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 أواًل : الممف السياسي

 تبحث ال" حركة فتح  أن الثوري مجمسيا وعضو فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة أكد
 المصالحة اتفاق تنفيذ" ىو نريده ما أن موضحاً  ،"حماس حركة مع ات جديدة حوار  عن

 ".3122 أكتوبر 23 بتاريخ القاىرة في الموقع الفمسطينية

 لن:" األحد مساء ،فمسطين تمفزيون عبر " الذي بث اليوم ممف" برنامج خالل القواسمي وقال
 نحن إرادتيا بمحض حماس عميو وقعت وما الفمسطينية، المصالحة ممف في بالمناورة نقبل

 ".عميو تغيير بأي نقبل ولن بو ممتزمون

 إلى في القريب العاجل ستتوجو ومن حركة فتح الفصائل من وفود" أن إلى القواسمي وأشار 
 ".عميو االتفاق تم ما وتطبيق المصالحة ممف لبحث القاىرة المصرية العاصمة

 مشيرا غزة، قطاع في كاممة مياميا أداء من الوطني الوفاق حكومة تمكين عمىالقواسمي   وشدد
 ".شعبيا تخدم أن تستطيع ال تتمكن ال حكومة" أن إلى

 ،"مقاسيا عمى مصالحة وتريد المصالحة قبل التيدئة تريد حماسحركة  " : القواسميوأوضح 
 .في تطبيق المصالحة  تنجح أن المصرية لمجيود تريد حركتو إلى الفتاً 

 األميركي المشروع وخدمة االنفصال تعني بين فصيل واالحتالل اليدنة:" القواسمي وتابع
 الغربية والضفة غزة" أن، مؤكدًا "الوطن وباقي غزة قطاع عن الغربية الضفة بفصل واإلسرائيمي

 محمود ورئيسيا الفمسطينية التحرير منظمة يمثمو الشعبو  ،"واحدة وحدة القدس رأسيا وعمى
 .والسمطة انبثقت عن منظمة التحرير  عباس

 تمفزيون فمسطين :المصدر

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/249071292421121/
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 سيعمن والذي واشنطن في المنظمة مكتب بإغالق االمريكية االدارة قرار التحرير منظمة دانتأ 
 .المقبمة الساعات في بولتون جون القومي لألمن االمريكي الرئيس مستشار عنو

 والمجتمع االنسان حقوق دائرة ورئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو التميمي احمد وقال
 االسرائيمية االحتالل لحكومة صارخ وانحياز امريكي نفاق ىو القرار ىذا ان المنظمة في المدني
 . المتطرفة اليمينية

 الفمسطيني لمشعب المعادية ترامب ادارة لسياسات استمرارا يأتي القرار ىذا ان التميمي واعتبر
 القدس، الى ابيب تل من االمريكية السفارة نقل عن االدارة ىذه بإعالن بدأت والتي وحقوقو

 ومؤخرا االونروا الغوث وكالة تمويل وقف بقرار مرورا االحتالل لدولة عاصمة بالقدس واالعتراف
 .القدس في الفمسطينية المستشفيات تمويل وقف

 الجنائية المحكمة الى التوجو في مساعييا عن الفمسطيني القيادة يثني لن القرار ىذه ان واكد
 والدائمة المستمرة وسياساتيا الفمسطيني الشعب بحق جرائميا عمى اسرائيل لمعاقبة الدولية
 لشعبنا المساند الدولي بالموقف واستيتارىا الدولية والقرارات االنساني الدولي القانون بانتياك
 . الوطنية وقضيتو

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية:المصدر

 قضيتنا دعم في الثابتة بوليفيا حكومة بمواقف المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير أشاد   
 في والدائم والشامل العادل السالم يعم حتى والدولية المحمية الميادين كافة في العادلة الفمسطينية

 .االوسط الشرق منطقة

 إلى العمواني، محمود بوليفيا لدى فمسطين سفير سمميا المالكي من تينئة رسالة في ذلك جاء
 .الجديد منصبو توليو لمناسبة رودريغس، باري غوديي البوليفي الخارجية وزير

بدوره، أكد الوزير البوليفي، موقف بالده الداعم والثابت لممطالب الوطنية الفمسطينية العادلة 
لتحقيق اىداف الشعب الفمسطيني لمعيش حرا في دولتو المستقمة بناء عمى القانون الدولي وقرارات 

 األمم المتحدة.

 وكالة وفا :المصدر
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 الحكومة: ممف ثانياً 

 الذي المالي العجز سد قرر اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس أن عواد، جوادد. الصحة وزير أكد 
 عمى صادق الكونغرس كان دوالر مميون 31 من أكثر باقتطاع األميركية اإلدارة قرار خمفو

 .المحتّمة القدس لمستشفيات تمريرىا

 عممي دليل الوزراء رئيس من القرار ىذا أن األحد، مساء صحفي، بيان في الصحة وزير وأشار
 .الحكومية المستشفيات شبكة من جزءاً  القدس مستشفيات باعتبار الحكومة تؤكده ما عمى جديد

 أكدت اهلل، الحمد رامي الوزراء ورئيس عباس محمود بالرئيس ممثمة السياسية القيادة أن وأوضح
 .الفمسطيني لمصمود أيقونة تعتبر والتي القدس مستشفيات بضرب أبداً  تسمح لن أنيا

 وزارة الصحة لمصدر:ا

 

 األعمى، اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام حسين،المفتي محمد الشيخ أعمن 
 محرم شير غرة ىو الثالثاء غدا ويوم ىـ،2541لعام الحجة ذي لشير المتمم ىو االثنين اليوم أن

 .ىــ2551لعام

 وكالة وفا :المصدر

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

ن قرية العيسوية وسط م ناج ماىر محيست الشاب :ثنين االقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا 
  .القدس المحتمة

اقتمع مجموعة مستوطنين، اليوم االثنين، عددا من أشجار الزيتون في  محافظة الخميلوفي 
 منطقة الحمرا شرق يطا جنوب الخميل.

 وكالة وفا  لمصدر:ا
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 تعمن أن المتوقع من أنو األحد مساء من متأخرة ساعة في" جورنال ستريت وول" صحيفة ذكرت 
 حسبما واشنطن، في الفمسطينية التحرير منظمة مكتب إغالق عزميا االثنين اليوم ترامب إدارة
 االمريكية. اإلدارة في مسؤولون ذكر

 في سيقول بولتون جون القومي األمن لشؤون األميركي الرئيس مستشار فإن الصحيفة، وبحسب
 لمسودة وفقا ،"إسرائيل وحميفتنا، صديقتنا مع دائما ستقف المتحدة الواليات" إن االثنين خطاب
 .صحيفةال عمييا اطمعت

 صحيفة القدس: المصدر 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


