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 واًل : الممف السياسيأ

 بتنظيم مرتبط غير الوطني المجمس عقد أن ،فتح حركة باسم المتحدث سيف، أبو عاطف أكد د.
 استنياض عبر الفمسطينية، الوطنية الحالة استنياض عممية من جزء فيو محدد، فصيل أو

 .تواجده أماكن كل في الشعب يمثل الذي الفمسطيني، البرلمان

 الوطني، المجمس عقدنا إذا حماس، أمر غريب": "الوطن دنيا" لـ خاص لقاء في سيف أبو وقال
ذا تريثوا، لنا قالوا  ومفعمة ناضجة غير التحرير منظمة مؤسسات إلى انظروا قالوا نعقده لم وا 

 ".الوطني المجمس ُيعقد أن األساس فإن لذلك الحالتين، كمتا في ىجوماً  نتمقى وبالتالي وطنيًا،

 عام منذ الفمسطيني الوطني المجمس في لممشاركة مدعوتان اإلسالمي والجياد حماس: "وأضاف
 من تبدأ مختمفة، حجج تحت المشاركة وترفضان مادعوتي يتم مرة كل وفي اآلن، حتى 6441
 ".انعقاده مكان إلى وتنتيي أوسمو اتفاقية

 البوابة فإن الوطني، المجمس إلى تدخال أن تريدان والجياد حماس كانت إذا: "بقولو وتابع
 البيت خارج يبقيا أو الجامعة، الوطنية الحالة من جزءاً  يكونا أن يقررا أن وعمييما مفتوحة،

 ".الفمسطينية التحرير منظمة تمثمو الذي الفمسطيني،

 المصدر: دنيا الوطن

 إلى الفنمندية الحكومة ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان دعت
 .العاجل القريب في فمسطين بدولة باالعتراف  والسالم لمعدالة الداعمة مواقفيا تجسيد

 العالقات عمى ىيكينين، كايزا أنا فمسطين دولة لدى فنمندا ممثمة ،لقائيا لدى عشراوي وأكدت
 الفنمندية لمحكومة شكرىا عن وعبرت والفنمندي، الفمسطيني والشعبين البمدين تربط التي المميزة
 الجمعية قرار لصالح بالتصويت مؤخرا تمثمت والتي الفمسطينية، لمقضية الداعمة مواقفيا عمى

 بالقدس باالعتراف ترمب دونالد األميركي الرئيس قرار يرفض الذي المتحدة، لألمم العامة
 لمبدأ ودعميا اإلسرائيمية المستوطنات منتجات مقاطعة في دورىا الى إضافة إلسرائيل، عاصمة

 .المصير تقرير في الفمسطيني الشعب وحق الدولتين حل

  وكالة وفا : المصدر
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 المقدس بيت -االسالمية والبحوث التراث إحياء مؤسسة عميد الرفاعي قراجة خميل المستشار الق
 القدس مدينة اعتماد العربي، ثالترا يوم احتفالية خالل من أكدت العربية الجامعة إن ،(ميثاق)

 . العربي لمتراث عاصمة

 مقر في عقدت التي االحتفالية اختتام عقب" وفا" لوكالة تصريح في الرفاعي المستشار وأضاف
 العام واألمين جمعة، مختار محمد المصري األوقاف وزير بحضور وذلك االثنين، اليوم الجامعة
 الدول ممثمي من عدد الى باإلضافة العاللي، الدين بدر السفير االجتماعية لشؤون المساعد
 .المقدسي لمتراث يوما القادم العربي التراث يوم إقرار تم إنو العربية،

  وكالة وفا : المصدر

  الحكومةممف :  ثانياً  

 رام في كونفرنس الفيديو تقنية عبر عقدىا التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أدان 
 الوزراء رئيس ألقاه الذي الخطاب الوزراء، رئيس الحمداهلل رامي :الدكتور برئاسة ،وغزة اهلل

 والتحريض األكاذيب من جممة حمل والذي ،(األيباك) مؤتمر أمام نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي
 الفمسطينيين، مع السالم أجل من بسعيو الباطمة لالدعاءات بتكراره وقيادتو، شعبنا ضد المتعمد

 األرض مناطق مختمف في الجارية االستيطان تعميق عمميات فيو يواصل الذي الوقت في
 بغيض عنصري فصل لنظام ترسخ التي العنصرية التشريعات من جممة إصدار وفي الفمسطينية،

 من الفمسطينيين لممواطنين القسرية التيجير عمميات خالل من ويطبقو المحتمة فمسطين في
 لحسم محاولة في ،(ج) المسماة والمناطق واألغوار الخميل في القديمة والبمدة المحتمة القدس
 تضميمية حممة ظل في االحتالل بقوة األرض عمى الوقائع وبفرض النيائي الوضع قضايا

 كأمر بيا والتسميم االحتاللية بإجراءاتو االعتراف لنيل محاولة وفي العالمي العام لمرأي ُمخادعة
 .عنو التراجع يمكن ال واقع

 إلييا، ألمريكيةا السفارة ونقل القدس بشأن األمريكي الرئيس قرارات أن عمى المجمس وشدد
 من عدد أبداه وما المتحدة، األمم في األمريكية المندوبة تبديو الذي األعمى االنحياز إلى إضافة

 عمى وحكومتو نتنياىو شجع الذي ىو ،(األيباك) مؤتمر أمام كمماتيم في األميركيين المسؤولين
 األعزل شعبنا تجاه الجرائم من المزيد ارتكاب وفي مخططاتيا في قدماً  المضي

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41318
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 من اعتباراً  فمسطين في الصيفي بالتوقيت العمل بدء  االسبوعية جمستو ختام في المجمس وقرر
 13 الساعة عقارب بتقديم وذلك م،42/30/4363 الموافق السبت يوم صباح من الواحدة الساعة
 .األمام إلى دقيقة

 مجمس الوزراء: المصدر

 جياز ورئيس اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس إن ، الحكومة باسم الناطق المحمود يوسف قال
 معالجة محطة الفتتاح الثالثاء، اليوم غزة مدينة إلى سيصالن فرج، ماجد المواء العامة المخابرات

 .المياه

 المصدر: وكالة وفا

 المعتمدة غير الشيادات عمى لممصادقة األولى الخطوة العالي والتعميم التربية وزارة أطمقت 
 :التاليتين الفئتين ضمن غزة وكميات جامعات لخريجي

 الييئة من اعتمدت التي البرامج من تخرجوا والذين الممتحقين الطمبة جميع شيادات تصديق -6
 .الماضية األعوام خالل فقط غزة من معتمدة وكانت اهلل رام في والجودة لالعتماد الوطنية

 الييئة من المعتمدة البرامج من تخرجوا والذين الممتحقين الطمبة جميع شيادات تصديق -4
 وفق  1٦5 و  135 بين ما العامة الثانوية في بمعدالت وقبموا والجودة لالعتماد الوطنية

 .العالي والتعميم التربية وزارة من حينو في الصادرة االستثناءات

 اإلدارة لدى شياداتيم تصديق الفئتين ىاتين ضمن الخريجين بإمكان أصبح إنو الوزارة وقالت
 .60/0/4363 بتاريخ الثالثاء يومال صباح من اعتبارا الجامعي لمتعميم العامة

 التعميم ممفات من شائك ممف لحل الخطوات أولى نفذت قد تكون بذلك أنيا الوزارة واعتبرت
 مشكمة تحل سوف عنيا المعمن الخطوات أن إذ البغيض، االنقسام إنياء مرحمة في العالي
 .الخريجين أبنائنا من اآلالف

 التعميم مؤسسات داعيةً  األصول، ووفق الحقاً  عنيا ستعمن إضافية خطوات وجود الوزارة وأكدت
 يدعم بما الجامعي لمتعميم العامة واإلدارة والجودة لالعتماد الوطنية الييئة مع لممتابعة العالي

 .المجال ىذا في الوزارة خطوات

 المصدر: وزارة التربية والتعميم 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 بالضفة متفرقة انحاء من مواطنين تسعة الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 ليث عصافرة، عيسى عبيدة القواسمة، مسمم الشريف، ىشام حافظ:  ىم المعتقمينو ، الغربية
 عرايشي، منتصر ، القدس مدينة من عساف ابراىيم: الشاب ، الخميل مدينة من عصافرة رسمي
 .نابمس من من حمادنة ضرار العربي، أحمد القرعاوي، عادل

 في زينة، أبو يوسف األسير منزل الثالثاء، اليوم فجر ، االحتالل قوات اغمقت متصل سياق وفي
 .الباطون بواسطة جنين جنوب قباطية بمدة

 وكالة معاالمصدر: 

 الييئة محامي أبمغت اإلسرائيمي االحتالل سمطات إن والمحررين، األسرى شؤون ىيئة التق 
 عاما( عاما00) السراديح ياسين الشييد جثمان بتسميم ستقوم أنيا االثنين، مساء محمود، محمد
 .القادمة ساعة 24 الـ خالل أريحا، من

 برصاصة أسابيع، ثالثة قبل السراديح ياسين الشييد إعدام عمى أقدمت االحتالل، قوات أن يذكر
 .اعتقالو من لحظات بعد الحياة، فارق حتى المبرح بالضرب عميو واالعتداء البطن، أسفل

 وفاوكالة المصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 االستيطان و اإلسرائيمي باالحتالل تنديدا ، االثنين مساء اليونانية العاصمة في العشرات تظاىر 
 تندد شعارات المتظاىرين حمل كما االحتالل سجون من الفمسطينيين األسرى بحرية لممطالبة و

 بدعوة اإلسرائيمية، السفارة امام لالحتجاج توجيوا ثم من و القدس بشان األمريكي الرئيس بقرارات
 . اليوناني المرأة اتحاد و اليوناني الشيوعية الشبيبة اتحاد من

  معاوكالة المصدر: 

 عمى دوليا حكومات بحث العالم برلمانات العربى، البرلمان رئيس السممى، فيم بن مشعل طالب 
 وفقا عمميا لمواصمة ،"ونروااأل" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة دعم
 .بموجبو ُأنشئت الذى 034 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار
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" ونروااأل" تدعم التى خاصة العالم، دول برلمانات من لعدد مكتوبة رسائل فى ،"السممى" وطالب
يطاليا وفرنسا بريطانيا مثل مستمر، بشكل سبانيا وا   واستراليا وبمجيكيا وألمانيا وىولندا واليابان وا 

 وتقديره العربى البرلمان شكر رسائمو فى أكد أنو إلى مشيرا والنرويج، والدنمارك وكندا وسويسرا
 .لموكالة دعم من الدول تمك تقدمو لما

 بو تقوم الذى اإلنسانى الدور لتسيس الرافض العربى البرلمان موقف رسائمو، فى السممى وأكد
 عمى مشددا ميزانيتيا، فى مساىمتيا من لجزء األمريكية المتحدة الواليات تجميد بعد" أونروا"

 أنشطتيا وتنفيذ السامية، رسالتيا مواصمة لضمان" أونروا" دعم استمرار عمى المحافظة ضرورة
 العودة من وتمكينيم لمعاناتيم نيائى حل إيجاد لحين الالجئين، لماليين اإلنسانية وخدماتيا
 .القدس وعاصمتيا المستقمة فمسطين لبمدىم،

 اليوم السابعالمصدر: 

 السعودي العيد ولي سيستقبل ترامب دونالد االميركي الرئيس ان االثنين االبيض البيت اعمن
 .واشنطن في مارس/اذار 43 في سممان بن محمد االمير

 يتطمع" اليومي الصحافي مؤتمرىا خالل االميركية االدارة باسم المتحدثة ساندرز سارة وقالت
 ".والسعودية المتحدة الواليات بين العالقات تعزيز سبل مناقشة الى الرئيس

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 : البطل اليوناني المناضل األسيرة، الحركة بشيداء الوحيد األجنبي استشياد - 60-0-6430
 حركة فدائيي أحد ىوو  االسرائيمي، االحتالل سجون في اعتقالو فترة خالل الزارو بابا ميخائيل

 االحتالل سجون مصمحة من الطبي واالىمال التعذيب نتيجة ، استشيد البحرية، مغاوير -فتح
 .االسرائيمي

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


