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  أواًل : الممف السياسي

 عضو برئاسة الجنوبية، بالمحافظات فتح لحركة العميا القيادية الييئة األربعاء، مساء اجتمعت 
 المركزي االحتفال وبحث لمناقشة حمس، أحمد األخ والتنظيم التعبئة عام ومفوض المركزية المجنة
 من عدد عمى االتفاق وتم الفمسطينية، والثورة الحركة النطالقة والخمسين الثالثة لمذكرى

 منذ االستعداد حالة في واعتبارىا بالميرجان، الخاصة المجان تشكيل فييا بما واألمور المقترحات
 . تشكيميا

 إن الجنوبية، بالمحافظات اإلعالم ومسئول فتح لحركة الثوري عضو المجمس نصر إياد وقال
 عمى االتفاق وتم والخمسين، الثالثة الذكرى بميرجان متعمقة قضايا عدة في بحث االجتماع
 ، لجنة تجييز (الحشد)  المجنة االعالمية ، المجنة التنظيمية :كالتالي الثمانية المجان تشكيل
والبروتوكول،  والميدان ، لجنة المرأة ، لجنة المشتريات ، لجنة المواصالت ، لجنة النظام المسرح

 واالسعاف الطبية لجنة النقاط

 جميع مع التواصل يتم أن عمى اجمعت الحركة قيادة أن نصر إياد فتح حركة في القيادي وأكد
 الميرجان أن اعتبارية، حيث  وشخصيات وفصائمية وطنية قيادات من الفمسطيني، الشعب فئات

 الوطنية بالثوابت التمسك عن وتعبيراً  الوطني، الكل يعني الفمسطينية، الثورة النطالقة المركزي
 أىدافيا، تحقيق أجل من أرواحيم وقدموا وقادتيا، المعاصرة الثورة مؤسسو أجميا من ضحى التي
 المستقمة دولتو بإقامة الفمسطيني الشعب حمم تحقيق نحو الصحيح، مسارىا في تزال ال وأنيا

 .األبد إلى المشؤومة صفحتو وطي   االحتالل كنس بعد القدس، وعاصمتيا

 وستعمن انجاحو، وسبل الميرجان تفاصيل كل في بحثت فتح حركة قيادة أن نصر الى  وأشار
 .زمانو وعن إقامتو مكان عن المناسب الوقت في

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا

 إلى تتراجع الفمسطينية، المصالحة إن: ،(فتح) لحركة المركزية المجنة محيسن عضو جمال لقا
 ذلك في بما شيء، كل في ُمحاصصة ُتريد أنيا إلى مشيراً  حماس، حركة مواقف بسبب الوراء،
 .األمنية األجيزة

 

https://fatehinfo.net/post/154327
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 نتيجة تقدم، أي   ممفيا في يوجد وال الوراء، إلى تتراجع المصالحة إن: تصريحات في وأضاف
 .قميمة أيام قبل القاىرة في األخيرة الجولة بعد خاصة حماس، حركة مواقف

 عام القاىرة اتفاق نص   كما غزة قطاع في تمكينيا يجب وطني، توافق حكومة ىناك" أن وأكد
 المجمس واعتماد وطنية، وحدة حكومة تشكيل إلى الذىاب في المباشرة تريد حماس ولكن ،7102

 ".التشريعي

 الحياة تعود أن يمكن ال وبالتالي االنقالب، أي د أن منذ التشريعي، المجمس مدة انتيت: "وأردف
 وقطع القتل موضوع في الحديث نعيد أن نريد وال ونتائجو، االنقالب أي د موقفاً  اتخذ لمجمس
 ".حماس حركة ضد أمريكي لمشروع نتصدى وأننا خاصة األرجل،

 تريد كما صبغيا يتم أن نسمح ال ولكن حماس، مع الداخمية الساحة عمى نختمف: "محيسن وتابع
 ".األمريكية اإلدارة

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 المتواجدين الوطني المجمس عضاءأل اجتماع اليوم الخميس الفمسطيني الوطني المجمسيعقد  
 يدبر ما الى باإلضافة القدس، مدينة ليا تتعرض التي التحديات أمام لموقوف وذلك عمان، في

 .القدس عن وعزليا الغربية الضفة لفصل محاولة في األحمر، الخان لقرية

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

طراف لمؤتمر الدول اال 02في كممة امام الدورة الـ وزير الخارجية والمغتربينرياض المالكي ل اق
 في التحقيق فتح الى دعااعيًا د إن العدالة لن تتحقق دون مساءلة،لممحكمة الجنائية الدولية ،

 ان المحكمة ليذه يمكن ال ترف ىو الوقت" ان عمى مشدداً ، المحكمة جانب من فمسطين حالة
 . "حمايتو منيا يقصد التي الحياة ىي التكمفة تكون عندما تحممو

عاما عمى تأسيس المحكمة، وتبني ميثاق  71بعد مرور  وأكد المالكي أهمية انعقاد المؤتمر
روما بيدف تحقيق العدالة لمضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدىا عمى أىمية ىذا االنجاز لمبشرية، 
وفي أن تتحمل الدول مسؤولياتيا في محاسبة ومالحقة من يرتكبون أفظع الجرائم، وأن تبذل 

 يود لمنع اإلفالت من العقاب وردع المجرمين.الج

 المصدر: وزارة الخارجية

https://fatehinfo.net/post/154328
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/17827?fbclid=IwAR1vnTDD-axZEeNcn1VWBtouzvVVkiEH8xqvKuz82EPaXgb-XshBIV0625I
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/17827?fbclid=IwAR1vnTDD-axZEeNcn1VWBtouzvVVkiEH8xqvKuz82EPaXgb-XshBIV0625I
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جميورية فنزويال وزارة التربية والتعميم العالي أعمنت   
، لدرجة البكالوريوس في برنامج الدراسات السياسية 7102/7102البوليفارية لمعام الدراسي 

 والحكومية المقدم من الجامعة البوليفارية الفنزويمية.

لالطالع عمى كامل  www.moehe.gov.ps زيارة موقعيا اإللكترونيبودعت الوزارة الطمبة 
التفاصيل والتعميمات والشروط وآلية تقديم الطمبات والمواعيد النيائية لمتقديم، مؤكدًة أنيا لن تقبل 

 أي طمب غير مستكمل وغير مطابق لمشروط.

مذكورة، مرفقًا معيا الوثائق المطموبة ومصدقة وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطمبات لممنح ال
حسب األصول، يكون في مقرىا بحي المصيون في مدينة رام اهلل، أو في أحد مكاتب التعميم 

 العالي في نابمس والخميل، فيما تقدم طمبات طمبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل اليوا.

 العالي وزارة التربية والتعميم: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات مواطنًا من مناطق  01 الخميسفجر اليوم االحتالل اإلسرائيمي  اعتقمت قوات 
 محمود، السعدة نعمان لؤي ،جنين مخيممن  تركمان أشرفالمعتقمين:لغربية ، وعرف من الضفة ا
 مجدي ، الخميلمن  األطرش ناجي إياد،  البدوي حمزة،  سميب محمد الدين نور،  السعدة نعمان
 . رام اهلل من  فمنة عطا جياد،  عميا أبو كمال أحمد،  كراجة جاد ،عميا أبو جودة حمزة ، عطايا

 وكالة معا: المصدر

 قضية بتضخيم نتانياىو بنيامين الوزراء رئيس ليفني تسيبي اإلسرائيمية المعارضة زعيمة ات يمت 
 .سياسية مآرب تحقيق بيدف لبنان مع الحدود عمى اهلل لحزب أنفاق اكتشاف

 تثم ن حين في إن يا اهلل، حزب مع 7112 حرب خالل لمخارجية وزيرة كانت التي ليفني وقالت
 .الحقيقي" حجميا ضمن" العممية إبقاء يجب فإن و وتدميرىا األنفاق الجيش اكتشاف

 وكالة فرانس برس: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 العربية الدول أن الصفدي، أيمن األردني ونظيره شكري، سامح المصري الخارجية وزير أكد  
 .الفمسطينية القضية لتسوية العربية بالمبادرة متمسكة

 الخارجية مقر في عقدت مشتركة مباحثات جمسة عقب مشترك صحفي مؤتمر في الوزيران وقال
 والواليات اإلسرائيمي، والجانب الفمسطينية القيادة مع كامل تنسيق ىناك" األربعاء، اليوم المصرية،
 ".السالم عممية إلحياء األمن مجمس دول من عدد إلى إضافة والصين، وروسيا، المتحدة،

 واإلسرائيمي، الفمسطيني الجانبين بين المفاوضات الستئناف تحركا ىناك إن شكري وأضاف
 المنطقة في األوضاع حول واالردنية المصرية لمرؤيتين تام توافق وجود ىناك أن إلى مشيرا
 .الفمسطيني لمشعب المشروعة الحقوق إلقرار قدما السير وكيفية الفمسطينية، القضية رأسيا وعمى

 يدعم األردن أن مؤكدا الفمسطينية، المصالحة لتحقيق مصر بجيود الصفدي، أشاد جانبو، من
 ما المحتمة األراضي في األوضاع تفاقم من محذرا الفمسطينية، المصالحة إلنجاز مصر جيود
 . بأسرىا المنطقة عمى سيؤثر

قامة الدولتين حل إلقرار فاعل عربي حل ضرورة إلى ودعا  عاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة وا 
 .الراىن الوضع لتغيير الدولي المجتمع مع والتعاون القدس

   وفاوكالة  :لمصدرا

 المستوطنات منتجات مقاطعة قانون مشروع عمى األربعاء، مساء ايرلندا، شيوخ مجمس صوت
 .عميو لممصادقة النواب مجمس إلى تحويمو ليتم والنيائية، الخامسة مرحمتو في اإلسرائيمية

 صوت االيرلندي الشيوخ مجمس إن ،"وفا"لـ الرازق عبد أحمد ايرلندا لدى فمسطين دولة سفير وقال
 النيائية مرحمتو في اإلسرائيمية المستوطنات منتجات مقاطعة قانون مشروع لصالح اليوم

 .باألغمبية

 والمصادقة عميو لمتصويت النواب مجمس إلى سيحول القانون مشروع إن الرازق عبد وأضاف
 مجمس في مراحل بثالثة سيدخل المشروع أن مبينا المجيدة، الميالد أعياد بعد وذلك عميو،

 تدرس التي القانونية المجنة عمى يمر والثانية عميو، واالطالع المشروع رفع األولى النواب،
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 حال وفي المشروع، عمى النيائي التصويت واألخيرة األوروبي، واالتحاد ايرلندا لقوانين مالءمتو
 عميو ليوقع الرئيس إلى يحول لصالح التصويت وتم الثالث المراحل في بنجاح المشروع مر

 .مباشرة نافذا قانونا ويصبح بشكل

 وفاوكالة  :لمصدرا

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

دولة ل عاصمةالمحتمة  بالقدس يعترف ترامب دونالد األمريكي الرئيس - 2710 -2-70 
 ."سرائيلاالحتالل "ا

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


