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   أواًل : الممف السياسي 

 الدولتين بحل االلتزام إلى ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب. د دعا   
 ”الفارغة كمماتيا“ بسبب ترامب دونالد األمريكي الرئيس إدارة وىاجم اإلسرائيمي، -العربي لمنزاع
 محادثات إجراء كوشنر جاريد الرئيس وصير األبيض البيت مستشار فيو يدفع الذي الوقت في

 .المنطقة في مزعومة سالم

 بحل ممتزمون نحن:” واشنطن في ”ستريت جي“ مؤتمر خالل ألقاىا كممة في عريقات، وقال
 .”الوحيد الخيار ىو ىذا ألن بل بالمطف، يتسم المصطمح ألن ليس الدولتين،

 كرر ولكنو لمسالم، كشريك الحالية األمريكية اإلدارة إلى ينظرون ال الفمسطينيين أن عريقات وأكد
 .الدولتين حل دعمت السابقة اإلدارات أن

 صنع عن نتخمى ولن ذلك، نفعل ولن ذلك، أفعل لن ركبتي، عمى اركع أن مني أرادوا لقد:” وقال
 .”دائم حقيقي سالم

 أمام عائقاً  تشكل الغربية الضفة في اإلسرائيمية المستوطنات أن إلى الدعوة عريقات وعزز
 .نتنياىو سياسة يعارض لمن السامية بمعاداة االتيام توجيو الخطأ من وأنو السالم،

 و ، فمسطين في االنتخابات اجراء قررت الفمسطينية القيادة  ان عريقات اوضح أخرى ناحية ومن
 و ، االنتخابات الى الذىاب الفصائل وجميع حماس مع واتفقنا ، االنتخابات الى سنذىب
 . الفصل ىي الرصاص صناديق وليس االقتراع صناديق

  منظمة التحرير موقعالمصدر:

 عدم حركة لدول 81 الـ لمقمة الختامي البيان في جاء بما اشتية محمد. د الوزراء رئيس رحب 
 الشعب مع وتضامنو دعمو أكد والذي ،"باكو" األذربيجانية العاصمة في انعقدت التي االنحياز،

 المتحدة الواليات وافتتاح الفمسطينية، األرض بحق اإلسرائيمي االحتالل سياسة وأدان الفمسطيني،
 القانون بحق الجسيمة النتياكاتيا حد وضع إلى إسرائيل عاود القدس مدينة في سفارتيا األميركية
 .الدولي
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 في الفمسطيني الحضور أىمية عمى ، األسبوعية الوزراء مجمس جمسة في الوزراء، رئيس وشدد  
 والتصدي ومقدساتيا، وشعبيا فمسطين مع التضامن حالة تحفيز واستمرار الدولية المحافل
 اقتصادية حمول عناوين تحت العادلة، وقضيتو الفمسطيني الشعب تستيدف التي لممشاريع
 .وانسانية

 المنظمة رئاسة نائب منصب عمى فمسطين دولة حصول اشتية بارك ذاتو، السياق وفي
 في ُعقدت التي لممنظمة 81 الدورة خالل ،(األلكو) األفريقية اآلسيوية القانونية االستشارية
 .السالم دار التنزانية العاصمة

 مجمس الوزراء  المصدر: 

 

 مجمس عمى إن منصور، رياض السفير المتحدة األمم في فمسطين لدولة المراقب المندوبقال   
 جرائم لوقف قراراتو مع يتماشى بما الفور عمى يتصرف وأن مسؤولياتو، يتحمل أن الدولي األمن

 .اإلسرائيمي االحتالل

 الوضع حول الشيري اجتماعو في األمن مجمس أمام ، القاىا التي كممتو في منصور وأضاف
 قراراتو تنفيذ لضمان يعمل أن لنناشده األمن مجمس إلى نأتي شير كل" األوسط، الشرق في

 المعاناة يوقف أن يمكن الذي وحده ىو اإلجراء ىذا أن المؤكد ومن الفمسطينية، القضية بشأن
 ذلك، ومع العادل، السالم آفاق وينقـذ اإلسرائيمي االحتالل أفعال عن الناجمة المؤلمة اإلنسانية

 السمطة-إسرائيل تكثف حيث الوضع، تدىور عن تقارير إلى لالستماع شير كل مضطرون فنحن
 ".سممي سياسي حل ألي التوصل عرقمة إلى يؤدي ما لألرض، استعمارىا -باالحتالل القائمة

 عن لمتعبير االجتماع عمى مقصورا المجمس دور يكون أن يمكن ال أنو عمى منصور وشدد
 بأسره الدولي والمجتمع الفمسطيني الشعب أن مؤكدا أىميتيا، رغم والتضامن، التعاطف بيانات
 .المزيد وينتظر يتوقع

   وكالة وفا المصدر: 
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 العار صفقة أن القواسمي أسامة باسميا، والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو أكد  
 عبر الذي عباس، محمود بالرئيس ممثمو الفمسطينية والقيادة شعبنا صمود وطأة تحت سقطت

 .واالقتصادية السياسية والتيديدات الضغوطات كل امام صمبو إرادة عن

 وصناديق الديمقراطية خالل من االنقسام انياء ضرورة عمى صحفي، تصريح في القواسمي وشدد
 ليقول الفمسطيني الشعب وىو العميا لمسمطة خالليا من نعود عامو انتخابات واجراء االقتراع،

 .الفصل كممة

 ناحية من إيجابية تكون أن نأمل" القواسمي قال االنتخابات حول حماس تصريحات وعن
 إلى لالستماع االنتخابات لجنة رئيس ناصر حنا األخ عودة حين إلى ننتظر وسوف المضمون،

 .عقبات ىناك يكون ال ان ونأمل غزة، قطاع في حماس حركة مع المشاورات اليو آلت ما

 ،ت منذ عامين وتابع القواسمي : "ال نريد أن نستمع إلى أحاديث مثل الذي جرى في البمديا
سمعنا تصريحات ليا عالقة باستعدادىم وموافقتيم عمى االنتخابات وبعد ذلك بدأت التدخالت من 

 قبل أجيزة حماس في غزة وقضائيا األمر الذي أدى إلى إلغائيا". 

االعالن عن  بأن خاصة فتح حركة وموقف الفمسطينية القيادة موقف عمى وأكد القواسمى
 فقده الفمسطيني لممواطن أصيل بحق متعمق استراتيجي قرار إنما تكتيك او مناورة ليس اتاالنتخاب

 ".اليوم ىذا إلى 6002 عام منذ

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 الدرع وىي الوطني مشروعنا بوصمة ىي العودة ثقافة إن: سيف أبو عاطف الثقافة وزير قال   
 .لو الحامي

 مخيم/ ابداع لمؤسسة الفضي اليوبيل ميرجان في االثنين، مساء كممتو، خالل سيف أبو  وأكد
 لممراكز يكون أن عمى تحرص الثقافة وزارة أن تأسيسيا، عمى عام 68مرور لمناسبة الدىيشة،
 وفي العام، الفمسطيني الثقافي الفعل في وأساسي   فاعل دور الفمسطينية   المخيمات في الثقافية
 وأينما أنشد   أينما ىي الوطنية الثقافة فجغرافية الوزارة، بيا تقومُ  التي والبرامج األنشطة مختمف

 .اتساعو وعمى الكون خارطة   عمى اإلبداعي فعم و الفمسطيني وكتب   ر سم  
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يا عميقاً  تحفر التي الثقافة أىمية عمى سيف أبو وشدد   بيا نطق   التي األبجدية   بعمق    تاريخ 
 كل   رغم   جيل بعد جيالً  نتوارثُيا التي حكايت نا صخور ىا عمى ورسم األرض   ىذه عمى كنعان

نا حساب   عمى كذبتو  يكتب   أن النقيض يحاولُ  التي التزوير   معطيات نا تاريخ   .وأرض 

   وكالة وفا المصدر:  

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 لمموردين شيقل مميون 080 صرف إجراءات بدء  االسبوعي اجتماعيا في الحكومة قررت 
 جميع ستشمل الدفعات ىذه أن عمما. المستشفيات ومنيا الخاص القطاع من الخدمات ومقدمي
 .ديونيم بحجم متعمقة نسب وحسب الخدمات مقدمي

 العسكرية الطبية والخدمات الصحة بوزارة الخاصة القطعية االحاالت عمى الموافقة قررت كما 
 .شيقل مميون 6.2 عن تزيد بقيمة طبية ومواد ومستيمكات أدوية شراء عطاءات والمتضمنة

 الميام نظام و الحكومية، االلكترونية الدفع منظومة مشروع عطاء عمى الحكومة صادقت كما
 واضح وطني تعريف ووضع لدراسة لجنة وتشكيل والتمكين، لمريادة الدولة لوزارة واالختصاصات

 .األبعاد المتعدد الفقر لمفيوم لمقياس وقابل

 مختصة كجية واإلسكان العامة األشغال ووزارة الوطني االقتصاد وزارة  الحكومة اعتمدت كما
 .الطرية الجاىزة بالخرسانة الخاصة اإللزامية الفنية التعميمات انفاذ عمى والتفتيش بالرقابة

 مجمس الوزراء  المصدر: 

 

 حسين محمد الشيخ األعمى اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي عمنأ   
 وعميو ىـ،8448 لعام األول ربيع شير من األول ىو ،6082 األول تشرين 62 الثالثاء اليوم أن
 ىـ،8448 لعام األول ربيع 86 السبت يوم تكون الشريف النبوي لممولد العطرة الذكرى فإن

 .م2/88/6082 الموافق

 دار االفتاء الفمسطينيةالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً    

 

مواطنًاخالل عمميات دىم وتفتيش  88 الثالثاءفجر اليوم  اعتقمت قوات االحتالل االسرائيل    
، فيما اعتقمت شابين من المحافظات الجنوبية قرب  مفة بالمحافظات الشمالية والقدسلمناطق مخت

 ، اليوم صباح االحتالل، قوات اعتدت ، في حين السياج الحدودي شرق المحافظات الجنوبية
واعتقمت  المسجد داخل الرحمة باب مصمى اقتحام عقب المبارك، األقصى المسجد حراس عمى

 .حارس المسجد ايياب الغزالي

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 مع المقبل الخميس يوم اجتماعاً  غانتس بيني أزرق ابيض حزب رئيس يعقد ان المقرر نم    
 . عودة ايمن المشتركة القائمة رئيس

 من بوسعيم ما كل بالعمل ناخبييا وعدوا القائمة اعضاء ان لالجتماع تمييدا عودة النائب وقال 
 تزال ال الخيارات كل ان ، مضيفاً  الحكم سدة في المتطرف واليمين انتنياىو استبدال اجل

 .المحادثات طاولة عمى مطروحة

عقد  ،واتفقوا عمى مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان أمساجتمع قد وكان غانتس 
 .قريباً لقاء بين طاقمي التفاوض لمحزبين 

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 وأن شرعية، حركة( BDS) المقاطعة حركة إن ليندا، آن الجديدة السويدية الخارجية وزيرة قالت 
 ".لمسامية معادية ونشاطات نشاطاتيا بين تشابيا ترى ال" بالدىا حكومة

 تعبيراً  تحمل المقاطعة حركة أن أن" ، ،السويدي بالبرلمان ليا تصريحات في ليندا، آن وأضافت
 ".مواقفيا تمثيل في وحقوقاً 

 بطرق تعمل التي المدني المجتمع منظمات يدعمان األوروبي واالتحاد السويد" أن إلى وأشارت
 وسيمة المقاطعة حركة" أن اعتقادىا عن معربةً  ، اإلنسان وحقوق الديمقراطية لتعزيز مختمفة
 والديمقراطية، اإلنسان حقوق أجل من عنيف، غير سياسي صراع من كجزء مشروعة سياسية
 ".االحتالل ووقف التعبير، وحرية

 صحيفة القدس: المصدر

 

 دعمو عن ،"إسرائيل" لـ العربية لممقاطعة اإلقميمية المكاتب اتصال لضباط 20الـ المؤتمر أكد
عادة اإلسرائيمي، االحتالل عن باالنفكاك فمسطين دولة لتوجو  االتفاقيات في النظر وا 

 العمل أىمية أكد كما ،(باالحتالل القائمة القوة) إسرائيل مع الموقعة االقتصادية والبروتوكوالت
 آليات تطوير باتجاه اإلسالمي التعاون ومنظمة العامة األمانة بين والتنسيق التعاون تعزيز عمى

 .والدولية العربية المقاطعة مع وتكامميا اإلسالمية المقاطعة

 المتحدة األمم مفوضية العربية، لمجامعة العامة األمانة بمقر ،أعمالو اختتم الذي المؤتمر وطالب
 تداول منع تحاول ضغوط ألي الرضوخ وعدم السوداء القائمة بنشر ،اإلنسان لحقوق السامية
 .السوداء القائمة في والواردة اإلنسان حقوق انتياكات في المتورطة الشركات أسماء

 القائمة" نشر تأجيل سابق وقت في أعمنت اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةوكانت 
 عمى المقامة لممستوطنات خدمات وتقدم تعمل التي واإلسرائيمية العالمية لمشركات" السوداء
 (السوري العربي والجوالن الغربية الضفة) المحتمة العربية األراضي

 وكالة وفا : المصدر
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 08 حتى التكتل من بريطانيا انسحاب تأجيل عمى االثنين األوروبي االتحاد دول أعضاء  اتفق  
 .الموعد ذلك قبل مستجدات أي حدوث احتمال أمام مفتوًحا الباب ترك مع ،القمبل يناير

 عمى ستوافق  62الـ األوروبي االتحاد" دول إن ، توسك دونالد األوروبي المجمس رئيس وقال
 في يتم قد االنسحاب أن إلى منوًىا ،"6060 يناير 08 حتى بريكست ميمة تمديد بريطانيا طمب
 .الموعد ذلك قبل اتفاق إلى التوصل حال

 : يورو نيوزالمصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 في يبيرس مستشفى إلى وتحويمو، عرفات ياسر الرئيس صحة تدىور –6004 -62-80  
 فرنسا لمعالج.

 

 من العرب صوت إذاعة برامج ضمن كفقرة فمسطين إلذاعة اإلرسال بدء –8220 -62-80  
 (.فمسطين صوت) يسمى كان فيما القاىرة

 

 قناة احتالل بغية سيناء تجتاح والفرنسية سرائيميةواإل البريطانية القوات – 8282 -62-80  
 .الثالثي العدوان باسم عرف ما وىو الناصر، عبد جمال الرئيس قبل من تأميميا بعد السويس

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

