
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 13                  الخميساليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي

 إليو نسب ما الجنوبية، باألقاليـ اإلعالـ ومسئوؿ الثوري المجمس عضو نصر إياد األخ نفى  
 ىذه معتبراً  فتح، وحركة الفمسطينية الثورة النطالقة المركزي لمميرجاف التحضيرات إلغاء عف

 والتضميؿ التشويش وغايتيا الوطني الصؼ عف خارجة صفراء جية عف صادرة التمفيقات
 .االنطالقة ميرجاف لتخريب

 استمرار عمى في بيان صادر عن مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية  نصر وأكد
 القيادية وىيئتيا فتح حركة وأف لالنطالقة، المركزي لمميرجاف التجييز ومواصمة التحضيرات

 أجؿ مف وساؽ قدـ عمى ويعمموف طواريء بحالة غزة قطاع في وكوادرىا ومناطقيا وأقاليميا
 .الميرجاف ترتيبات

 وينشرونيا التصريحات يمفقوف كعادتيـ الوطني الصؼ عف والخارجيف المغرضيف إف نصر وقاؿ
 فتح والبناء عامة لشعبنا مكشوفا بات وىذا وتحضيراتيا، الحركة عمى وتشويش إرباؾ الحداث
 .خاصة

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةالمصدر: 

 ذكرى لمناسبة فمسطيف، لتحرير الشعبية الجبية" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة ىنأت 
 .والخمسيف الحادية انطالقتيا

 طويؿ نضالي تاريخ ىناؾ: قائمة وآمالو، أمانيو لشعبنا يتحقؽ بأف أمميا عف  الحركة وأعربت
 بدماء عمد الفمسطينية، التحرير منظمة مظمة تحت قرف نصؼ مف ألكثر يمتد التنظيميف يربط

 .فمسطيف سبيؿ في سوية مقاتمونا خاضيا بطولية معارؾ وشيد الشيداء،

 األرض، عف واحدة بروح ودافعنا جنب إلى جنبا قاتمنا: وقالت حركة فتح في بياف صادر عنيا
 اإلرث ىذا عمى الحفاظ أجؿ مف نسعى وسنظؿ ومكتسباتيا، الثورة، وحمينا والقضية، والشعب،
قامة واالستقالؿ، والحرية، العودة، في شعبنا تطمعات تحقيؽ حتى الكبير الكفاحي  دولتو وا 

 .القدس وعاصمتيا

https://fatehinfo.net/post/154420
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 أف إلى باإلشارة السنيف، تمؾ مدار عمى التنظيميف ربطت التي المميزة العالقات واستذكرت
 المشروع وحماية فمسطيف، غير آخر شيء وال فمسطيف عف المشترؾ البحث في تتركز قاعدتيا
 .الوطني

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةالمصدر: 

 التي المسعورة اإلسرائيمية التحريض حمالت نتائج مف الفمسطيني الوطني المجمس حذر 
 يحاوؿ مف كؿ مواجية في ثباتو بسبب عباس، محمود فمسطيف دولة رئيس حياة تستيدؼ
 .الفمسطيني لمشعب المشروعة بالحقوؽ المساس

 الذيف المستوطنوف أطمقيا التي الحمالت تمؾ أف ، عنو صدر بياف في الوطني المجمس وأكد 
 السياسي والضغط والوعيد التيديد لمغة ترجمة ىي سيادتو الغتياؿ نتنياىو حكومة تقودىـ

 القاطع رفضيا إعالف منذ الفمسطيني شعبنا قيادة عمى ُيمارس الذي والميداني واالقتصادي
 مدينة وعاصمتيا والدولة، العودة في الفمسطينية الحقوؽ لتصفية تيدؼ التي ،"العصر صفقة"لػ

  .القدس

  وكالة وفا المصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 االقتحامات حممة خاصة اإلسرائيمي، لمتصعيد إدانتو الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي.د جدد    
 بالتزامف والبيرة اهلل راـ اقتحاـ سيما ال الفمسطينية، والقرى والمخيمات المدف طالت التي األخيرة

 المؤسسات واستيداؼ عباس، محمود الرئيس السيد بحياة المساس عمى المستوطنيف تحريض مع
 ".وفا" الفمسطينية والمعمومات االنباء وكالة خاصة الرسمية،

 الرئيس رأسيا وعمى القيادة أف األمنية المؤسسة لقادة الجتماع ترؤسو  خالؿ  الوزراء رئيس وأكد
 .لالبتزاز تخضع لـ كما لمترىيب، تخضع لف شعبنا، أبناء حولياو  عباس محمود

  وكالة وفا : المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ات الضفة مف محافظ مواطناً  83 حممةالخميس   اليوـ فجر االسرائيمي  االحتالؿ قوات اعتقمت
 الدباغ، يعقوب ابو الزغاري، مراد: ،والمعتقميف ىـ القدس مدينة  مف مواطناً  91والقدس منيـ 

 عمرو جابر، احمد العجموني، خضر محيسف، عمر الجعبة، فادي الجعبة، نافذ الجعبة، ماجد
 خالد ممحس، حمزه الديف، ناصر لؤي عاشور، محمد عاشور، يونس قوس، جياد ، عرفو ابو

 محمد العجموني، خضر الننش، غنيـ محمد ،ةسنين ابو عماد الفاخوري، وائؿ ابو ممحس،
 البرغوثي عمر المحرر ، عرؼ منيـ :  مواطنًا من محافظات الضفة 91واعتقمت ،  ىشمموف

 ، البرغوثي وىادي ، البرغوثي عاصؼ الشاب ، اهلل راـ شماؿ كوبر بمدة مف صالح الشييد والد
 والشيخ صوافطة، فازع  زيبار، منعـ خالد العبد، وخالد العبد، منير والمحرر البرغوثي، خمدوف
 بشكار، وعناف بشكار، فوزي المحرر  طوباس، مف صوافطو عماد ومحمد دراغمة، حمزة عمر
 حامد، تيسير وأحمد حماد، حبش محمد بنابمس، عسكر مخيـ مف بشكار وأمجد بشكار، رائد
، مف خريوش بكر سمواد، بمدة مف حامد بالؿ  .الخميؿ جنوب دورا مف ابريوش وعالء طولكـر

 االمصدر: وكالة مع

 قرية مف( عاماً  91) البرغوثي عمر صالح:  الشباب مف كالً  الخميس اليوـ فجر الشاب استشيد 
وحدة مستعربيف تابعة لقوات  قبؿ واعدامو مف اختطافو بعد اإلسرائيمي االحتالؿ برصاصكوبر،

 مع اشتباؾ بعد مدة شويكة بطولكـرب مف( عاماً  99) نعالوة أشرؼ الشاب استشيدو ، االحتالؿ
 عممية بتنفيذ نعالوة الشييد يتيـ االحتالؿ أف يذكر،  الجديد عسكر مخيـ في االحتالؿ قوات

، فيـ استشيد الماضي أكتوبر مف السابع في" بركاف" مستوطنة في مستوطنيف عمى نار طالؽا
 .المحتمةالواد بمدينة القدس  بشارعشاب اخر لمـ تعرؼ ىويتو 

   وكالة وفا : المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 األمة ينسي لف األخرى القضايا عمى الضوء تسميط أف الغانـ مرزوؽ االمة مجمس رئيس أكد 
 توقؼ دوف واالستمرار األسباب بذؿ أف مبينا الفمسطينية، القضية وىي األولى قضيتيا العربية
 .القريب النصر إلى سيؤدي
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 ووقفية صندوؽ واعضاء أمناء مجمس أقامو لو  تكريـ حفؿ خالؿ لو كممة في الغانـ واضاؼ
 نسمح بأف يعني ال فذلؾ الحالي الوقت في صالحنا في ليس العسكري الميزاف كاف إذا“  القدس
 اف موضحا ،”والسيئ المر لمواقع نستسمـ بأف ألنفسنا نسمح أف وال قموبنا، إلى يدخؿ أف لميأس
 . بالمستقبؿ أو الجيؿ ىذا في سواء سيتحقؽ أمر المقدسي الحؽ

 في العدو إفشاؿ مف القدس ووقفية صندوؽ واعضاء أمناء مجمس بو مايقـو الى ـ نالغا وأشار
 أف إلى الفتا الفمسطينية، اليوية طمس وىو لو بالنسبة األىمية بغاية استراتيجي ىدؼ تحقيؽ

 أمر ألنو يمغيو ولف النصر يعطؿ كبيرا نجاحا حقؽ قد سيكوف اليدؼ ىذا في نجح إذا العدو“
 مسمميف القدس وأىؿ العربية اليوية وطمس الفمسطينية اليوية فطمس عقيدتنا، في موجود

 .”لمعدو استراتيجي ىدؼ ىو ومسيحييف

 السياسية الكويتيةصحيفة  :لمصدرا

  

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 العامة الجمعية أماـ و الشييرخطاب يمقي عرفات ياسر الشييد: رئيسال - 9133 -98-99 
 .جنيؼ في المتحدة لألمـ

  

 قبوليا بعد وذلؾ باريس في اليونسكو منظمة مقر عمى فمسطيف عمـ رفع - 9199 -98-99 
 .9199 أكتوبر 89 في المتحدة لألمـ التابعة المنظمة في كامؿ كعضو

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 


