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 يأواًل : الممف السياس

 زيد، أبو موسى الوزير العام، الموظفين ديوان رئيس االثنين، مساء عباس، محمود الرئيس ىاتف
 .شقيقو بوفاة معزيا

 أن وجل عز المولى سائال المواساة، وصادق التعازي أحر عن االتصال، خالل سيادتو وأعرب
 .والسموان الصبر وذويو أىمو ويميم جناتو، فسيح ويسكنو رحمتو، بواسع الفقيد يتغمد

 وكالة وفا    لمصدر: ا

 

 اليدم عمميات ، الوزراء لمجمس األسبوعية الجمسة في اشتيو، محمد الدكتور الوزراء رئيس أدان 
 أعداد زيادة لصالح( ج) والمنطقة األغوار في والمنشآت المباني ليا تعرضت التي الواسعة

 الطريق لقطع وذلك القادم، العقد خالل مستوطن مميون إلى الفمسطينية األراضي في المستوطنين
 .لمحياة قابمة فمسطينية دولة قيام إمكانية عمى

 إنشاء إعادة في واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة بو تقوم الذي الدور الوزراء رئيس ثمن كما
 واإلسناد الدعم متطمبات كل تقديم مؤكداً  المناطق، تمك في لميدم تعرضت التي والمنشآت المباني
 .أراضييم وحماية صمودىم لتعزيز المناطق تمك لسكان

 سجون في واألسيرات األسرى ليا تعرض التي والتنكيل القمع عمميات الوزراء مجمس وأدان
 .والدامون ريمون سجني   في سيما ال االحتالل

      مس الوزراءمجلمصدر: ا

 

 

الستشياد القادة المؤسسين  99أكدت حركة التحرر الوطني الفمسطيني "فتح" في الذكرى الـ  
صالح خمف )أبو اياد(، وىايل عبد الحميد أبو اليول، والمناضل فخري العمري، التي تصادف 

، أنيا ستواصل الكفاح بنفس العزيمة واإلصرار، والسير عمى الدرب الذي رسمو يناير 41 اليوم
قامة الدولة ا لشيداء القادة، درب الحرية واالستقالل، وتحقيق اىداف العودة وتقرير المصير وا 

 .الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع من حزيران وعاصمتيا القدس الشرقية
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يول ، بالشيداء القادة أبو اياد وأبو الادر عن مفوضية االعالم والثقافةوأشادت فتح، في بيان ص
والعمري الذين كانوا من بين األوائل والنواة األولى في تأسيس حركة فتح، ولدورىم الكفاحي البارز 
في تعزيز اليوية الوطنية والوحدة الوطنية، وتعزيز دور ومكانة فتح في الحركة الوطنية 

ي وممثمو الشرعي باعتبارىا كيان الشعب الفمسطينالفمسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير 
 .والوحيد

 مفوضية االعالم والثقافةلمصدر: ا

 فمسطين بدولة االعتراف الى فنمندا حكومة جادو أمل. د والمغتربين الخارجية وزارة وكيل عتد
 .لفمسطين التنموي و السياسي دعميا و فنمندا لدور استكماال العاجل، القريب في

 بين الرابعة السياسية المشاورات لجمسة ترؤسيا و فنمندا الى جادو الوكيل زيارة خالل ذلك جاء
 . الفنمندية و الفمسطينية الخارجية وزارتي

 في بفمسطين الخاصة القرارات لصالح االيجابي تصويتيا عمى فنمندا جادو السفيرة وشكرت
 تصويتيا و االونروا لوكالة المالي و السياسي دعميا وعمى المتحدة، لإلمم العامة الجمعية
 .الوكالة عمل تفويض تجديد لصالح

 المصدر: وزارة الخارجية 

 

 تصريحات إن الموح، دياب العربية بالجامعة الدائم ومندوبيا مصر لدى فمسطين دولة سفير قال  
 امتداد ،"القرن صفقة" يسمى ما حول المستوطنين حكومة لدى فريدمان ديفيد ترمب إدارة سفير

 شمال فصل إلى إسرائيل تيدف حيث شعبنا، حقوق تجاه وفريقيا العدوانية اإلدارة ىذه لسياسة
 االحتالل، ودولة ترمب إدارة بين الواضحة الشراكة وجود يؤكد وىذا جنوبيا عن الغربية الضفة
 .الفمسطينية القضية لتصفية لو تسعى ما بإطار ويندرج

 تبعات حول ، بالقاىرة فمسطين دولة سفارة بمقر عقده صحافي مؤتمر في الموح السفير وأضاف
 الغربية، الضفة من ومناطق ج مناطق بضم والمتعمقة القانونية غير الجائرة الممارسات تصعيد
 ومندوبياتيا فمسطين دولة سفارة مستشاري من وعدد المصريين الصحفيين من عدد بحضور وذلك

 كمرحمة الغربية الضفة من أجزاء ضم إلى االنتقال حول فريدمان تصريحات إن العربية، بالجامعة
 القانونية المكانة من يغي ر لن الفمسطينية، القضية لتصفية االميركي اإلسرائيمي المشروع من تالية
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قامة إلييا وعودتو عمييا مصيره وتقرير أرضو، في األزلي شعبنا لحق والتاريخية  المستقمة دولتو وا 
 .الصمة ذات الدولية الشرعية لقرارات وفقا القدس، مدينة بعاصمتيا السيادة ذات

 سفارة فمسطين بالقاهرةالمصدر: 

 

 إلى الدولي المجتمع منصور، رياض السفير المتحدة األمم في فمسطين لدولة المراقب دعا
 الغربية، الضفة ضم خطط تنفيذ دون لمحيمولة القانونية اإلجراءات كافة واتخاذ بقوة التصدي
 .الخطط ىذه بمثل المضي خطورة من محذرا

 لشير األمن مجمس رئيس من لكل ،منصور السفير بعثيا متطابقة رسائل ثالث في ذلك جاء
 جاء ما عمى خالليا أطمعيم العامة، الجمعية ورئيس المتحدة، لألمم العام واألمين( فيتنام) يناير
 الغربية الضفة في أراض لضم القانونية غير الخطط حول واألميركية اإلسرائيمية التصريحات في

 .الدولية الشرعية وقرارات الدولي المجتمع إرادة يتحدى بشكل المحتمة،

 وكالة وفاالمصدر: 

  

البت نقابة الصحفيين الفمسطينيين الحكومة الفمسطينية مواجية الخطر الكبير الذي يتيدد ط
االعالم الفمسطيني والرواية الفمسطينية بسبب ادارة بعض مؤسسات االعالم الرقمي مثل " الفيس 
بوك والواتس اب والسناب شات واليوتيوب " وغيرىا ممن يخضعون ويتساوقون مع منظومة 

السرائيمي السياسية واالمنية في حجب المواقع الفمسطيني بيدف المس بالمحتوى االحتالل ا
 .الفمسطيني لمرواية الحقيقة التي ترصد بشاعة االحتالل

ان التقرير السنوي لمجنة الحريات  ، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين  رئيس محمد المحام واوضح 
حالة انتياك معظميا من ادارة الفيس بوك وشممت  952ين رصد اكثر من التابعة لنقابة الصحفي

حظرا كامال وحظرا جزئيا لصحفيين او مؤسسات صحفية دون احتساب مئات االنتياكات بحق 
 . افراد ومؤسسات غير صحفية بسبب المحتوى الذي يغضب منظومة االحتالل االسرائيمي

 نقابة الصحفيينالمصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 بشأن الوزارية المجنة توصيات عمى المصادقة االسبوعية جمستو في الوزراء مجمس قرر 
نشاء والتقني، الميني والتدريب بالتعميم النيوض  والتقني، الميني والتدريب لمتعميم الوطنية الييئة وا 
 .التقنية الجامعة إنشاء عمى والموافقة

 الموازم لتوفير العسكرية الطبية والخدمات الصحة لوزارة قطعيةال اإلحاالت عمى الموافقة قرر كما
 الخاص اإلشراف لعقد الثامن الممحق اعتماد و والجنوبية، الشمالية المحافظات في الطبية

 .غزة شمال مجاري محطة باستكمال

 المركزي الجياز بين اإلحصاءات مجال في التفاىم مذكرة عمى المصادقة المجمس وقرر
 األسعار مستوى تحديد لنظام ُمعدل نظام مشروع وعمي االتحادية، وروسيا الفمسطيني لإلحصاء

 عن اإلفصاح نظام مشروع عمى المصادقة و والعمال، المركبات بتأمين الخاصة التعرفة أو
 .المصالح تضارب

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 عمى وتركز القدس، في التعميم قطاع تدعم الوزارة أن عورتاني، مروان والتعميم التربية وزير أكد
 االحتالل، ينتيجيا التي والتيويد األسرلة لسياسات لمتصدي التكامل حالة واستنياض األولويات

 .محافظات غزة وفي، " ج" المسماة المناطق في التعميم ودعم

 المصدر: وكالة وفا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 زىران أحمد األسير إن ،"بكر أبو قدري :المواء والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس الق
 التفاق التوصل بعد االثنين، مساء إضرابو عمق التوالي، عمى 441 لميوم الطعام عن المضرب

 .بولس جواد المحامي الييئة في القانونية الوحدة رئيس بحضور االحتالل، سجون إدارة مع

 ما أمضى اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  19) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 45) مجموعو

  وكالة وفالمصدر: ا

 

 بينيم ثالثة فتية  مواطنين عمى االقل 5  الثالثاءفجر اليوم  ،اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 الشمالية والقدس . خالل عمميات دىم وتفتيش لمناطق مختمفة بالمحافظات

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

 الحصانة منح ألةمس فيلمنظر  برلمانية  لجنة تشكيللمكنيست االسرائيمي   المنظمة المجنة أقر ت
 ممثمو ترك بحيث صاخبة، اجواء الجمسة شيدت وقد ،نتنياىو بنيامين االسرائيمي  الوزراء لرئيس
 .غاضبين المجنة قاعة الميكود

 موقع قناة كان االسرائيمية: المصدر

 

 الكنيست"  انتخابات نتائج حول العبرية 41اجرتو القناة   إسرائيل في العام لمرأي استطالع أظير
 بينما مقعًدا، 14 عمى الميكود يحصل   حين في مقعًدا، 11 عمى" أبيض أزرق"، حصول قائمة 

 – العمل" تحالف و ، مقعدا 41 عمى وتحصل الحالي، تمثيميا عمى المشتركة القائمة تحافظ
 8 عمى الحريدي" شاس" حزب، و  مقاعد 9 عمى  بيرتس، عمير برئاسة" ميرتس" مع ،"غيشر
 7 عمى ويحصل بمقعد، ليبرمان، أفيغدور برئاسة" بيتينو يسرائيل" حزب تمثيل وينخفض مقاعد،
 .مقاعد
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حصل عمى نسبة متساوية مع   ، غانتس بيني ،زرق ابيضحزب ا رئيس االستطالع ان  وبين 
 الحكومة لرئاسة األنسب بالشخصية يتعمق ما في ، نتنياىو بنيامين ،"الميكود" حزب زعيم

 .المقبمة اإلسرائيمية

 وكالة معا: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 لمقوات العام القائد أن الثالثاء، اليوم الميبي، الوطني الجيش قيادة من مقرب عسكري مصدر أكد 
 إطالق وقف اتفاق عمى التوقيع دون موسكو غادر حفتر، خميفة المشير الميبية، العربية المسمحة

 .النار

 الخالف ولكن االتفاق عمى باق حفتر المشير بقيادة الميبي الوطني الجيش" نإ المصدر، وقال
 موضحا ،"التوقيع عمى موافقتو أمام عائقا كان وتفكيكيا المميشياتوضع جدول زمني لحل  عمى
 ".باستثناء ىذه النقطة ،"عمييا متفق النقاط أغمب" بأن

   سبوتنكالمصدر: وكالة  

 

 مشرف، برويز األسبق الرئيس بحق الصادر الغيابي اإلعدام حكم ،باكستانية محكمة ألغت 
 .دستورية غير الماضي العام نياية الخيانة بتيمة أدانتو التي الخاصة المحكمة أن إلى مشيرةً 

 ىيئة وتشكيل الشكوى تقديم: "المحكمة أمام الحكومة يمثل الذي خان اشتياق المدعي وقال
 . قانونية غير أنيا إعالن وتم قانونية، غير أمور االدعاء فريق واختيار المحكمة

 حكم يوجد يعد لم واآلن حرا، رجال أصبح" مشرف ،و بكاممو الحكم إلغاء تم  ،  خان وأضاف
 "ضده

 وكالة فرانس برس:المصدر 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

، وىم : الفمسطيني الشعب قادة عظماء من ثالثة اغتالت الخيانة و الغدر يد - 4994  -41-4
 العام المفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو(  اياد ابو)  خمف صالح : الشييد القائد
 عضو( اليول أبو)  الحميد عبد ىايل : الشييد القائد ، التحرير لمنظمة الموحد األمن لجياز
 : الشييدالبطل القائد ، فتح لحركة المركزي األمن جياز مفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة
 خمف صالح: القائد الشييد مساعد(  محمد ابو)  العمري فخري

 

 بمدافع ايالت ميناء في النفط مستودعات الفمسطينيون الفدائيون ىاجم - 4998   -41-4
 . ساعة 91 خالل الثانية لممرة النيران وأشعموا الياون

 

 أثناء باأللغام محممة ييودية عسكرية سيارة حيفا في المناضمون فجر  -4918   -41-4
 بناية عشر خمسة عن يزيد ما وتصديع تيديم إلى انفجارىا فأدى ، ىاشومير شارع اجتيازىا
 فياجموا ، الحادث ىذا جراء من الصياينة لحساب باالنتقام البريطاني الجيش تكفل وقد مجاورة
 منازل أحد وفجروا والنيب لمسمب وحوانيتيا منازليا وأباحوا النسناس وادي منطقة الفور عمى

 . سالح من فييا ما وصادروا المنطقة

 

 لمفمسطينيين القانوني الوضع في لمتحقيق دولية لجنة تعين األمم عصبة - 4912   -41-4
 . المبكى لحائط بالنسبة والييود

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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