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 أواًل : الممف السياسي

 األحد مساء ،"فتح" لحركة المركزية المجنة اجتماع بمستيل كممتو في عباس محمود رئيسال أكد 
 ".تمر بأن العصر لصفقة نسمح لن أننا"

 دوال ىناك أن إلى باإلضافة العصر، صفقة ضد أنيم لنا أكدوا العرب أشقاءنا إن" ، الرئيس وقال
فريقيا وآسيا أوروبا في العالم في  أن يمكن ال العصر صفقة بأن تستبين بدأت أيضا وغيرىا وا 
 ".تمر

 لن ىذا واألسرى، الشيداء لعائالت دفعو عمى إسرائيل تعترض الذي المال أن" عمى الرئيس وشدد
 بيذا بدأنا ونحن ليم، بالدفع وسنستمر وأسرانا وجرحانا شيداؤنا ىؤالء بو، يتدخل بأن ألحد نسمح
 ".5691 عام

محمود عباس، جميع المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية رئيس النأ ىوفي سياق اخر 
 .العامة "االنجاز"، متمنيا ليم مزيدا من التقدم واالزدىار في خدمة الوطن

وأسر الطمبة، من  وثمن الرئيس الجيود التي بذلتيا الحكومة، خاصة وزارة التربية والتعميم العالي،
 . ة التعميميةأجل انجاح المسير 

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 صفقة ألي الرافض الفمسطيني الموقف عمى تأكيدىا ،"فتح" لحركة المركزية المجنة جددت 
 اليادفة المشبوىة المشاريع ىذه أن مؤكدة غزة، صفقة أو العصر صفقة مسميات تحت سياسية
نيائيا ليا التصدي وسيتم تمر، لن الفمسطينية القضية لتصفية  قيادتنا وتمسك شعبنا بصمود وا 
 لمموقف الكامل دعميم مرارا أكدوا الذين العرب األشقاء وبدعم وتضحياتنا، الوطنية بثوابتنا

 .والدولية العربية الشرعية بقرارات المتمسك الفمسطيني

 في الرئاسة بمقر األحد، مساء عقدتو الذي االجتماع عقب بيانيا في المركزية، المجنة واستنكرت
 الفمسطيني، الشعب ضد األخيرة اإلسرائيمية القرارات عباس، محمودالرئيس  برئاسة اهلل، رام مدينة
 الشعب أموال من واألسرى الشيداء رواتب بخصم اإلسرائيمي الكنيست قرار آخرىا كان التي

 .إسرائيل مع العالقة عمى وخيمة عواقب ليا ستكون القرارات ىذه مثل أن مؤكدة الفمسطيني،
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 أن أكد والشعبي، الرسمي المستويين عمى البطولي الفمسطيني الصمود ىذا أن عمى وشددت
 وعدوانو االحتالل جبروت كان ميما الوطني بترابو متمسكاً  أرضو عمى صامدا سيبقى شعبنا
 فيما االسرائيمية اإلجراءات رفضوا الذين األوروبية الدول قناصل بمواقف وأشادت شعبنا، عمى
 .ىناك شعبنا أبناء مع وتضامنوا األحمر الخان سكان بتيجير يتعمق

 عمى والحفاظ الوطنية بالثوابت المتمسك والثابت الواضح الرئيس موقف فتح مركزية وحيت
 وتصديو الشرقية، القدس وعاصمتيا فمسطين دولة إلقامة وصوالً  الفمسطيني الوطني المشروع
 االلتفاف مثمنة الوطنية، قضيتنا من لمنيل اليادفة المشبوىة والمشاريع المؤامرات لكل المستمر
 .المواقف ىذه حول الكبير الشعبي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

طالب عزام األحمد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح"، حركة "حماس" بتمكين الحكومة من  
أداء مياميا في قطاع غزة، مشيًرا إلى أن وفد حماس سيتوجو إلى القاىرة لمقاء المسؤولين 

 المصريين خالل اليومين المقبمين.

ين : "الكالم واضح، إما صباح اليوم االثن  وقال األحمد خالل حديٍث إلذاعة "صوت فمسطين"،
تسميم حكومة الوفاق الوطني كل شيء في إدارة غزة كما في الضفة الغربية، لتقوم بمسؤولياتيا 

 كاممة، أو سيتم دراسة اإلجراءات".

ورفض األحمد الحديث حول طبيعة تمك "االجراءات"، قائاًل : "ال يمكن الحديث عنيا قبل أن 
ألنيا وجية نظر شاممة لكل فصائل منظمة التحرير من خالل  تعتمد في المجمس المركزي القادم؛

 لجنة غزة"، موضًحا أن ذلك ضمن بنود تقرير المجنة بيذا الخصوص.

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 بفروعيا العامة الثانوية في الناجحين لمطمبة ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة باركت 
 لإلنسان إنتصاراً  نجاحيم معتبرة القادمة، العممية حياتيم في والتفوق التميز ليم متمنيةً  المختمفة،
 .الوطنية الثوابت الوجود معركة األيام ىذه في يخوض الذي الفمسطيني

بخالص التياني من أىالي الطمبة الناجحين عمى سيرىم وتعبيم مع ابنائيم من  تقدمت الحركةو 
 أجل ىذا الحصاد الطيب.

 طمبة نجاح إن:" الجنوبية بالمحافظات اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في وأضافت الحركة
 معانيو، بكل وانتصاراً  الوطني، الصمود ركائز من ىامة ركيزة يعتبر الوطن في العامة الثانوية

 واجراءات غزة، لقطاع مرير وحصار الوطأة، وشديدة عصيبة، ظروف في يأتي نجاحيم ألن
 ويقدمون وطالباتنا، طالبنا يتفوق ذلك ورغم الغربية، الضفة في اإلحتالل قوات تفرضيا تعسفية
 ".والتحدي الصمود صور أنصع

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 

 بمحافظات متفرقة مناطق من مواطناً  51 ،األثنين اليوم فجر االحتالل، جيش قوات اعتقمت 
براىيم شمسة، بني ممدوح نياد:  ىم والمعتقمين الغربية، الضفة  داوود، باسم وليث داود، محمود وا 
 بسام وغانم ،( عاماً  69) شواىنة أحمد يوسف نابمس، من دويكات الجيعان جبر عمى عالوة
 سروجي حسين يزيد جنين، من( عاماً  56) بعجاوي الرحمن عبد وعمي ،( عاماً  66) عباىرة

 ويحيى عوض، عمي الكريم عبد ، طولكرم من( عاماً  62) بميدي يوسف وخالد ،(عاماً  69)
 و المغير، بمدة من( عاماً  56) الحج إبراىيم طارق عمي الخميل، من نعمان وقيس عياش، عيسى
 .سمفيت من عصبة أبو اهلل عوض بالل المحرر األسير  ، اهلل رام من نخمة، مصطفى طمحة

 نادي االسيرالمصدر: 

 باب جية من األقصى المسجد االثنين، اليوم صباح االحتالل،" كنيست" أعضاء من ثالثة اقتحم
 .االحتالل قوات من مشددة بحراسات المغاربة

 وفاوكالة : المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 

 مطار عمى “لعدوان” تصدت السورية الجوية الدفاعات إن السورية الرسمية اإلعالم وسائل قالت 
 تستيدف كانت إسرائيمية صواريخ وأسقطت إسرائيمية حربية طائرة وأصابت حمص بريف التيفور
 .األحد مساء المطار

 رويترزوكالة : المصدر

 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


