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 يأواًل : الممف السياس

 أفضل تقديم وضمان ، الصحي بالقطاع النيوض  ضرورة عمى عباس، محمود الرئيس اكد  
 الستغناء و الصحية الخدمات توطين الى وصولً  ، معاناتو من لمتخفيف لممواطن صحية خدمة
 .كامل بشكل لمخارج الطبية التحويالت عن

 إطار في وذلك اهلل، رام في الستشاري المستشفى في األطفال لقسم سيادتو تفقد خالل ذلك جاء
 واستمع صحتيم، عمى واطمأن المرضى األطفال وعاد القسم، في سيادتو وتجول سيادتو، متابعة

 .لممرضى القسم يقدميا التي الخدمات حول شرح إلى األطباء من

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 آن في إسرائيل تشنيا حروب 4 تواجو الفمسطينية السمطة" إن ، اشتية محمدد. الوزراء رئيس قال
 ".واحد

 ـ جغرافية حرب"  ىي الحروب ىذه أن العبرية" ىآرتس" لصحيفة تصريحات في اشتيةد. وأوضح
 منازل ىدم خالل من الحال ىو كما الديموغرافي والضغط المستوطنات، توسيع خالل من

 عمييم، والتضييق المناطق تمك مغادرة عمى إلجبارىم( ج)و القدس مناطق في الفمسطينيين
 والمقامات التاريخ عمى وحرب مختمفة، ظروف في الفمسطينيين أموال بمصادرة المالية والحرب

 تحاول الذي اإلبراىيمي والمسجد يوسف، وقبر األقصى المسجد مثل والمسيحية اإلسالمية
 ".وغيرىا المناطق بيذه المرتبط فمسطين تاريخ عمى روايتيا فرض إسرائيل

 إلى ، غزة وعزل والفقر، البطالة لزيادة محاولت ظل في تتم الحروب ىذه أن د.اشتية ، واعتبر
 قامت التي الدبموماسية والضربات لألونروا األميركي وخاصةً  الدعم في الحاد النخفاض جانب
غالق القدس إلى السفارة نقل مثل بيا  .واشنطن في التحرير منظمة مقر وا 

 لتصنيف المصطنعة الترسيم خطوط ومحو التمييز وقف أجل من تعمل حكومتو أن اشتية وأكد
 أن يمكن ل واحدة منطقة بأكمميا الغربية الضفة تعتبر وأنيا ،(ج)و( ب) و( أ) بين ما المناطق

 .تتجزأ

 ترجمة صحيفة القدسلمصدر: ا
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لالجتماع السنوي لممنتدى القتصادي  05محمد اشتية، في الدورة الـد.ارك رئيس الوزراء يش 
 العالمي في دافوس بسويسرا، الذي تنطمق أعمالو اليوم الثالثاء.

ويتمحور الجتماع ىذا العام حول "تضافر جيود أصحاب المصمحة من أجل عالم متماسك 
 ."ومستدام

خبير من مختمف أنحاء العالم، وبمشاركة  0555س بمشاركة حوالي وتنطمق فعاليات منتدى دافو 
 رئيس دولة، وتستمر ألربعة أيام. 05أكثر من 

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

 لو تعرض الذي الغاشم اإلعتداء وأعضاؤه، ،"فتح" لحركة الثوري المجمس سر أمانة استنكرت
 .مكتبو عمى النار بإطالق الياصيدي، صالح المجمس عضو

 عن الكشف في باإلسراع المتخصصة الجيات ، صحفي بيان في الثوري، سر أمانة وطالبت
 .العدالة إلى وتقديميم الجناة

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 الوزارات دوام أن ،صحفي بيان في ممحم، إبراىيم الحكومة باسم الرسمي الناطق أعمن
 محافظات كافة في صباحا التاسعة الساعة سيبدأ الثالثاء غدا والجامعات والمدارس والمؤسسات

 .السائدة الجوية لمظروف نظرا الوطن،

 أوضح السيول، وجريان الثموج لتساقط تعرضيا المتوقع المناطق في المدارس لدوام وبالنسبة
 حفاظا المناطق، تمك في والتعميم التربية لمديريات الشأن بيذا القرار اتخاذ ترك تقرر أنو البيان
 .الطمبة سالمة عمى

الثالثاء، تعميق الدوام الدراسي في جميع المراحل، فيما أعمنت  أعمنت اليوم مديرية الخميل وكانت 
مديريتا رام والبيرة وبيت لحم، تعميق الدوام الدراسي لطمبة المرحمة األساسية، فيما يبدأ دوام باقي 

 المراحل الساعة التاسعة صباحاً 

 ، صوت فمسطين  المصدر:مجمس الوزراء.
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 محافظات كل في 0505 الحالي لمعام التنموية المشاريع من األولى الرزمة الوزراء مجمس اعتمد
 .الوطن

 الجمعيات ودعم المخيمات ودعم التحتية والبنية والصحة التعميم قطاعات المشاريع تغطيو 
 .الريفية والتنمية األىمية، والمؤسسات

 المصدر:مجمس الوزراء

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 المخصصة المبالغ صادرت الحتالل سجون إدارة أن ،نوالمحرري األسرى شؤون ىيئة قالت
 .٨٤4١ عام المحتمة واألراضي القدس من أسرى عشرة بحق الكنتينا لمشتريات

 إبراىيم بيادسة، إبراىيم يونس، ماىر: باألسرى الخاصة المبالغ صادر الحتالل أن الييئة وبّينت
 فراس الجيوسي، خميل كستيرو، وسام جبارين، ذياب محاجنة، محمد المصري، محمد مخ، أبو

 .الطوري ولينين العمري

 منذ وذلك الحتالل، سجون في الفمسطينيين األسرى عمى حممة تشنّ  الحتالل سمطات أن يذكر
 السمطة من والشيداء األسرى لذوي المخصصة المقاصة مبالغ بمصادرة الماضي، العام

 .الفمسطينية

  هيئة شؤون االسرى : المصدر

  

خالل عمميات  مواطنين عمى القل ٤ الثالثاءاعتقمت قوات الحتالل السرائيمي ، فجر اليوم 
 دىم وتفتيش لمناطق مختمفة في المحافظات الشمالية والقدس .

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 .فمسطين بدولة العتراف إلى بالدىم حكومة البريطاني، العموم مجمس من نواب دعا

 في األحزاب لكل الممثمة" فمسطين -بريطانيا مجموعة" وجيتيا مفتوحة رسالة في ذلك جاء
 آن أمر بفمسطين بريطانيا" اعتراف  إنالتي  نصت عمى  الرسالة في وجاء البريطاني البرلمان
 األراضي لضم منيةع ودعوات استيطان من الحالية اإلسرائيمية الحكومة سياسات وأن أوانو،

 ".المنال بعيد أمرا منو وتجعل الدولتين حل تيدد الفمسطينية

 شكر رسالة ووجو الدعوة، بيذه زممط حسام المتحدة المممكة لدى فمسطين سفير رحببدوره،
 حزب فييا بما البريطانية، األحزاب جميع ويمثمون الرسالة عمى وقعوا الذين البريطانيين لمنواب

 .الحاكم المحافظين

 المصدر: وكالة وفا 

 

 جديدة حكومة بتشكيل الفخفاخ إلياس األسبق المالية وزير ، سعيد قيس التونسي الرئيس كمف 
 .الحكومة لرئاسة سابق مرشح اقترحيا حكومة الشير ىذا البرلمان رفض أن بعد

 الثقة عمى باقتراع الفوز عمى قادرة ائتالفية حكومة ليشكل شيرا اآلن األسبق المالية وزير وأمام 
ذا بسيطة بأغمبية البرلمان في  البالد تواجو بينما جديدة انتخابات فستجرى ذلك في يفمح لم وا 

 .عاجمة اقتصادية قرارات

  رويترزوكالة المصدر: 

 

 لمرئيس البرلمانية المساءلة إطار في الشيوخ، بمجمس الستماع جمسات الثالثاء اليوم تبدأ 
 . ترامب دونالد المريكي

 لفتح أوكرانيا عمى بالضغط وذلك الرئاسية، سمطاتو استغالل بإساءة اتياما ترامب ويواجو
 اتياما يواجو كما، الديمقراطي الحزب إلى ينتمي الذي بايدن جو السياسي خصمو بشأن تحقيقات
 .األول التيام بحث أثناء الكونغرس عمل بعرقمة
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 ست تستغرق مرافعات إلى الشيوخ مجمس أعضاء يستمع أن المساءلة، خالل المقرر، ومن
 العميا المحكمة رئيس المحكمة ىيئة يرأس أن المقرر ومن. األسبوع في أيام لستة يوميا، ساعات

 .روبرتس جون األمريكية

   بي بي سي  :لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 والعنف القوة سياسة عن يعمن اإلسرائيمي الحرب وزير رابين اسحق - ٨٤١١    -٨- 0٨  
 . النتفاضة لمواجية والضرب

 

( ييام) مستعمرة عمى عكا منطقة في منظم ىجوم بأول المناضمون قام  - ٨٤4١  -٨- 0٨ 
 أرض من المجاىدون ينسحب ولم ، الييود القتمى من عدد وسقط ، منازليا من عددا ودمروا
 التي الستغاثة إلرشادات استجابت البريطاني الجيش من كبيرة قوات وصول بعد إل المعركة
 . المستعمرة مستوطنو طمبيا

 

 455 من المكونة والثالثة 065 من المكونة الثانية الدفعتين وصول - ٨٤4١    -٨- 0٨ 
 . فمسطين إلى نظاميين غير متطوعين مناضل

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية
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