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 أواًل : الممف السياسي

صرار شعبنا عمى  قالت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" إن استمرار مسيرات العودة وا 
ن  المضي قدمًا فييا ليو تأكيد آخر عمى صالبة شعبنا في مواصمة نضالو حتى تحقيق حممو، وا 
التضحيات الكبيرة التي يقدميا شعبنا من خالل مظاىراتو السممية تشكل رافعة ىامة صوب 

 معات الوطنية.تحقيق التط

عاطف أبو سيف أن كل إجراءات دولة االحتالل  د.وأكدت الحركة عمى لسان المتحدث باسميا  
والقوة التي تستخدميا لن تثني شعبنا عن مواصمة الطريق حتى تحقيقو ليدفو الكبير، وان القتل 

راز واستيدافيا لمطواقم البشع الذي تقوم بو إسرائيل بحق شعبنا بغية الترىيب وبيدف الردع واالحت
الطبية ولمصحفيين واألطفال لن تنجح في طمس الحقيقة ولن توقف أبناء شعبنا عن احتجاجيم 

 السممي ضد استمرار االحتالل وسرقة أراضييم.

وأضافت الحركة، إن ىذه المشاركة الكبيرة التي تجمت في فعاليات يوم "جمعة األرض" و"جمعة 
مم" ستتواصل خالل جمعة الوفاء لمشيداء واألسرى، التي سيعمن فييا الكاوتشوك" و"جمعة رفع الع

قدموا أعمارىم عمى شعبنا العظيم امتنانو لكل الذين صعدوا إلى السماء من اجل فمسطين، و 
 .محراب الحرية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 واإلسالمية، العربية الدول ، والرياضة لمشباب األعمى المجمس رئيس الرجوب جبريل المواء دعا 
 دوره لدعم الحاجة بأمس فييا ىو بمرحمة يمر الذي الفمسطيني، لمشباب الدعم تقديم مواصمة إلى
 .القدس لتيويد ومخططاتو االحتالل مواجية في

 الذي والرياضة، الشباب لوزراء اإلسالمي المؤتمر في فمسطين كممة في الرجوب المواء وشدد
 إلى لموقوف واإلسالمية العربية الجيود توحيد ضرورة عمى باكو، األذرية العاصمة تحتضنو
 .عام بشكل وخارجيا خاص بشكل القدس مدينة في الشباب نشاطات ودعم جانبو،

 بينيا لمتوأمة مبادرات إطالق خالل من والرعاية والحماية الدعم إلى الفمسطينية األندية حاجة وأكد
 في الشباب صمود تدعم حمالت إلى إضافة واإلسالمية، العربية الدول مختمف في األندية وبين

 والمرافق المالعب انشاء ودعم المنتجة، االقتصادية الشبابية المشاريع دعم خالل من أرضيم
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 والحصار الممنيج االستيداف حممة وجو في لموقوف وذلك القدس، في خاصة الشبابية، والمراكز
 .القدس في الشبابية المراكز أنشطة لكافة اإلعاقة ومحاوالت

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 و النقل وزير مكتب ديرماجيزة امن حماس عالء ابو حطب اعتقال  فتح حركة أدانت 
 .خانيونس غرب  إقميم  قيادة وعضو المواصالت،

 مع بالتعامل وطنية، روح عن تنم ال التصرفات ىذه وقالت الحركة في بيان صادر عنيا ، ان
 تحرر بحركة تميق ال شعبنا، بتاريخ سوداء لوحة االعتقال السياسي عمميات وأن المواطنين،

 .وطني

 تخريبو  ،مجيولة جية الى إقتيد الذي حطب، ابو المواطن بحق جريمة ىذهأن  الحركة واعتبرت
فساداً  الوطنية، لألجواء  .الداخمية المصالحة لجيود وا 

عادتو بالحركة، والقيادي والمواصالت، النقل وزير مكتب مدير عن اإلفراج بسرعة فتح وطالبت  وا 
 .الالوطني الشكل بيذا إختطافو أسباب وتوضيح وأسرتو، بيتو الى

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 لمنع وقت بأسرع العربي التحرك ضرورة الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيلد.  اكد 
 اخرى دوالً  يشجع قد الخطوة ىذه عمى الصمت ان من محذراً  سلمقد سفارتيا نقل من غواتيماال

 .حذوىا تحذو ان عمى

 غواتيماال ازاء الفوري التحرك عمى االخيرة العربية القمة عن المنبثقة الوزارية المجنة ،شعث وحث
 .مماثمة خطوة الي الرافض العربي الموقف عمى والتاكيد

 عربي غضب استشعار عدم لكن االمر بداية في مترددة كانت غواتيماال ان شعث واوضح
 .قدماً  بخطوتيا المضي عمى شجعيا مضادة قرارات واتخاذ حقيقي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 الحكومة ممف:  ثانياً 

 جبيتنا تمتين ىي الصعاب، كل أمام األولى ميمتنا إن: الوزراء رئيس اهلل الحمد راميد.  قال 
 فاعمة لتكون مؤسساتو وتطوير وأرضو، شعبنا توحيد عمى اإلصرار من بالمزيد الداخمية،
 ".وبقائو صموده دعم عمى قادرة وتطمعاتو، الحتياجاتو مستجيبة

 لمنع والقانونية األمنية التحديات حول الثالث، السنوي األمني المؤتمر في كممتو خالل ذلك اءج
 .االلكترونية الجريمة

 فخامة بتوجييات ودعونا غزة، قطاع إلى األخرى تمو مرة توجينا ليذا،" الوزراء رئيس وأضاف 
 والجاد الشامل لمتمكين منبر، كل عمى ومن مناسبة كل في حماس حركة عباس محمود الرئيس
 وتجنيب القطاع، في الميمات لكافة الكامل واالستالم تجزئة، دون من الكامل والتسميم لمحكومة
 الجنوبية المحافظات ومصالح شؤون إدارة من لنتمكن المرير، االنقسام ويالت من المزيد شعبنا
 عمى والقدرة والصالبة المنعة من المزيد الوطنية قضيتنا واكساب فييا، أىمنا ونجدة بكفاءة
 ".التحديات مجابية

 وفاوكالة المصدر: 

 دعم تجاه األوروبي االتحاد سياسة عمى تغيير يوجد ال أنو العالي، والتعميم التربية وزارة أكدت 
 .فمسطين في التعميم قطاع

 اإلعالم وسائل بعض تناولتو ما إن األربعاء، مساء عنيا، صدر بيان في الوزارة وأشارت
 عن عارية فمسطين، في التعميم لدعم األموال نقل بمنع األوروبي االتحاد قرار حول" اإلسرائيمية"

 .الصحة

 سفير أكده لما ووفقاً  والمغتربين الخارجية وزارة مع التواصل وبعد إنو: "بيانيا في الوزارة وقالت
" اإلسرائيمي" اإلعالم من محاولة ىو جرى ما فإن األوروبي؛ واالتحاد بمجيكا لدى فمسطين دولة
 متخصصة لجنة ُتجري حيث ،3102 العام منذ سنوياً  يتم ما وتضخيم لتشويو وراءه؛ يقف ومن
 ".االتحاد موازنة حول روتينياً  نقاشاً  األوروبي االتحاد في

 وكالة وفا: المصدر
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 عبد الطفل بنقل االحتالل، سمطات من الموافقة انتزاعيا عن المدنية الشؤون ىيئة أعمنت 
 الضفة مستشفيات في العالج لتمقي حانون بيت معبر عبر البريج مخيم من نوفل الرحمن
 .الغربية

 وقطع العظم، وتيشم تيتك إلى أدى الساق في متفجر برصاص أصيب نوفل الطفل وكان
 .لمعالج  وتحويمو انقاذه يتم لم إذا ساقو ببتر ميدد وبات والشرايين، لألوردة

 جيد بعد جاءت الموافقة ىذه إن األربعاء، مساء ليا، بيان في المدنية الشؤون ىيئة وقالت
 أيمن الييئة وكيل ومتابعة الشيخ، حسين الوزير قبل من شخصي وبتدخل مارستو كبير وضغط
 .إلنقاذه العاجل لمتدخل وذويو الطفل والد لمناشدة واستجابتو قنديل

 .وأطفالنا شعبنا أبناء انقاذ في يساىم وعمل جيد كل لتقديم الدائم استعدادىا الييئة وأكدت

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

( عاما 23) نزال نضال يوسف المواطن الخميساالسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت
 .مركبتو عمى استولت كما ،من مدينة قمقيمية الجنوبي الحي من

   وفاوكالة : المصدر

 باب عمى قرارا وعمقت الشبابي، لالعالم" ايميا" معيد االربعاء مساء االحتالل سمطات غمقتأ 
 " االرىابية" بـ المؤسسة فييا يصف ليبرمان، افغيدور االسرائيمي الجيش وزير عن صادر المؤسسة

 ان مدعياً  حيث" الشاباك" لتقديرات وفقاً  إرىابية، منظمة" إيميا" معيد ان سابقا صرح ليبرمان وكان
 "اإلرىاب" نشطاء بتجنيد يقوم العممية الناحية من لكن اجتماعي، نشاطو بأن يتظاىر المعيد
 . زعموحسب 

 صحيفة القدسالمصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 في المفترض الكيميائي اليجوم حول محققييا عمل الكيميائية األسمحة حظر منظمة دتجم 
 لألمم تابع استطالع فريق تعرض غداة المدينة الى" عقبات دون من" بالوصول مطالبة دوما،

 .نار الطالق المتحدة

 عمميم الكيميائية األسمحة حظر منظمة محققو يبدأ لم دمشق، الى وصوليم من أيام أربعة وبعد
 مفترض كيميائي ليجوم الحالي الشير من السابع في تعرضت التي دوما، في بعد الميداني
 .بتنفيذه دمشق الغربية القوى واتيمت ومسعفون اطباء افاد ما وفق شخصًا، أربعين بمقتل تسبب

 السماح عمى يتوقف دوما مدينة في المحققين نشر أن ، أوزمجو أحمد المنظمة مدير وأعمن
 ".عقبات بدون بوصوليم"

 وكالة فرانس برس المصدر: 

 فييا قدم ، "تويتر" موقع عمى الشخصى حسابو عمى تغريدة ترامب دونالد األميركي الرئيس نشر
   .الفمسطينية لمنكبة 01 الـ الذكرى" استقالليا" بمناسبة نتنياىو اسرائيل وزراء لرئيس التياني

 الذكرى في إسرائيل شعب ولكل نتنياىو الوزراء لرئيس التمنيات أطيب" نتنياىو مينئاً  ترامب وقال
 القدس إلى سفارتنا نقل إلى نتطمع، مكان أي في أفضل أصدقاء لدينا ليس ،"الستقاللكم" السبعين
 ".المقبل الشير

 معاالمصدر: وكالة 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية مع تحيات


