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 أواًل : الممف السياسي

 الحنوبية بالمحافظات والتنظيم التعبئة ومفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد قال
رثيم الشيداء لمسيرة الوفية ستبقى فتح حركة أن  .الفمسطيني الشعب يفتخربو الذي النضالي وا 

 لن اليوم الوقائع فرضتيا التي الصعاب إن ، لولي أبو أحمد الشييد ذوي زيارة خالل حمس وقال
 .لولي أبو أحمد البطل الشييد ومنيم لمشيداء بالوفاء إيمانيا عن فتح عزيمة تثني

 عمى األقدر خاصة فتح وأبناء عامة شعبنا سيبقى شائكا كان ميما الطريقحمس أن  وأكد
 .الشريف القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة بإقامة الوطني الحمم تحقيق حتى تجاوزىا،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 وصموا غزة قطاع من المجمس أعضاء كل إن المركزي المجمس عضو سيف أبو عاطفد. قال
 مساء انطالقيا المقرر والعشرين التاسعة المجمس دورة أعمال في لممشاركة ، اهلل رام مدينة إلى
 .األربعاء غد

 الفترة ىذه في المجمس دورة انعقاد أىمية عمى فمسطين صوت إلذاعة حديث في سيف أبو وشدد
 تخوض التحرير منظمة أن يؤكد الدورة عنوان أن إلى ، مشيراً قضيتنا تواجييا التي والتحديات

 ودبموماسيا سياسيا نضاال

حباط األرض، عمى الدولة إلى السمطة من لالنتقال  وثوابتنا قضيتنا لتصفية المحاوالت كل وا 
 .الوطنية

 ممارسة من الحكومة وتمكين الوطنية، المصالحة تحقيق سرعة إلى حماس حركة سيف أبو ودعا
 .قضيتنا ضد تحاك التي المؤامرات كل لمواجية القطاع في عمميا

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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قالت الجبية العربية الفمسطينية إن المشاركة في المجمس المركزي لمنظمة التحرير الفمسطينية 
ىو ضرورة وطنية في ظل ما يعصف بالقضية الفمسطينية من تحديات، ومؤامرات تيدف إلى 

 تصفية القضية الفمسطينية واالنتقاص من حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.

الثالثاء، إن المؤامرات عمى شعبنا تتطمب مواجيتيا عنيا، مساء  وأضافت الجبية في بيان صدر
بمواقف وطنية موحدة، مؤكدة أن منظمة التحرير الفمسطينية ىي البيت المعنوي الكبير لمشعب 

 الفمسطيني نتفق ونختمف تحت سقفو.

 وكالة وفا: المصدر

 

 غوث لوكالة العام المفوض ، الوزراء رئيس ونائب التنفيذية المجنة عضو عمرو أبو زياد. د ناشد
قة السبل إيجاد عمى لمعمل ، كرينبول بيير" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل  لحل الخالا
 .الوكالة تواجييا التي المالية األزمة

 مع لمتعاون والحكومة التحرير منظمة استعداد ، اهلل برام كرينبول لقائو خالل عمرو ابو وأبدى
 .األزمة ليذه الحمول إيجاد أجل من الدولي والمجتمع الوكالة

 إيجاد بضرورة مطالباً  بالفصل، الميددين الموظفين قضية عمى خاص بشكل عمرو أبو وركز
 .الكريم العيش سبل ليم وتوفر حقوقيم تحفظ التي لمشكمتيم الحمول

 وكالة وفا: المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس رحب 
 والعشرين التاسعة دورتو في الفمسطيني المركزي المجمس بانعقاد الوزراء، رئيس الحمداهلل رامي

 التي لمقرارات الكامل دعمو مؤكداً  ،"الدولة إلى السمطة من واالنتقال النجار رزان الشييدة دورة"
 . عنو ستصدر

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41450
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 االصطفاف إلى الفمسطيني، المجتمع ومكونات الوطنية، والفصائل القوى كافة المجمس ودعا 
 تيدف ومخططات مؤامرات من يحاك ما مع تساوقال خطورة من محذراً  الفمسطينية، القيادة خمف
 مع إنسانية قضايا في وحصرىا الفمسطينية، المطالب وتقزيم الفمسطينية، القضية تصفية إلى

 بالمسؤولية التحمي وضرورة أجميا، من شعبنا يناضل التي المشروعة الوطنية لحقوقنا تجاىل
 .الصعاب كافة لتجاوز الجيود وتوحيد

وأدان المجمس بشدة استمرار العدوان والتصعيد العسكري اإلسرائيمي ضد قطاع غزة، وأكد 
المجمس عمى أن استمرار قوات االحتالل باستيداف المدنيين األبرياء الذي ذىب ضحيتو 

ستوجب من المجتمع الدولي ي ل في األرض الفمسطينية المحتمة،العشرات من المواطنين العز 
ع حد لمجرائم اإلسرائيمية وتحمال مسؤولياتو، وخاصة مجمس األمن الدولي، التدخل الفوري لوض

 .بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

 مجمس الوزراء:المصدر

 المعممين مع بالتعاقد لمكمفا الكويتي الوفد إن العالي والتعميم التربية وزير صيدم صبريد. قال 
 قطاع من فمسطينياً  معمما 051 مع التعاقد وتم مقابالت، وأجرى غزة لقطاع توجو الفمسطينيين

 .معمما 01 لحوالي احتياطي ممف ىناك وسيكون الغربية، والضفة غزة

 الرئيس اىتمام ونثمن الفمسطيني، بالمعمم الثقة وىذه اإلنجاز ىذا لفمسطين نبارك" وأضاف
 بالعام ممكنة سرعة بأقصى الفمسطيني المعمم ليمتحق بالكامل، إنجازه حتى الممف بيذا الشخصي
 .بالكويت "الدراسي

 وكالة وفا: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ختمفة من من مناطق م عدة مواطنين األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 المحرر ،اهلل راممن  عمي، دار عمي الصحفي :محافظات الضفة الغربية ، وعرف من المعتقمين

 طوباس مدينة من صوافطة إبراىيم لشاب،ا طوباسي عبداهلل إسالم،  دراغمة حمزة عمر
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 ،( عاماً  0١) العمور محمد موسى المحرر،طوباس جنوب طماون بمدة في منزلو من الشاب
 في منازال االحتالل قوات ىدمت فيما، لحم بيت من( عاماً  0١) العمور عادل اهلل ِعَوض المحرر

ون بمدة  .سميم ياسر أسيد المحرر منزل بينيا من قمقيمية شرق عزا

 وكالة معا المصدر: 

 سالم ابو كرم معبر فتحاليوم األربعاء   سيتم انوافيغدور ليبرمان  االحتالل جيشوزير  اعمن
 بحر في صيد مساحة توسيع سيتم، وكذلك  غزة قطاع مع البضائع حركة امام بالكامل التجاري
 .اميال لعدة غزة قطاع

 اذاعة مكان االسرائيمية: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 وموسكو أنقرة عمى الجديدة األمريكية العقوبات إن الفروف سيرجي الروسي الخارجية وزير الق 
 .العالمية التجارة في عادلة غير تنافسية أفضمية لتحقيق أمريكية وسيمة وتعد مشروعة غير

 رويترزوكالة :المصدر

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 حائط عمى باالستيالء ييودال مطالبة عمى رًدا القدس في البراق ثورة اندالع - 0١9١ -05-8
من  المئاتواستشيد العشرات واعتقل  وحشيةب الثورة  البريطاني ت قوات االحتاللقمع وقد البراق،

  .الفمسطينيين

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


