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 يأواًل : الممف السياس

 الثورة النطالقة  المركزي الذكرى  ميرجان ستنظم انيا الجنوبية االقاليم في فتح حركة أعمنت 
 الموافق األربعاء يوم 55الـ فتح الفمسطيني الوطني التحرير وحركة المعاصرة الفمسطينية

 .غزة مدينة وسط الوحدة شارع في عصراً  الثالثة الساعة تمام في 1/1/0202

 ستنظم انيا ، الجنوبية باألقاليم والثقافة االعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة وقالت
 منذ سالت التي فتح حركة شيداء ودماء الفمسطينية الثورة لشعمة انتصاراً  المركزي الميرجان
 األوائل، فدائيينا قسم وذات الثورة عيد ذات عمى بقائنا عمى وتأكيداً  ىذا، يومنا إلى عيمبون
 شيداءنا، عمييا وقضى الثورة بيا بدأت التي الرائدة حركتنا ومنطمقات األولى لفكرتنا واستمراراً 
حياء   والخمسين، الخامسة لمذكرى وا 

 الجماىيرية لممشاركة"   شعبنا وابناء المختمفة واطرىا ومناصرييا عناصرىا كافة  الحركة ودعت
 وفي الشيداء بمسيرة تمسكاً  و األولى فتح لفكرة وفاءً  الذكرى، إحياء ميرجان في الحاشدة،
 . الوزير خميل الشيداء وأمير خمف، صالح األول ومفكرنا عرفات ياسر الخالد زعيمنا مقدمتيم

 وضية االعالم والثقافة  مفالمصدر: 

 

ايذانًا بانطالق الحممة االعالمية الحياء  البيان االول الجنوبية االقاليم في فتح حركةاصدرت 
فتح، ثوره فريدة من عمى أن حركة  ة  النطالقة الثورة الفمسطينية وحركة فتح ، مؤكدً  55الذكرى الـ

نوعيا تعيش وسط الزحام بين عدو متربص بيا يكيل ليا الضربات والسيام، وخصم منافس ظالم 
ف واألنواء تخرج منتصرة كطائر العنقاء من بين بال رحمة، يتمنى ليا الفناء، لكنيا رغم العواص

 . ماالرك

عادة المحمة لشعبنا؛ ليقف سدًا  النقسامالكل الفمسطيني لطي صفحة ا  في بيانيا األول ودعت وا 
األحرص عمى الوحدة  مشددًة عمى انيا منيعًا في وجو التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده

الوطنية، وحرمة الدم الفمسطيني، انطالقًا من الثوابت التي تؤمن بيا؛ باعتبارىا أىدافًا استراتيجية 
 .الن تحيد عني

 وضية االعالم والثقافة  مفالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/160616
https://fatehinfo.net/post/160616
https://fatehinfo.net/post/160615
https://fatehinfo.net/post/160615
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  بتعميماتو ، بينت نفتالي اإلسرائيمي االحتالل حرب وزير أن ، والمغتربين الخارجية وزارة قالت 
 المنيوبة الفمسطينية األراضي تسجيل من المستعمرين لتمكين أصدرىا التي التوسعية االستعمارية

 الجنائية المحكمة أمام حرب مجرم تصنيف لنفسو يضمن ،"ج" المصنفة المناطق في الواقعة
 .الدولية

 واألوامر التعميمات ليذه بالغة بخطورة تنظر أنيا" صحفي بيان في الخارجية" وشددت
 االحتالل ودولة اإلسرائيمية الحكومة محممة العبارات، بأشد وتدينيا التوسعية، االستعمارية
 .وتداعياتيا نتائجيا عن والمباشرة الكاممة المسؤولية

 وتصعيد الدولية، الجنائية وجو في متعمدة إسرائيمية عنجيية ىو بينت قرار أن عمى وأكدت
 بالنظام مباشر واستخفاف وقراراتيا، الدولية والشرعية الدولي المجتمع عمى التمرد في مقصود
 .برمتو العالمي

 المسؤولين قائمة عمى بينت اإلسرائيمي الوزير اسم إضافة الدولية الجنائية الخارجية وطالبت
 يعتقد أن يجب ال"و ، الفمسطينيينـ بحق حرب جرائم ارتكاب عمى يصرون الذين اإلسرائيميين

 سيكون فمصيره حاول، ميما الدولية القانونية المحاسبة تمك من محمي أنو واحدة لمحظة بينيت
 ".الحرب مجرمي من سبقوه كمن

 وزارة الخارجية المصدر: 

 بدراسة بينت نفتالي اإلسرائيمي االحتالل جيش وزير قرار الفمسطيني الوطني المجمس عتبرا
 القضاء بوزارة األراضي سجل في ،"ج" المسماة المنطقة في المحتمة الفمسطينية األراضي تسجيل

 برئاسة المستوطنين حكومة لتوجو عممية ترجمة ،"المدنية اإلدارة" يسمى ما من بدالً  اإلسرائيمية
 .المحتمة الغربية الضفة من واسعة مناطق ضم نتنياىو

 اإلجراء ىذا أن الجمعة، مساء الزعنون، سميم رئيسو أصدره بيان في الوطني، المجمس وأكد
 الفمسطينية األغوار منطقة ضم حول اإلسرائيمي الوزراء رئيس لتصريحات تنفيذا يأتي االستيطاني

 إعالن من تبعو وما المحتمة، الفمسطينية األراضي في والمستوطنات الميت البحر وشمال بكامميا
 .المحتمة الفمسطينية األراضي في المستوطنات" شرعية" حول أميركا خارجية لوزير
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 اإلنساني، الدولي ولمقانون الدولي، القانون لقواعد وسافر جسيم انتياك ىو اإلجراء ىذا إن: وقال
 وال ،0212 لعام 0332 رقم األمن مجمس قرار خاصة وقراراتيا، المتحدة األمم ميثاق وألحكام
 االستيطانية السياسة لتمك العمني األميركي الدعم عن ينفصل

 وكالة وفا المصدر: 

 

حنان عشراوي، قرار وزير جيش االحتالل  ،وصفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  
نفتالي بينيت، دراسة تسجيل األراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل األراضي بوزارة 
القضاء اإلسرائيمية، بالخطير والمستفز، ويعد انتياكا صارخا لمقانون الدولي وسرقة متعمدة 

 اضي الفمسطينية.لألر 

الجمعة، إلى أن ىذا القرار ييدف إلى ضم أراضي وأشارت في بيان صدر عنيا ليا، مساء 
الضفة الغربية وفرض القانون اإلسرائيمي عمييا، وذلك في سياق سياسة التطيير العرقي والتيجير 

طالق القسري الذي تنتيجو دولة االحتالل، كما أنو يأتي في إطار تعزيز وجود ال مستوطنين وا 
يدىم الستباحة حقوق شعبنا الفمسطيني بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل 

 الكبرى" عمى فمسطين التاريخية.

ولفتت إلى أن ىذا القرار فيو تحد مقصود لممنظومة األممية واحتقار لمقانون الدولي ولقرارات 
لعامة لمحكمة الجنايات الدولية األخير، كما انو الشرعية الدولية، وردا عمى إعالن المدعية ا

 يستند إلى سياسة ترمب المشاركة والداعمة لالحتالل االستيطاني االستعماري.

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

فى أمين سر المجنة المركزية لحركة "فتح" المواء جبريل الرجوب، عالقتو بأي منشورات أو ن 
أقوال تمس أيا من إخوانو في المجنة المركزية لمحركة، واألخوة قادة األجيزة األمنية، أو أيا من 

 أبناء وبنات شعبنا الفمسطيني.

 أخت من أبناء حركة "فتح"، وتحديداً ، فخره واعتزازه بكل أخ و في تصريح صحفي وأكد الرجوب
إخوانو في المجنة المركزية، وبكافة منتسبي ومنتسبات ىذه الحركة العظيمة ومن كافة أبناء وبنات 

 شعبنا العظيم.
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دانتو ألي أقوال، أو تصريحات، أو منشورات، تيدف لإلساءة  وشدد عمى رفضو المطمق وا 
 ألي من أبناء شعبنا.لممناضمين والمناضالت من قيادات الحركة، أو 

الجميع إلى االلتفاف حول  عبة التي تمر بيا قضيتنا الوطنيةفي ىذه األوقات الص ودعا الرجوب
 سيادة الرئيس محمود عباس، الذي يقود معركة التحرير بصالبة وشجاعة قل نظيرىا.

ع الطريق عمى وطالب وسائل اإلعالم بتوخي الحذر، وعدم اإلنجرار لمربع الشائعات والفتنة، وقط
 كل من يسعى لذلك.

 وكالة وفا لمصدر: ا

 

ان الرئيس محمود عباس  فتح، حركة في االستشاري المجمس الفريق نصر يوسف رئيس قال 
 المقر في األحد ، غداً  الثالثة لالستشاري العادية الدورة خالل انعقاد  وشاممة سيمقي كممة ىامة

 اهلل. رام في الرئاسي

 والرئاسية، التشريعية لالنتخابات التحضير المجمس االستشاري سيبحث ممف وقال يوسف ان 
 حول التحقيق في لمشروع االستعداد أعمنت التي الدولية الجنايات بمحكمة الخاصة والتطورات
 .أخرى وحركية وطنية قضايا باالضافة الى  الفمسطينية، األراضي في المرتكبة الجرائم

   صوت فمسطينلمصدر: ا

 

 البنكي والقطاع الحكومة بين تفاقلمدنية الوزير : حسين الشيخ عن اا شؤونال اعمن رئيس ىيئة
 . سنوات منذ القائمة األزمة إنياء إلى تفضي خطة عمى القدس كيرباء وشركة

 والقطاع الحكومة لجيود عن شكره  ،في تدوينو عمى حسابو الرسمي عمى تويتر وعبر الشيخ 
 ةواحد وطنية رؤيا إطار في األزمات وحل المخاطر مواجية وحدة تجسد شراكة في الخاص

 شبكة تويترلمصدر: ا
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 .المبارك األقصى المسجد رحاب في الجمعة، صالة شعبنا، أبناء من مصل ألف 32 نحو أدى 

 الخطيب، عزام األقصى المسجد وشؤون القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة عام مدير وأفاد
 في االحتالل شرطة فرضتيا التي المشددة اإلجراءات رغم الصالة، أدوا شعبنا أبناء بأن ،"وفا"لـ

 .بواباتو وعمى المسجد محيط

 وكالة وفا   لمصدر: ا

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 79) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد :األسير يواصل   
 ، في ظل تدىور صحيتو بشكل كبير. اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  20) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 15) مجموعو

 فيما يعاي االسير موفق العروق يعاني ظروف صحية 

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

ات دىم ل خالل عمميلسبت مواطنًا عمى االقاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم ا 
 األجانب والمتضامنين المواطنين عشرات أصيبالية والقدس، فيما وتفتيش في المحافظات الشم

 قدوم كفر مسيرة في المشاركين عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتداء جراء باالختناق،
 12 منذ المغمق القرية شارع بفتح والمطالبة لالستيطان المناىضة ، الجمعة مساء األسبوعية

 .عاما

 بالمطاط، المغمف والمعدني الحي بالرصاص مواطنا 22 أصيب الجنوبية المحافظات يوف
 بالمسيرات لممشاركين اإلسرائيمي االحتالل قوات قمع جراء الجمعة، مساء باالختناق، وآخرون

 .الجنوبية المحافظات شرق السممية األسبوعية

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 في العقارات تسجيل صالحية بانتزاع تقضي خطة بينيت نفتالي االحتاللجيش  وزيرقال 
 . القضاء االحتاللية   وزارة الى واحالتيا الضفة الغربية  في سي المصنفة المناطق

 اليات وبإعداد الموضوع ىذا بدراسة وزارتو في القضائية الجيات الى اوعزأضاف بينيت انو و  
 .عميو لتعرض خاصة

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 بعدة الصوت من األسرع الصواريخ من مجموعة أول نشرت إنيا الروسية الدفاع وزارة قالت  
 فئة في بالده تضع بأنيا بوتين فالديمير الرئيس وصفيا خطوة في ، نووية بقدرات والمزودة مرات
 .أحد فييا يشاركيا ال تسميح

 .الصواريخ بنشر بوتين أبمغ شويجو سيرجي الدفاع وزير أن بيان في الوزارة وأضافت

 التي األسمحة من جديدة أنواع عدة من واحد وىو( أفانجارد) اسم الجديد النظام عمى وُيطمق
 .لعصرىا سابقة بأنيا بوتين وصفيا

 العالم في بقعة أي إصابة عمى قادر الروسية النووية األسمحة من الجديد الجيل إن بوتين وقال
 الخبراء بعض أن من الرغم عمى أمريكية صاروخية درع رصد يتجنب أن أيضا وبمقدوره تقريبا

 .الروسية األسمحة برامج بعض تطور مدى في يشككون الغربيين

  رويترزالمصدر:وكالة 

 

 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

 ودمرت المدني بيروت مطار عمى جوية غارة اإلسرائيمية الطائرات نفذت  - 1922  -02-10
 فدائيون بيا قام أثينا في إسرائيمية طائرة اختطاف عممية ضد فعل كرد ، مدنية طائرة 13

 . فمسطين لتحرير الشعبية لمجبية ينتمون فمسطينيون
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قة الثورة الفمسطينية وحركة فتح  عبر النطال 55لمتابعة اخبار فعاليات احياء الذكرى الـ  
 االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية : المنصات الرسمية لمفوضية 

 االقاليم - فتح الفمسطيني الوطني التحرير لحركة والثقافة االعالم مفوضيةل الرسمي الموقع= 
 /https://fatehinfo.net:  الجنوبية

 االقاليم - فتح الفمسطيني الوطني التحرير لحركة والثقافة االعالم مفوضيةل الرسمية الصفحة= 
 https://www.facebook.com/Fateh.Gaza.Movement:  الجنوبية

 االقاليم - فتح الفمسطيني الوطني التحرير لحركة والثقافة االعالم مفوضيةل الرسمي الحساب= 
  : انستغرام منصة عمى الجنوبية

https://instagram.com/fatehmovement?igshid=ds07ssdc8qh9 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fateh.Gaza.Movement
https://instagram.com/fatehmovement?igshid=ds07ssdc8qh9
https://instagram.com/fatehmovement?igshid=ds07ssdc8qh9
https://fatehinfo.net/post/154553

