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أوالً  :الممف السياسي
جدد محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح"  ،التأكيد عمى مواصمة القيادة جيودىا الحثيثة

لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وبشأن االتصاالت إلنياء االنقسام ،قال العالول في تصريحات لصوت فمسطين ،إن جيودا كبيرة

تبذل إليجاد حمول او مشاريع مبادرات خالل االيام المقبمة ،لمتخفيف من معاناة المواطنين

وتحقيق الوحدة ،معربا عن أممو بأن يتم التجاوب بشأنيا من قبل الجميع.

وأشار العالول الى أن رسالة وجيت لحركة حماس عبر المصريين منذ أشير ،إال انو حتى

المحظة ال يوجد أي رد.

المصدر :اذاعة صوت فمسطين
استنكرت حركة "فتح" اليتافات الرخيصة التي خرجت من أفواه بعض اإليرانيين المحتجين عمى
األوضاع االقتصادية ضد الشعب الفمسطيني المناضل ،والتي تمنت "الموت لمفمسطينيين"،

متسائمة :ىل يظن االيرانيون أن حكوماتيم السابقة والحالية قدمت فمسا واحدا لمشعب الفمسطيني؟
ىذا غير صحيح بالمطمق.

وأكد أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" في تصريح صحفي  ،أنو من العار
أن يظن البعض أن االزمة االقتصادية في إيران سببيا دعم الشعب الفمسطيني ،فإيران لم تقدم
شيئا لمشعب الفمسطيني ،بالرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفمسطينية الى جانب ثورة

الخميني في العام  ،9191ولم نسئ ليم يوما لفظا وال فعال ولم نتدخل في شؤونيم الداخمية
مطمقا.

المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
كشف أحمد مجدالني عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ،عن انتياء لجنة غزة المشكمة

من قبل التنفيذية ،من إعداد الورقة الخاصة بالمصالحة مع حركة "حماس" في غزة.

وقال مجدالني في حديث خاص مع وكالة سوا اإلخبارية إن "الورقة اآلن أصبحت جاىزة بموافقة

أعضاء لجنة غزة عمييا باإلجماع تقر ًيبا".

عالجت الوضع في القطاع من مختمف
وبشأن رواتب الموظفين في غزة ،أشار إلى أن لجنة غزة
ّ
جوانبو وليس فقط مسألة الرواتب "التي تمثل جزئية من الحالة التي نوقشت".
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وأوضح مجدالني إن "النتائج عن صرف الرواتب ستكون واضحة مطمع الشير الحالي" ،كاشفًا
أن "ىناك توصية إيجابية من المجنة بشأن الرواتب ،وىي اآلن في إطار التنفيذ ،وستكون منفذة
مع صرف الرواتب".

وحول حقيقة نقل مصر مقترحا أمريكيا لمرئيس عباس لعقد لقاء جماعي يضمو مع جارد كوشنير

مستشار الرئيس األمريكي وقادة عرب ،قال مجدالني إنو "ال يوجد دعوة أمريكية ،وال يوجد

استجابة عربية لمثل ىكذا دعوة".
المصدر :وكالة سوا

ثانياً  :ممف الحكومة
قال د .رامي الحمد اهلل رئيس الوزراء خالل وضع حجر األساس اليوم السبت لضاحية الزيتون
في زواتا بمحافظة نابمس" :لقد أكدنا وال نزال نؤكد ،أننا لن نقايض عمى حقوقنا وثوابتنا ،وان
شعبنا ممتف حول موقف فخامة الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية األصيمة ،ولن
نقبل بإسقاطيا أو إلغائيا أو تجاوزىا".
المصدر :وكالة وفا

ثالثاً  :ممف االحتالل واالستيطان

اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم األحد  6مواطنين من انحاء مختمفة من محافظات
الضفة الغربية ،وعرف من المعتقمين :رامي عبد الحق ( 91عاما) ،وسمطان مكاوي ( 91عاما)

 ،وبيان رائد الدبيك ( 96عاما) من محافظة نابمس.
المصدر :وكالة معا
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رابعاً  :الممف العربي والدولي

قال وزير الخارجية البولندي ياتسك تشابوتوفيتش ،ان بولندا تدعم عممية السالم في المنطقة ،بما

يضمن قيام الدولة الفمسطينية ،وفق مبدأ حل الدولتين.

واضاف وزير الخارجية خالل استقبالو سفير دولة فمسطين محمود خميفة في مقر الو ازرة

بالعاصمة البولندية وارسو ،ان العالقات الثنائية البولندية -الفمسطينية ،تشيد تطو ار ميما ،ونعمل
عمى تعزيزىا بمختمف المجاالت.

واعرب تشابوتوفيتش عن رغبتو بمقاء وزير الخارجية الفمسطيني الدكتور رياض المالكي سواء من
خالل دعوتو الى بولندا أو ترتيب لقاء في األمم المتحدة في أيمول من العام الجاري" ،مضيفا:

لقاء أوليا لمنقاش ،إذ لم يسبق لي لقاء الوزير المالكي ،وكمي ثقة أن لقاءنا ىذا سيكون
"ولنعتبره ً
االرضية لنقاش الكثير من القضايا اليامة".
المصدر :وكالة وفا

شارك عشرات اآلالف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الواليات المتحدة مساء
السبت لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف حممة عمى المياجرين أدت إلى فصل أطفال
عن آبائيم وأمياتيم عمى الحدود األمريكية المكسيكية ودفعت البعض لمتفكير في إقامة معسكرات

احتجاز يديرىا الجيش.

وخارج البيت األبيض ،لوح المحتجون بالفتات تطالب بمم شمل األسر وىتفوا ”عار  ..عار“ في
حين حث رجال دين ونشطاء اإلدارة عمى أن تكون أكثر ترحيبا باألجانب وأن تعيد لم شمل

األسر من جديد.

المصدر :وكالة رويترز
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خامساً  :حدث في مثل هذا اليوم

 -9111 -9-9الرئيس الشييد ياسر عرفات "أبو عمار" يعود ألرض الوطن ،حين استقبمتو
جماىير الشعب الفمسطيني بحماسة بالغة مرددة ىتافات "بالروح بالدم نفديك يا أبو عمار" .

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

