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 أواًل : الممف السياسي

 

 ووسام الفمسطينية الجنسية الدرا، بنجامين السويدي الناشط عباس، محمود رئيسال منح 
 .الفمسطيني لشعبنا الداعمة ومواقفو لجيوده تقديرا والتميز االستحقاق

 عمى سيرا السويد بمده من رحمة في انطمق الذي الدرا لمناشط تكريما سيادتو من القرار ىذا ويأتي
 ولفت العالم، إلى الفمسطينية المعاناة لينقل فمسطين، لدولة لموصول شيرا 11 لنحو وسار األقدام،
 تجاه اإلسرائيمية باالنتياكات والتنديد اإلسرائيمي، االحتالل لجرائم مكان كل في العام الرأي انتباه

 .الفمسطينيين

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 ضد أبنائنا من الصامدون يخوضيا التي المعركة أن حركة فتح  رئيس نائب العالول محمود قال
 .الكممة معنى بكل بطولي عمل ىي األحمر، الخان ىدم لمنع االحتالل

 والتصفوية االستعمارية المشاريع لكافة المطمق الرفض عن في تصريح صحفي  العالول وعبر
 تسمى لما رفضنا من جزء ىو المخططات ليذه رفضنا وأن لتمريرىا، االحتالل يسعى التي

 اإلسرائيمية المطالب كل وتتبنى الفمسطينية القضية لتصفيتو تيدف والتي ،"القرن صفقة"
 تقرير حق مقدمتيا وِفي المشروعة الفمسطينية الحقوق وتتجاىل الدولية، لمشرعية المناقضة
 .المستقمة الدولة وبناء المصير

 ىو األحمر، الخان في اليدم بوقف االلتماس اإلسرائيمية العميا المحكمة قبول أن العالول واعتبر
 البوابات سقطت فكما اإلسرائيمي، والبطش الغطرسة أمام والصمود اإلرادة النتصار رسالة

 األحمر الخان أرض إفراغ إلى تيدف التي اليجمة ىذه ستسقط المحتمة القدس في االلكترونية
 .فييا الغرباء وزرع األصميين سكانيا من

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 المتضامن اإلسرائيمي االحتالل سمطات منع ،" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت  
 .المحتمة فمسطين دولة إلى الدخول من" الدرا بنجامين" السويدي

 وخوفو عجزه إطار تحت يندرج السويدي المتضامن منع أن ، أصدرتو بيان في فتح، اعتبرتو 
 معاني أبشع تجسد إسرائيل أن تؤكد التي الحقيقة إلخفاء فاشمة ومحاولة العام، الرأي من

 .لشعبيا والحرية التضامن عن يعبر عمما حامال لفمسطين جاء رجال وتخشى العنصرية،

 آالف قطع الذي السويدي المتضامن القواسمي، أسامو الرسمي متحدثيا لسان عمى" فتح" وحّيت
 برسالة ليبعث والقارات، الدول لحدود عابرا شيرا، عشر أحد لمدة األقدام عمى سيرا الكيمومترات

 .لمعالم والعدالة الحرية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

بالمحافظات لحركة فتح  القيادية الهيئة في الحركية المكاتب مفوض القدرة حيدرد. الق 
 ىي فتح حركة أن عمى واضح دليل واألدباء لمكتاب الوطنية الوحدة قائمة فوز ان، الجنوبية
 .الفمسطيني السياسي الطيف ألوان لكل اآلمن الحضن

 أختتم الذي الديمقراطي بالخيار البداية منذ و فتح في إلتزمنا أننا الحركية المكاتب مفوض بين و 
 في و قوة بكل جاىدين لنعمل يدفعنا وىذا األدباء، و الكتاب التحاد جديدة عامة أمانة بانتخاب

 أثر من لذلك لما االتحادات و النقابية الييئاتو  المجالس كافة انتخاب الستكمال وقت أقرب
 و التشريعية لالنتخابات لموصول أكيدا وطريقا اليو، نتطمع فمسطيني وحدوي بناء نحو طيب

 الفمسطيني القرار ووحدة والوطنية الجغرافية وحدتنا واستعادة نقسامالا نياءال ىام كمخرج الرئاسية
 .الفمسطيني الوطني مشروعنا امام والتيديدات التحديات  كافة لمواجية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

، أن المجنة المركزية لمحركة أمين سر المجنة المركزية لحركة "فتح"  المواء جبريل الرجوبأعمن  
ع الداخمية وآخر األحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث األوضاغدًا ستجتمع 

 .المستجدات عمى الصعيد السياسي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

http://fatehinfo.net/post/151105
http://fatehinfo.net/post/151105
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إن : »بالحركة لحركة فتح ومسئول ممف المصالحةل عزام األحمد، عضو المجنة المركزية قا
كل الفمسطينيين يتمسكون بالرعاية المصرية لممف المصالحة، ونأمل فى استئناف المفاوضات 
المصرية لمممف بقوة وحرارة بعد فترة الركود التى أصابتيا خالل الفترة الماضية، مضيًفا: ستكون 

لقاءات مع القيادة المصرية التى تتابع ىذا الموضوع خالل أيام وأعتقد أن القيادة المصرية  لنا
بدأت تحركيا بشكل متواٍز، حيث سيصل وفد من حركة حماس خالل أيام، ونأمل أن تتمكن 

 .«مصر من إخراج الشعب الفمسطينى واألمة العربية من ىذه الصفحة السوداء

إننا لسنا بحاجة التفاقات جديدة «: نيوز المصري البوابة»موقع مع  فى حوار« األحمد»وأكد 
إطالقا ولسنا بحاجة إلى حوارات جديدة بل نريد مصر أن تأخذ ضمانات من كل األطراف 
الفمسطينية وال أقول من حماس فقط رغم قناعتى بأن الجميع ممتزم إال حماس، ونحن نريد من 

 .مصر أن تعمن وتفضح الطرف المعطل لممصالحة

، مضيًفا: «ولدت ميتة»التى تروج ليا الواليات المتحدة األمريكية « صفقة القرن»وشدد عمى أن 
نحن لن نضع أيدينا فى مياه باردة، فأمريكا اآلن تبحث عن خطط جديدة بنفس مضمون صفقة »

القرن لتصفية القضية الفمسطينية والحكومة الفمسطينية، مشددا عمى أن صفقة غزة التى يسعون 
 .«يكتب لو النجاحإلييا ستحبط ولن 

 نيوز البوابةالمصدر: 

 مقاطعة قيادة تتولى التي اإلداريين األسرى لجنة أن ، والمحررين األسرى شؤون ىيئة قالت 
 واستخبارات إدارة ضد التصعيدية الخطوات في فعميا بدأت مستوياتيا، بكل االحتالل محاكم
 إضراب في امس منذ اإلداريين األسرى من مجموعة بدخول وذلك اإلسرائيمي، االحتالل سجون
 .الطعام عن مفتوح

 محمود: وىم" عوفر" معتقل في اإلضراب في بدأوا الذين األسرى أسماء لمييئة المجنة ونقمت
سالم عياد،  من الرجوب ونديم عوض، وعيسى لحم، بيت محافظة من الدلو وثائر جواريش، وا 

 .المعتقل زنازين الى اإلضراب في الدخول إعالنيم فور جميعا نقميم تم حيث الخميل، محافظة

 المماطمة عمى طبيعي فعل رد ىو التصعيد الى اإلداريين األسرى لجوء ان الييئة واوضحت
 ."عوفر" معتقل في اإلسرائيمية السجون استخبارات قبل من المتبع واالستيتار والالمباالة

 وكالة وفا المصدر: 

 

http://www.albawabhnews.com/3179714
http://www.albawabhnews.com/3179714
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 الوزراء رئيس تقديمب توصيس اإلسرائيمية العامة النيابة أنكان " االسرائيمية " قناة  رجحت  
 .المحاكمة الى نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي

" بيزك" شركة ممف في الشرطة توصيات تنتظر لن االسرائيمية العامة النيابة ان: وأضافت القناة 
 الى نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس بتقديم شيرين غضون في وستوصي لالتصاالت،

 .المحاكمة

 عمى يعمالن أبيب، تل نيابة في واالقتصاد الضريبة دائرتي من طاقمين ان القناة واوضحت
 .الوزراء برئيس الخاصة الثالثة الممفات في االستنتاجات استكمال

 معاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 

 .القدس إلى سفارتيا نقل نيتيا عن إسرائيمية إعالمية تقارير تناقمتو ما السموفاكية الجميورية نفت 

 تقارير عمى رداً  ،السموفاكية واألوروبية الخارجية الشؤون وزارة عن صادر بيان في وقالت
 زيارة في كان الذي دانكو، أندريو السموفاكي النواب مجمس رئيس أن ادعت إسرائيمية إعالمية
 .القدس إلى سفارتيا نقل في بالده رغبة عن عبر إلسرائيل، رسمية

 صحيفة البيان االماراتيةالمصدر: 

 

 صادراتيا عمى ترامب دونالد االميركي الرئيس فرضيا التي التجارية الرسوم عمى الصين رّدت
 اقتصاديتين قوتين اكبر بين والمتفمت المتفاقم التجاري النزاع حدة من رافعة المتحدة، الواليات الى
 .العالم في

 اكبر بين" االقتصادي التاريخ في تجارية حرب اكبر" تشن المتحدة الواليات نأ الصين وتعتبر
 ما عمى بالمئة 52 غتبم جمركية رسوم الجمعة التنفيذ حيز دخمت ان بعد العالم، في اقتصادين
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 الطائرات صناعة في تدخل وقطع سيارات بينيا من الصينية البضائع من دوالر مميار 43 قيمتو
 .التمفزيونات او المحمولة اليواتف تستثني لكنيا الكمبيوتر ألجيزة الصمبة االقراص او

 ولم ،"الفور عمى" التنفيذ حيز لمرد اجراءاتيا دخول الصينية الخارجية وزارة أعمنت االثر، وعمى
 .االضافية الرسوم عمييا ستفرض التي االميركية السمع ىي ما الصينية التجارة وزارة تحدد

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


