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أوالً  :الممف السياسي
قال د .صائب عريقات امين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير,فى تصريح صحفي  ,ان
الرئيس محمود عباس خضع لفحوصات إضافية مساء األحد فى المستشفى االستشاري فى رام
اهلل  ,وكانت النتائج مطمئنة لمغاية .
وأضاف عريقات انو تحدث مع الرئيس الذى مزاحو وطمب منو عدم المجيء الى المستشفى
حرصا عمى صحتو  ,وأعرب عريقات عن اعت اززه بالطواقم الطبية الفمسطينية  ,مؤكداً ان الرئيس
سوف يغادر المستشفى اليوم االثنين او غداً الثالثاء.
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
أكد المدير الطبي لممستشفى االستشاري د .سعيد سراحنة ,أن نتائج الفحوصات التي أجراىا
الرئيس محمود عباس ,مساء االحد ,في المستشفى االستشاري في مدينة رام اهلل ,جيدة ,والحالة
الصحية لمسيد الرئيس مطمئنة.
جاء ذلك عقب استكمال الفحوصات الطبية الالزمة التي أجراىا الرئيس ,بعد العممية الجراحية
التي اجريت لسيادتو في األذن الوسطى قبل عدة أيام في المستشفى االستشاري.
المصدر :وكالة وفا
قالت حركة فتح  ,إن استمرار أجيزة حماس في اختطاف المناضمة سماح أبو غياض لميوم 21
عمى التوالي يشكل سابقة خطرة وجريمة بحق شعبنا ونضاالتو.
وأكد الناطق باسم حركة فتح د.عاطف أبو سيف ,عمى أنو من غير المعقول أن تواجو ىذه
اإلجراءات بحق فتح ومناضمييا ومناضالتيا بالصمت المعيب من قبل الفصائل وفعاليات
المجتمع المدني ومنظمات حقوق االنسان.
وطالب أبو سيف الجميع بالوقوف وقفة عز وكرامة إزاء ىذه االنتياكات الخطرة .إن اعتقال
المناضالت ممن شيدت لين ساحات الوغى واالشتباك مع العدو والوقوف في وجو سياساتو ليو
أمر معيب ومشيب ويشكل نقطة سوداء في سجل شعبنا يحب مسحو وازالتو.
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
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حممت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" حكومة االحتالل االسرائيمي المسؤولية الكاممة
ّ
عن استشياد األسير المقدسي عزيز عويسات ,الذي استشيد يوم أمس ,في سجون االحتالل

االسرائيمية ,نتيجة اإلىمال الطبي ,وسوء المعاممة.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة "فتح" في تصريح صحفي ,إن شعبنا الفمسطيني

يتعرض ألبشع السياسات العنصرية واالضطياد في كافة المجاالت واألصعدة ,ومنيا سياسة

اإلىمال الطبي ,والقتل البطيء ألسرانا البواسل ,خمف قضبان االحتالل.

وطالب دول العالم بأن يقفوا عند مسؤولياتيم القانونية ,وأن يأخذوا القرار المناسب أمام ىذا

العدوان اإلسرائيمي السافر عمى شعبنا ,وأرضنا ,ومقدساتنا ,وأسرانا البواسل.
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

قال د .نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس لمشؤون الخارجية إن ىناك مسؤولين عن
السجون االسرائيمية معروفون لدينا باالسم سنالحقيم أمام المحكمة الجنائية الدولية مضيفا أن ما
يحدث لألسرى في سجون االحتالل عار ليس فقط عمى إسرائيل بل عمى الواليات المتحدة

األمريكية وكل من يسكت عمى الممارسات االسرائيمية.

وشدد شعث في حديث إلذاعة "صوت فمسطين " الرسمية صباح اليوم االثنين

أن القيادة

الفمسطينية في حل من أمرىا وستذىب لممحكمة الجنائية الدولية ولالنضمام لكل المنظمات
واالتفاقيات الدولية بعد أن تحممت الواليات المتحدة األمريكية من اتفاق شفوي كانت تعيدت بو

أيام إدارة أوباما بعدم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وعدم نقل سفارتيا إلييا وبإدانة
االستيطان مقابل عدم قيام القيادة بذلك.

المصدر :اذاعة صوت فمسطين
عاد سفير دولة فمسطين بالقاىرة دياب الموح  ,جرحى العدوان اإلسرائيمي الغاشم عمى قطاع غزة
الذين يتمقون عالجيم في المستشفيات المصرية ; لالطمئنان عمى حالة الجرحى وذوييم في
مستشفى معيد ناصر بحضور مدير معيد ناصر د.ىانى راشد .
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ونقل السفير دياب الموح تحيات الرئيس محمود عباس لجرحانا البواسل  ,مؤكداً حرص السفارة
عمى خدمة أبناءىا الجرحى وذوييم ,وسعييا لتمبية كافة احتياجاتيم وتذليل العقبات أماميم حتى
عودتيم بسالم إلى ارض الوطن.
وتقدم سفير دولة فمسطين ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب الموح بجزيل
الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واألجيزة المعنية نظير جيودىم المستمرة عقب قرار
السمطات المصرية استمرار فتح معبر رفح البري طوال شير رمضان من اجل تخفيف االعباء
عمى ابناء شعبنا الفمسطيني في قطاع غزة.
المصدر :سفارة فمسطين بالقاهرة
ثانياً  :ممف االحتالل واالستيطان
اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم األثنين 5مواطنين من مناطق مختمفة من

محافظات الضفة الغربية  ,وعرف من المعتقمين  :الشاب ساري محمد طقاطقة " 21عاماً" من

بيت لحم  ,الشاب خالد أبو ميالة " 12عاما" من بمدة سموان جنوب المسجد األقصى ,كما اعتقل

جيش االحتالل ثالثة شبان من قرية جبل المكبر شرق القدس لم تعرف ىويتيم.
المصدر :وكالة معا

استشيد مساء األحد ,األسير عزيز عويسات ( 55عاما) من جبل المكبر في القدس ,في
مستشفى "أساف ىروفيو" االحتاللي.

واتيم رئيس ىيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في اتصال مع "وفا" ,سمطات االحتالل

االسرائيمي بقتل األسير عويسات ,مطالباً بمجنة تحقيق دولية ,بحيث تتوجو إلى السجون
اإلسرائيمية بشكل فوري لموقوف عمى األسباب الحقيقية ليذه الجريمة ,ورفع التوصيات لمجيات

المختصة لمحاسبة مرتكبييا.

وأضاف قراقع أن األسير عويسات تعرض لمضرب الشديد والمبرح في سجن "إيشل" من قبل
قوات القمع ,بذريعة اعتدائو عمى أحد السجانين ,محمال االحتالل المسؤولية الكاممة عن الجريمة

البشعة التي ارتكبت بحقو.
المصدر :وكالة وفا
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أفادت ىيئة شؤون األسرى والمحررين ,أنيا تقدمت صباح اليوم اإلثنين بطمب عاجل لما يسمى
محكمة الصمح اإلسرائيمية في بئر السبع إلستالم جثمان الشييد األسير عزيز عويسات ,الذي

أستشيد مساء أمس في مستشفى أساف ىيروفيو.

وقالت الييئة أن الطمب تضمن تحويل الشييد األسير عويسات لمتشريح ,وذلك بحضور طبيب

فمسطيني ,لموقوف عمى األسباب الحقيقية الستشياده.
المصدر :وكالة معا

أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيمي ,الميمة ,عن الطفل الجريح محمد فضل التميمي ( 25عاما),
بعد أن كانت اختطفتو مساء أمس من أمام منزلو في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهلل.

المصدر :وكالة وفا

ثالثاً  :الممف العربي والدولي
يناقش مجمس األمن اليوم االثنين مشروع قرار صاغتو الكويت يطمب ضمان وحماية أمن

المدنيين الفمسطينيين  ,مع إرسال بعثة لمحماية الدولية.

ويدين مشروع القرار لجوء جيش االحتالل إلى القوة ,واستخدام ذخائر قاتمة  ,كما ويؤكد مشروع
القرار مجدداً الحق في التجمع والتظاىر سممياً  ,وأىمية إجراء تحقيقات مستقمة وشفافة حول
حوادث ارتقى فييا شيداء  ,ويطالب برفع كامل لمحصار اإلسرائيمي وايصال مساعدات إنسانية

إلى قطاع غزة بال عراقيل ,واطالق عممية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.

في السياق رجح ديبموماسيون أن تستخدم الواليات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبني مشروع

القرار إذا طرحتو الكويت لمتصويت.
المصدر :اذاعة صوت فمسطين
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أعمن المجمس الوطني لالنتخابات في فنزويال فوز الرئيس المنتيية واليتو نيكوالس مادورو بوالية

ثانية في االنتخابات التي جرت األحد .

وقالت رئيسة المجمس تيبيساي لوسينا انو استنادا الى نتائج فرز  %09من االصوات فقد حصل

مادورو عمى  %7676من االصوات ,متقدما بفارق شاسع عن منافسو الرئيسي ىنري فالكون

الذي حصل عمى  %1271من االصوات.
المصدر :وكالة فرانس برس

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

