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   أواًل : الممف السياسي 

 باستشياد التعازي لو وقدم دياك، أبو سامي الشييد األسير والد ،عباس محمود رئيسال ىاتف 
 .نجمو

 رحمتو بواسع يتغمده أن وتعالى سبحانو اهلل داعيا الشييد، ألسرة الحارة تعازيو عن الرئيس وعبر
 .والسموان الصبر وذويو أىمو ويميم جناتو فسيح ويسكنو

 االحتالل سجون في لألسرى البطيء القتل مسمسل استمرار من الفمسطينية الرئاسة وحذرت
 .دياك أبو سامي األسير استشياد مسؤولية االحتالل حكومة محممة اإلسرائيمي،

 وكالة وفا المصدر: 

 

 دياك، أبو سامي األسير الشييد مقتل جريمة مسؤولية اإلسرائيمية الحكومة" فتح" حركة حمَّمت  
 مصمحة مسؤوليتيا وتتحمل ارتكبتيا حرب جريمة كونيا إلى ترتقي الجريمة ىذه أن مؤكدةً 

 .األبطال أسرانا حياة عن مباشرة المسؤولة باعتبارىا االسرائيمية السجون

 واالستقالل الحرية شييد دماء أن والثقافة، اإلعالم مفوضية عن صدر بيان في الحركة وأكدت
 والعمل الكفاح ستواصل بأنيا شعبنا وجماىير األبطال أسرانا معاىدةً  ىدرا، تذىب لن دياك أبو

 ستقود التي تضحياتيم مثمنةً  حريتيم، االحتالل سجون في األسرى ينال حتى نفسيا، بالعزيمة
 .واالستقالل الحرية نحو شعبنا

 بثوابنا التمسك عمى إصراراً  إال شعبنا ويزيد يزيدىا لن دياك ابو استشياد" أن فتح أكدت كما 
قامة المصير وتقرير العودة حق مقدمتيا وفي المشروعة الوطنية وحقوقنا  الفمسطينية الدولة وا 
 تقرير في وحقيا حريتيا تنال لن الشعوب أن إلى مشيرةً  ،"الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة
 .الحرية طريق عمى شعمة سيبقى دياك أبو أن عمى مشددة والتضحيات، الكفاح عبر إال المصير

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 
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 دياك، أبو سامي األسير استشياد مسؤولية االحتالل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس حمل    
 سمطات تتعمدىا التي الطبي اإلىمال سياسة جراء خطير صحي وضع من يعاني كان الذي

 .أسرانا بحق االحتالل

 حول اإلسرائيمي األمريكي لمقرار الرافضة الجماىيرية الوقفة في مشاركتو خالل اشتية وطالب
غالق االستيطان  حقوق ومؤسسات األحمر الصميب منظمة ، القدس في والتعميم التربية مديرية وا 
 سجون في أسرانا بقية عن االفراج اجل من يستطيعون ما يعمموا أن الدولي والمجتمع االنسان

 دياك، أبو سامي الشييد األسير ومأساة معاناة تكررت ال لكي منيم، المرضى وخاصة االحتالل،
 .أىمو بين دفنو يتم لكي فورا جثمانو عن باإلفراج مطالبا

 إال ىي ما الوطن، طول عمى الممتدة والرسمية الشعبية والحالة الوقفة ىذه: "الوزراء رئيس وقال
 ورسميا شعبيا ونرفض يدعمونو، الذين وكل ومركباتو االحتالل مكونات لكل ورفض تعبير

 القدس بحق ذلك كان سواء االمريكية اإلدارة من التصريحات الرفض، كل ومؤسساتيا
 ".واالستيطان

 المتحدة والواليات القرار، ليذا ال قالت األمن مجمس في دولة 41 أصل من 41: "اشتية وأضاف
 توجينا وقد وشعبنا، أرضنا بحق القانوني وغير الشرعي غير القرار ىذا في معزولة لوحدىا تقف
 الجدار رفض الدولية العدل محكمة من قرار وىناك القرار، ىذا ضد الدولية الجنايات محكمة الى

 ".ذلك تفعيل عمى نعمل وسوف واالستيطان،

 مجمس الوزراءالمصدر:  
 

 اإلسرائيمية السجون بفتح ،  عريقات صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين طالب
 . الفمسطينيين األسرى ضد االحتالل بجرائم تحقيق لجنة وتشكيل الدولي لمتفتيش

صرار االحتالل سجون في دياك ابو االسير استشياد ان عريقات وقال  السجون سمطات وا 
 سكرات يعاني انو من وتأكدىم واطالعيم معرفتيم برغم سراحو إطالق عدم عمى  االسرائيمية

 التي اإلنسانية عن الدولة ىذه بعد عمى يدل انما ، جسده في استفحل الذي المرض جراء الموت
 . خمفيا العنصرية تخفي التي الزائفة والديمقراطية بيا تتغنى
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 األسير استشياد عن الكاممة المسؤولية الصامت الدولي والمجتمع االحتالل عريقات وحمل 
 ومحاسبة فورا الجنائي التحقيق بفتح الجنائية لممحكمة العامة المدعية ودعى دياك، ابو  المريض
 .اإلسرائيميين الحرب مجرمي

 منظمة التحريرموقع المصدر: 

 

 حماس حركة رد المحظة حتى تستمم لم حركتو إن العالول، محمود فتح، حركة رئيس نائب قال   
 ونحن ، الثالثاء أمس المركزية االنتخابات لمجنة حماس سممتو والذي الفمسطينية االنتخابات حول
 . بالخارج زيارتو من عباس محمود الرئيس عودة انتظار في

 نمضى وأن إيجابي حماس حركة رد يكون أن نتمنى: " فمسطين صوت عبر العالول، وأوضح
 ".المقبمة االنتخابات نحو قدماً 

 مع قوائم ام فقط لمحركة  قوائم ىي ىل فتح جركة بيا ستشارك التي القوائم بطبيعة يتعمق وفيما
 . الوانو وسابق جداً  مبكر االمر ىذا عن الحديث ان العالول قال ، التحرير منظمة

 صوت فمسطين المصدر: 

 

  عباس محمود الرئيس عودة تنتظر المجنة  إن ، االنتخابات لجنة رئيس نائب كحيل ىشام قال 
 ان الى الفتاً  ، باالنتخابات المشاركة عمى  حماس  حركة موافقة كتاب لتقديم ، الخارج من

 ".  والرئاسية التشريعية االنتخابات اقتراع موعدي لتحديد بالتشاور لمرئيس عائد واألمر

 الرئيس فسيصدر الفمسطيني االنتخابات قانون وفق  انو ، فمسطين صوت عبر كحيل وأوضح 
 الغربية الضفة من قضاة من ستكون والتي االنتخابات محكمة لتشكيل مرسوماً  عباس محمود
 . لموطن واحدة محكمة وستكون غزة وقطاع

 صوت فمسطين المصدر: 

 

ا
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 تسممو الذي دالر  يكون أن أممو عن الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين عبر 
 الرئيس رسالة مع متوافقا االنتخابات حول حماس حركة من ناصر حنا االنتخابات لجنة رئيس
 إنجازىا االنتخابات لجنة عمى التي العامة الخطوط حول ناصر، حنا لمدكتور عباس محمود
 .االقتراع يوم إلى وصوال

 ، ناصر حنا الدكتور تسمميا التي الرسالة نر   لم نحن: " سوا لوكالة تصريح في  الفتياني وأضاف
 ".عمييا اإليجابي ردىا وجاء الفصائل تسممتيا التي الشاممة الرؤية وفق تكون أن نتمنى ولكن

 لدولة زيارتو من عودتو حال عباس لمرئيس مجتمعة الردود سيسمم ناصر حنا" أن الفتياني وأكد
 الرئاسي المرسوم إصدار وىو بو، يتمتع الذي الدستوري اإلجراء الرئيس سيتخذ ثم ومن قطر،
 شعبنا ليختار االنتخابات يوم إلى نصل أن عمى ناصر حنا لمدكتور رسالتو في جاء لما وفقاً 

 ".أريحية بكل ممثميو الفمسطيني

 وكالة سوا المصدر:

 

 ترجمة المتحدة االمم في االعضاء الدول ىولي ابو احمد. د الالجئين شؤون دائرة رئيس  طالب 
 تفويضيا والية تمديد عمى دولة 431 بتصويت االونروا بو حظيت التي السياسي الدعم

 لالجئين والطارئة األساسية خدماتيا تقديم في االستمرار من تمكنيا اضافية مالية بمساىمات
 . الصمة ذات العامة الجمعية قرارات مع يتماشى بما عممياتيا ميادين جميع في الفمسطينيين

"  الدولية الغوث لوكالة االستشارية المجنة اعضاء امام القاىا كممة في ىولي ابو. د وعبر
 شكره خالص عن الياشمية األردنية المممكة في المنعقدة اجتماعاتيا في الثالثاء مساء" االونروا
 لثالث االونروا عمل والية تمديد لصالح صوتت التي المتحدة االمم في االعضاء الدول لجميع
 المتحدة االمم قرار وفق الييا الموكمة والميام األونروا لوالية القوي الدعم حجم عكس الذي سنوات

 لقرارات وفقاً  الفمسطينيين لالجئين المشروعة بالحقوق وتمسكو الدولي المجتمع قبل من 213 رقم
 . الدولية الشرعية

 توفير تستوجب ، وضرورية ممحة مسألة لألونروا المتكررة التمويل ازمة معالجة ان عمى واكد
 وتامين والطارئة العادية الموازنتين في األونروا تعانيو الذي الكبير العجز لمعالجة العاجل التمويل
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 وضمان االنييار من ساتيامؤس حماية اجل من بو التنبؤ يمكن الذي والمستدام الكافي الدعم 
 .المختمفة برامجيا استمرارية

 الالجئين شؤون دائرة المصدر:

 

 الحكومةممف  ثانيًا:

 األعمى، اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي حسين، محمد الشيخ أعمن
 الخميس غداً  وأن ىـ،4114 لعام األول ربيع لشير المتمم ىو م33/44/3145 األربعاء يومال أن
 .ىـ4114 لعام اآلخر ربيع شير من األول ىو م44/3145/ 34

 وشد المبارك، األقصى المسجد إعمار عمى الدؤوب العمل إلى المواطنين حسين، الشيخ ودعا
 الباطمة والقرارات ضده، االحتالل سمطات تمارسيا التي التيديدات ظل في خاصة إليو، الرحال
سالميتيا القدس عروبة ضد األخيرة،  .وا 

 االفتاء الفمسطينية دار المصدر: 

 

 الدراسي لمعام ىنغاريا في دراسية منح عدة توفر عن العممي والبحث العالي التعميم وزارة أعمنت 
  -الماجستير) والعميا والدراسات( البكالوريوس) األولى الجامعية الشيادة مجال في 3131/3134
 .التخصصات مختمف في( الدكتوراة

عن توفر عدد من المنح الكمية والجزئية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في الوزارة كما أعمنت 
 .مزراعة والغابات في دولة فيتنامجامعة تياي نويين ل

لتعبئة الطمبات واالطالع عمى كافة التفاصيل  موقعيا االلكترونيودعت الوزارة الميتمين بزيارة 
  .الالزمة

 المصدر: وزارة التربية والتعميم 

 

http://www.mohe.pna.ps/Adsschoolarships/Blog/5/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD
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 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان :ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم  ينمواط 4 ، األربعاء اليوم فجر اإلسرائيمي، قوات االحتالل اعتقمت  
 اليوم فجر مستوطن، 4111 اقتحم، فيما ات الشمالية والقدس ظبالمحاف اطق مختمفةلمن وتفتيش

 قوات من مشددة بحماية وذلك يوسف، قبر منطقة في تممودية صموات ألداء نابمس؛ مدينة ،
قوات مواطن بقنابل الغاز والرصاص المطاطي عقب  32فيما اصيب .االسرائيمي االحتالل

 االحتالل لمنطقة قبر يوسف بنابمس.

 ، اليوم فجر الصواريخ، من بعدد اإلسرائيمي الحربي الطيران قصفوفي المحافظات الجنوبية ، 
 .المواطنين ممتمكات في وخراباً  دماراً  وأوقع غزة، قطاع في المواقع من عدداً 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 

 الحداد اعمنوا اإلسرائيمي، االحتالل معتقالت في األسرى نا، الفمسطيني االسير نادي قال 
رجاع  العدد، عمى الوقوف عند األسود المون ارتداء وقرروا أيام، ثالثة لمدة الطعام وجبات وا 
 صادر بيان ذكره ما وفق أسمائيم، ذكر من بدل دياك، أبو سامي الشييد رفيقيم باسم واليتاف

 .األسير نادي عن

 األبواب عمى والطرق بالتكبير وبدأوا االستنفار حالة أعمنوا قد  الثالثاء صباح منذ األسرى وكان
 تحسبا األقسام، كافة المعتقالت إدارة أغمقت وقد دياك، أبو رفيقيم استشياد عن اإلعالن عقب
 .معيم مواجية ألي

   نادي االسيرالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 أولى ستعقد األمريكي النواب بمجمس القضائية المجنة إن الديمقراطي بالحزب مساعد قال
ن األول كانون ديسمبر من الرابع في ترامب دونالد الرئيس مساءلة بشأن جمساتيا  الشيود وا 
 .القانون مجال في خبراء من سيكونون

 عمى الجمسة انعقاد قبل تحصل أن تتوقع القضائية المجنة كانت إذا عما التعميق المساعد ورفض
 .أوكرانيا مع ترامب إدارة تعامالت في المخابرات لجنة قادتو الذي التحقيق بشأن تقرير

 المصدر: وكالة رويترز

 

 طيبة» لالتصاالت األول المصري الصناعي القمر ،« الفرنسية سبيس آريان»  شركة أطمقت  
 .الفرنسية جويانا بإقميم اإلطالق قاعدة من« 4

 في يسيم بما عامًا، عشر خمسة من أكثر إلى" 4- طيبة" عمل فترة تصل أن المخطط ومن
 ودول إفريقيا شمال دول وبعض بمصر والشركات لألفراد النطاق عريض اإلنترنت خدمات توفير
 .النيل حوض

 بوابة االهرامالمصدر: 

 

 

 

 

 

ا

ا
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 دولة أي مع العالقات قطع يقرر عّمان في المنعقد العربي القمة مؤتمر -4541 -33-44
 .إلييا سفارتيا تنقل أو إلسرائيل عاصمة بالقدس تعترف

 

 التحرير بمنظمة باالعتراف قرارا تصدر الجزائر في العربية القمة - 4532  -44- 33
 . الفمسطيني لمشعب وحيدا شرعيا ممثال الفمسطينية

 

 .الفمسطينية «البونيشات قرية» يدمر اإلسرائيمي الجيش   -4514   -44- 33

  

 باستقالل طالب والذي القدس في األول الفمسطيني المؤتمر نعقادا  -  4545     -44- 33
 .فمسطين

 

 اليجرة باب بفتح بريطانيا سياسة عمى احتجاجا الفمسطيني الشعب ثورة -   2452 -44- 33
 . شعبنا أبناء من العديد استشياد إلى أدى مما ، فمسطين إلى الييودية

 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

