الدينية بالقدسل

 .وضع اليد عمى المكان وتغيير الوضع القائم جزء و االسالمية 
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
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 البرلمان عضوخالل لقائيا  عشراوي حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أشادت   
 الفمسطيني والشعبين البمدين تربط التي والمميزة التاريخية بالعالقات ىامربيرج ، توماس السويدي

 بالحرية شعبنا حق فييا بما العادلة لقضيتنا الداعمة السويد لمواقف تقديرىا عن معربةً  والسويدي،
 وكالة بدعم والدائم الراسخ السويد اللتزام العميق امتنانيا عن معبرة المصير، وتقرير واالستقالل

 (.األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث
 اإلسرائيمية واالنتياكات السياسية التطورات آخر  وقد اطمعت عشرواوي النائب السويدي عمى

 .االحتالل لدولة الداعمة األميركية والسياسات األرض، عمى
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 القوى وجميع ومناصرييا فتح حركة وكوادر وأعضاء البطل شعبنا جماىير فتح حركة دعت

الشييد تامر السمطان ظير  تشييع في الواسعة لممشاركة والشعبية اإلجتماعية والمكونات السياسية
 جميعا ولندعو وعمال قوال الوطنية الوحدة وممارسة إلعالن موقف ىذا أن عمى مؤكدةً  اليوم، 
سقاط إلنياء   . والكارثية المأساوية آثاره من شعبنا وتخميص البغيض اإلنقسام وا 

 الستغالل يدعو والذي تداولو تم الذي المشبوه بالبيان عالقتيا فتح حركة نفت ومن ناحية أخرى 
 .الفوضى إلثارة السمطان، تامر/  الشييد جثمان تشييع

 أشكال كل ونبذ الوطنية، الوحدة عمى لمتأكيد مناسبة ىو تامر الشييد تشييع بأن الحركة وأكدت 
 .لمحريات المقيدة اإلجراءات كل ورفض الفتنة،

 الحركة، وكوادر ابناء واعتقال قمع حممة لتمرير كاذبة اخبار بث لعدم الجميع ودعت حركة فتح
 .ليا الرسمية والمواقع المصادر من تؤخذ الرسمية الحركة مواقف وأن

 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 طالب ألف 033و مميون قرابة أن، الخضور صادق والتعميم التربية وزارة باسم الناطق قال 
 في 093.053 قرابة منيم الوطن، أرجاء كافة في مدارسيم إلى توجيوا صباح اليوم وطالبة

 غوث وكالة مدارس في والبقية الخاصة، المدارس في ألفا 093 وقرابة الحكومية، المدارس
 ".األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل
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 طوابق إضافة تم فيما صفية، غرفة 433 وصيانة جديدة، مدرسة 43 بناء تموأضاف الخضور:  
 ".طالبيا عدد في زيادة شيدت التي المدارس بعض في

 وكالة وفا: المصدر
 

الفقيرة ستصرف غدا  أحمد مجدالني، أن مخصصات األسرد.أعمن وزير التنمية االجتماعية 
 .االثنين في جميع محافظات الوطن

وقال مجدالني في بيان صحفي ، إن الوزارة قررت صرف الدفعة رغم اجراءات "حماس" بمنع 
 عمل المجنة المكمفة من الوزارة في غزة.

وحذر حماس من االستمرار في اجراءاتيا واعاقتيا لعمل موظفي الوزارة الشرعيين، وقال: "ما بعد 
صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ممموسة في حال استمرت "حماس" وأجيزتيا األمنية 

جراءاتيا".  في سياستيا وا 
وأضاف: سندير برنامج التحويالت النقدية وكافة البرامج الموجية لممحافظات الجنوبية بشكل 

المستفيدين لضمان العدالة مباشر من مقر الوزارة في رام اهلل، وسنقوم بمراجعة شاممة لكافة قوائم 
واالنصاف والنزاىة والشفافية في االستيداف، بعيدا عن تسييس المساعدات الذي تمارسو حركة 

 .حماس االنقالبية
 وكالة وفا: المصدر

 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

دىم وتفتيش لمناطق  خالل عمميات ينمواطن 0،  األحداعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 القدسفي  م رئيس لجنة المتابعة ببمدة العيسويةوالقدس  من بينيمختمفة بالمحافظات الشمالية

 . عمييا االحتالل حصار منذ مايزيد عن شير فرضيالتي 
باحة المسجد  اعتداءات المستوطنين ، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم في سياقو  

، كما اقتحم المستوطنين بمدة من شرطة االحتالل بحراسةاالقصى من جية باب المغاربة 
الغاز مما ادى الى اصابة العشرات وسط اطالق قنابل لميوم الثاني عمى التوالي  سبسطية بنابمس

 باالختناق.
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 األطفال من أسيرا 443 إن األحد، اليوم حمدونة، رأفت لمدراسات األسرى مركز مدير قال  
 .كافة الوطن محافظات في األحد اليوم افتتح الذي الجديد، الدراسي بالعام االلتحاق من محرمون

 المعتقالت في القاصرين المعتقمين أوضاع متابعة إلى بالطفل الخاصة الحقوقية المنظمات ودعا
 تعميميم لتمقي بمدارسيم وااللتحاق حريتيم تأمين أجل من االحتالل عمى والضغط االسرائيمية،

 .العالم في األطفال كباقي
 الجنوبية باألقاليممفوضية االسرى المصدر: 

 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

إن السودان يحتاج ثمانية مميارات دوالر رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد اهلل حمدوك  قال 
مساعدة أجنبية خالل العامين المقبمين لتغطية الواردات ولممساعدة في إعادة بناء االقتصاد بعد 

 .مرة منذ شيوراالضطرابات السياسية المست
 من كاحتياطي تتوفر بد ال دوالر مميار اثنين إلى عاجمة بصورة يحتاج السودان” حمدوك: وتابع
 .“الجنيو صرف سعر تدىور إيقاف في لممساعدة المركزي البنك في النقد

 وكالة رويترزالمصدر: 
 
 
 اليوم فجر أخرى، وانفجرت سقطت مسيرة إسرائيمية طائرة إن المبناني" اهلل حزب" في مسؤول قال 

 .لمحزب معقال تعد التي الجنوبية بيروت ضاحية في األحد،
 أحياء أحد في تحطميا لدى أضرارا سببت الثانية المسيرة الطائرة أن" رويترز"لـ المسؤول وأضاف

 .اهلل لحزب اإلعالمي المركز قرب الجنوبية، الضواحي
 رويترزوكالة لمصدر: ا
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 حرب خوض في رغبة لدييما ليس حركة حماس واسرائيل  إن العمادي محمد القطري السفير قال 
 .العنف تصاعد من الرغم عمى
 نية أي لدييما وليس( باليدنة) ممتزمان الطرفين” إن لغزة زيارة خالل لرويترز العمادي وقال

سرائيل القطاع بين الحدود عمى المواجيات من سمسمة بعد وذلك “بتاتا لمحرب  عنيا قالت وا 
 .إلييا التسمل حاولوا األقل عمى فمسطينيين مسمحين ثمانية مقتل عن أسفرت إنيا األخيرة

 وكالة رويترزلمصدر: ا
 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 بتسييل والقاضية النازية وألمانيا الييودية الوكالة بين «ىعفراه اتفاقية» توقيع - 49-0-0500  

 .أللمانيا ممتمكاتيم عن يتنازلوا أن بشرط فمسطين إلى الييود تيجير
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

