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   أواًل : الممف السياسي 

 الوظيفة، في فقط ليس المرأة لصالح المساواة تحقيؽ إف: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قاؿ   
 مف ىدايا وليست حقوؽ ىذه والماؿ، الدـ وعصمة اإلنسانية الكرامة في المساواة األىـ ولكف
 ".الرجؿ

 باليـو األوؿ االحتفاؿ في عباس، محمود الرئيس عف ممثالً  كممتو خالؿ اشتيةد. وأضاؼ
 أقرتو الذي الفمسطينية، لممرأة األوؿ الوطني اليـو بيذا احتفاال نجتمع: "الفمسطينية لممرأة الوطني
 في لسعينا ورمزا مناسبة سوى ليست االحتفالية وىذه الفائت، تموز 71 يوـ جمستيا في الحكومة
 ".الفمسطينية المرأة أوضاع في وسريعة كبيرة نقمة إحداث فمسطيف

، ىذا مثؿ: "الوزراء رئيس وتابع   مناسبة يكونا، أف ويجب ليكونا، ُصمما المقاء، ىذا ومثؿ اليـو
 المرأة أوضاع في استراتيجياتنا تحقيؽ في تقدمنا مدى وقياس ولتقييـ لممراجعة، سنوية

 ".الفمسطينية

 خاص بشكؿ وبناتيـ وأمياتيـ، أسرانا، وزوجات أسيراتنا، في ىذا اليوـتذكر نسوقاؿ د.اشتية ،
 يجب والتي أحيانا، حقو التاريخ يعطيو ال الذي الجانب ىف فيؤالء شيدائنا، وعائالت وشييداتنا

 ".الدور بيذا يميؽ بما أدوراىف تسّجؿ أف والتوثيؽ البحث مؤسسات عمى

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 ومجمس رئيس حماس حركة تعييف" إف الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أميف قاؿ 
 قطاع وصمت التي المركزية االنتخابات لجنة وجو في سيئة رسالة رفح، محافظة في جديد بمدي
 ".البرلمانية االنتخابات مف موقفيـ واستطالع والفصائؿ، حماس قادة لمقاء غزة

 والنظاـ القانوف عف خروج حماس عميو أقدمت ما" إف ،"فمسطيف صوت"  عبر الفتياني وأضاؼ
 يتعمؽ فيما والصالحيات العالقة ذات الوحيدة الجية أف حيث فمسطيف في بو المعموؿ العاـ

 ".الفمسطينية الوطنية الفصائؿ وليست المحمي الحكـ وزارة ىي والمحمية البمدية بالمجالس
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 أو العاـ النظاـ عف بعيدا وقرارات إجراءات مف ليا يحمو ما تمارس حماس" أف الفتياني وأردؼ 
 .تعبيره وفؽ" غزة قطاع عمى بيا تسيطر التي الواقع األمر قوة بحكـ الحوار

 ومشروعية الفمسطيني القرار لوحدة ضرب حماس عميو أقدمت ما" أف إلى الفتياني وأشار
 .حماس عطمتيا التي مؤسساتو انتخاب في الفمسطيني شعبنا وحؽ الفمسطينية المؤسسات

 اذاعة صوت فمسطين  المصدر: 

 

 حماس مميشيات تشنيا التي السياسية االتقاالعت" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة تادان 
 .غزة قطاع في

 صباح الفكرية، والتعبئة والثقافة االعالـ مفوضية عف صادر صحفي بياف في الحركة  وقالت
 ومنيـ ومقراتيا سجونيا في فتح حركة ابناء مف العشرات تعتقؿ زالت ال حماس اف. االثنيف اليوـ
 وذلؾ الغزالي، وخالد أبوغوش ومحمد مسعود وىيثـ النمس وسامر الحويحي وعبداهلل عابد أميف
 .الرأي يخالفيا مف كؿ بحؽ حماس مميشيات تنتيجيا التي االفواه نكميـ سياسية اطار في

 داعيةً  االنسانية، المعايير الدنى تفتقد سجوف في يتـ واحتجازىـ اعتقاليـ باف الحركة واوضحت
 قطاع في االنقالبييف سجوف في السياسييف معتقالينا مع لمتضامف الغربية الضفة في شعبنا ابناء
 غزةػ

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 حاؿ في الدولي لمتحكيـ  ستمجأ فمسطيف دولة أف المالكي، رياض. د الخارجية وزير قاؿ   
 مف العجوؿ استيراد وقؼ الحكومة، قرار خمفية عمى ونفذتيا، بتيديداتيا إسرائيؿ استمرت

 حؽ وىو باالستيراد، لنا يسمح بيا الخاص والبروتوكوؿ االقتصادية، باريس اتفاقية الف االحتالؿ،
 ".االتفاقية تمؾ مف عميو حصمنا

 التحكيـ إلى سنمجأ االستيراد، مف إسرائيؿ منعتنا حاؿ في" فمسطيف صوت" عبر المالكي.د وقاؿ
 فييا بما الدولية، لممحافؿ وسنذىب ، الىاي في الدولية التحكيـ محكمة في عضو ونحف الدولي،
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 بشكؿ العناويف لكؿ بالتوجو اإلطالؽ عمى نتردد ولف العامة، والجمعية اإلنساف، حقوؽ مجمس 
 .مباشر غير أو مباشر

جباره اإلسرائيمي، الموقؼ لفضح فمسطيف، إلييا ستمجأ الخطوات ىذه أف المالكي، وأكد  عمى وا 
 وسنأخذ فييا، نتردد لف لذلؾ مسؤولياتو، عند الدولي المجتمع لنضع"و خطواتو، عف التراجع
 ". حقوقنا كؿ عف وسندافع الدفاعي، وليس اليجومي الموقؼ

 خطوات عف نتراجع ألف وتيدؼ واىية، االسرائيمية  التيديدات ىذه أف عمى المالكي.د وشّدد
 أننا عمني وبشكؿ رسمياً  نعمف و األساسية، الخطوة عف نتراجع ولف قوياً  موقفنا و االنفكاؾ،
 .األخيرة الفترة خالؿ حققناىا التي المكتسبات وكؿ حقوقنا، حماية أجؿ مف التحكيـ إلى سنتجو

 اذاعة صوت فمسطين  المصدر:  

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 86 بقيمة فواتير قدـ المطمع مستشفى إف ممحـ، إبراىيـ الحكومة باسـ الرسمي الناطؽ قاؿ 
 المطموب المبمغ مف% 71 أي شيقؿ، مميوف 52 قيمتو ما دفعت والحكومة فقط، شيقؿ مميوف
 .الفواتير حسب

ديوف لممستشفيات عمى  شيقؿ مميوف 522 ػ مبمغ عدـ صحة وجود ،صحفي بياف في ممحـ، وأكد
 مبالغ أي تقديـ النمورة وليد المستشفى مدير مف الحكومة طمبت ذلؾ رغـمضيفًا ، ،الحكومة
 .شيقؿ مميوف 86 الػ فواتير في الواردة غير أخرى

 ميد. والصحة بشارة، شكري المالية وزيري مع ،أمس اجتمع اشتية محمد الوزراء رئيس وكاف
 جذرية حموؿ ودراسة عمييا، والحفاظ دعميا وآليات القدس مستشفيات أوضاع لبحث كيمة؛

 .منيا تعاني التي المالية لألزمات

 مالييف 2 إلى إضافة الُمّطمع، لمستشفى شيقؿ مميوف 52 مبمغ حّولت المالية وزارة إف اشتية وقاؿ
 مف السرطاف أدوية نفاد إعالنو عقب كالمعتاد عممو لمواصمة يوميف، قبؿ تحويميا تـ شيقؿ

 .مستودعاتو
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 عمؿ لتسريع الوزيريف ودعا وشيري، منتظـ بشكؿ فواتيرىا بإرساؿ المستشفيات اشتية وطالب 
 .الفواتير في بالتدقيؽ وزارتييما في الفنية الفرؽ

 مجمس الوزراء  المصدر: 

 

 بعد إسرائيمية، تيديدات بأي رسميا تبمغ لـ الحكومة أف ، عطاري رياض الزراعة وزير أكد   
 .إسرائيؿ مف العجوؿ استيراد بوقؼ قرارنا

 تبمغ ولـ اإلعالـ، مف سمعناىا اإلسرائيمية التيديدات" عبر "صوت فمسطيف" عطاري وقاؿ
 باالستيراد يتعمؽ فيما ضدنا اإلسرائيمي الجانب مف اتخذت قرارات ىناؾ بأف الفمسطينية الحكومة

 ".الرد ماىية تناقش لـ الحكومة ولذلؾ الفمسطيني، لمسوؽ سمع إدخاؿ أو

 الفمسطينية الحكومة فإف قرار أي عمى اإلسرائيمية الحكومة أقدمت إذا:" عطاري وأضاؼ
 ".ذلؾ عمى لمرد المناسبة اآللية تبحث سوؼ االختصاص جيات كؿ مع وبالتشاور

 السوؽ في الكميات حيث مف المحوـ في نقص وجود عدـ عمى التأكيد الزرعة وزير وجدد
 .ترتفع ولـ ىي، كما زالت ما األسعار أف إلى منوىا الفمسطيني،

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

مواطنًاخالؿ عمميات دىـ وتفتيش  71فجر اليوـ االثنيف  اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيؿ    
، في  مواطنًا مف مخيـ العروب بالخميؿ 77بينيـ  مفة بالمحافظات الشمالية والقدسلمناطؽ مخت

،  جنيف غرب جنوب امريحة في 71التحدي مدرسة سور مف جزءا االحتالؿ ىدمت جرافات حيف
 .نابمس جنوب حوارة بمدة في عنصرية شعارات مستوطنوفكما خط 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 بتشكيؿ المكمؼ ابيض، ازرؽ حزب رئيس غانتس بيني جمع الذي المقاء االحد مساء انتيى     
 طاقمي وبيف نتنياىو بنياميف الميكود حزب زعيـ االسرائيمي الوزراء ورئيس الجديدة، الحكومة
 .نتائج دوف الحزبيف عف التفاوض

 عمى قادرة بحوزتيـ كافية أدلة عف االسرائيمية العامة النيابة في مسؤولوف كشؼ أخرى ناحية ومف
 .الثالثة الممفات في بحقو اتياـ لوائح وتقديـ المحاكمة الى نتنياىو تقديـ

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 مجموعة التركية، ريزا بمدينة  اجتماعو في اآلسيوية، البرلمانية لمجمعية التنفيذي المجمس أقر   
 ".الفمسطيني لمشعب الثابت اآلسيوية البرلمانات دعـ: "بعنواف الفمسطينية، بالقضية خاصة قرارات

 مف برلماناً  44 عددىـ البالغ اآلسيوية البرلمانية الجمعية أعضاء جميع المقرة، القرارات ودعت
 دعـ وأكدت المتحدة، األمـ في العضوية كامؿ كعضو فمسطيف دولة ومعاممة لدعـ اسيا، قارة

قامة أرضو تحرير حتى اإلسرائيمي، االحتالؿ مواجية في الفمسطيني الشعب نضاؿ  دولتو وا 
 .القدس وعاصمتيا المستقمة

 الميت البحر وشماؿ الفمسطينية األغوار منطقة بضـ اإلسرائيمي الوزراء رئيس تصريحات وأدانت
 الدولي القانوف لقواعد وسافر جسيـ انتياؾ في المحتمة، الفمسطينية األراضي في والمستوطنات

 5278 لعاـ 5774 رقـ األمف مجمس قرار خاصة وقراراتيا، المتحدة األمـ ميثاؽ وأحكاـ

  وفاوكالة المصدر:   

 

 بشدة، وانتقدتو ترامب دونالد الرئيس بيموسي، نانسي األمريكي النواب مجمس رئيسة ىاجمت 
 .باألمر الكونغرس إبالغ قبؿ البغدادي، بكر أبو" داعش" زعيـ ضد بالعممية روسيا أبمغ إنو قائمة

 عممية شنت األمريكية الخاصة القوات أف ، ترامب أعمف بعدما نشرتو بياف في بيموسي وأشارت
 القيادة تحيط أف اإلدارة عمى ينبغي كاف أنو إلى سوريا، في البغدادي عمى القضاء إلى أدت أمنية
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 بشكؿ بيا الروسي الجانب إبالغ تـ والتي بالعممية، عمما النواب مجمس وأعضاء لمكونغرس العميا 
 .إطالقيا قبؿ مسبؽ،

 عف ترامب لعزؿ التحقيؽ يقود الذي الديمقراطي الحزب في عضو وىي بيموسي، وأضافت
 األوسط الشرؽ في ترامب إدارة باستراتيجية يتعمؽ فيما تنطبؽ أف يجب نفسيا القاعدة أف السمطة،
 .عموما

 : روسيا اليومالمصدر

 واليتو المنتيية الميبرالي الرئيس خصمو عمى فرنانديز ألبرتو البيروني اليسار مرشح فاز 
 االنتخابات الرئاسية باالرجنتيف.، في ماكري ماوريسيو

 ماكري حصؿ بينما األصوات، مف% 48,78 عمى بحصولو األولى الجولة مف فرنانديز وفاز
 .األصوات مف% 12 شممت جزئّية نتائج إلى باالستناد ،%47,55 عمى

 : يورو نيوزالمصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 الممؾ رعاية تحت الرباط المغربية العاصمة في الدولي القدس منتدى انعقاد–5221 -56-72  
 الرئيس بحضور عرفات ياسر الشييد مؤسسة مع بالتعاوف( القدس لجنة رئيس) السادس محمد
 .دولية وشخصيات عباس محمود

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

