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 يأواًل : الممف السياس

 صائب المواء األسبق غزة قطاع في الوطني األمن جياز قائد عباس، محمود رئيسال نعى
 .الفمسطينية الثورة صفوف في النضال من طويل مشوار بعد ، المنية وافتو الذي العاجز،

 العادلة، شعبو قضية عن ودفاعو فمسطين لوطنو وانتمائو الكبير، المناضل بمناقب سيادتو، وأشاد
 فسيح ويسكنو رحمتو، بواسع الفقيد يتغمد أن وتعالى، سبحانو اهلل، داعيًا المستقل الوطني والقرار
 .والسموان الصبر وذويو أىمو ويميم جناتو،

نعت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"، إلى جماىير شعبنا الفمسطيني في الوطن و 
 السبت. أمسوالشتات، المناضل الوطني الكبير المواء ركن صائب العاجز، الذي وافتو المنية، 

سرة الفقيد والى كل جماىير شعبنا، داعية اهلل عز وجل، ح"، بتعازييا الحارة ألوتقدمت حركة "فت
 أن يتغمده بواسع رحمتو ويسكنو فسيح جناتو.

 مفوضية االعالم والثقافة  المصدر: 

 

 تكون وأن االنتخابات، عمى حركة فتح إصرار ،"فتح" ةحرك رئيس نائب العالول محمود أكد 
 .االنتخابية العممية من جزًءا القدس

 عبر التباين وحل الديمقراطية لمحياة العودة ضرورة عمى ،تصريح صحفي في العالول وشدد
 . االقتراع وصندوق الفمسطيني الشعب وىو" عادل حكم" إلى المجوء

 من اإلعداد وبدأنا الجميع مع حوارا فتحنا. االتجاه بيذا وذاىبون ىام إصرار لدينا: " العالول وقال
 ".الرئاسية سيتموىا التي التشريعية االنتخابات أجل

 غزة و الغربية الضفة في تكون أن يجب واالنتخابات العقبات، نذلل نحن" ،العالول وأضاف
 ".إطالقيا تجاوزىا يمكن وال أساسية المسألة ذهى ،"الشرقية والقدس

 بشأن ماذا: " العالول قال االنتخابات، موعد لتحديد الرئاسي المرسوم إلصدار الدعوات وحول
 ".حقيم المقدسيون يمارس أن عمى مصرون،  عقبة القدس تكون بأن نسمح لن ،القدس؟

 مفوضية االعالم والثقافة  لمصدر: ا
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 األوروبية الدول من عدداً  إن التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال 
 مدينة في االنتخابات إلجراء اإلسرائيمي االحتالل سمطات عرقمة بعدم ضمان ورقة إصدار ترفض
 .المدينة في االنتخابات إجراء لضمان الدولي المجتمع مع متواصمة الجيود ان إلى مشيراً  القدس،

 إجراء إمكانية من التأكد قبل رئاسي مرسوم إصدار أن ،"فمسطين صوت" عبر عريقاتد. وأكد
 إسرائيل منعت حال المرسوم إلغاء إلى النياية في سيؤدي المحتمة العاصمة في االنتخابات
 .القدس في إجرائيا من التمكن دون انتخابات ال أنو موضحاً  كارثي، أمر وىو إجراءىا

 األراضي لتسجيل بالتوجو بينت، نفتالي االحتالل جيش وزير تصريحات  ان عريقات.د واعتبر
 بداية ،ىو اإلسرائيمية، القضاء وزارة في المحتمة الغربية الضفة في" ج" منطقة ضمن المصنفة
 اإلسرائيمية القضاء وزارة أو المدنية اإلدارة يسمى لما يحق ال" التي المحتمة، لألراضي الضم

 ".بيا التصرف

 ىذا أن مبيناً  بينت، تصريحات يخص فيما إجراء المحكمة تأخذ في أممو عن عريقات. د وأعرب
 .المقبل االثنين يوم لممحكمة التنفيذية الدائرة أمام سيكون الممف

 في الفمسطينية الدبموماسية لمساعدة العرب المحامين اتحاد من لجنة تشكيل بقرار عريقات ورحب
 .االحتالل جرائم ضد رسمي تحقيق فتح

 صوت فمسطينالمصدر: 

 

ان الرئيس محمود عباس  فتح، حركة في االستشاري المجمس الفريق نصر يوسف رئيس قال 
 6تمام الساعة الساعة ،  الثالثة لالستشاري العادية الدورة سيمقي كممة ىامة وشاممة خالل انعقاد 

 اهلل. رام في الرئاسي المقر في األحد مساء اليوممن 

 والرئاسية، التشريعية لالنتخابات التحضير وقال يوسف ان  المجمس االستشاري سيبحث ممف
 لمشروع االستعداد أعمنت التي الدولية الجنايات بمحكمة الخاصة والتطوراتواستنياض الحركة 

 وحركية وطنية قضايا باالضافة الى  الفمسطينية، األراضي في المرتكبة الجرائم حول التحقيق في
 .أخرى

 صوت فمسطين  لمصدر: ا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

، أن الموقف الفمسطيني الّرسمي إزاء األسرى والمحررين قدري أبو بكر أّكد رئيس ىيئة شؤون
سياسات االحتالل باالبتزاز وقرصنة أموال ّشعبنا الفمسطيني؛ واضح وىو مواصمة دعم عائالت 

 األسرى والشيداء والجرحى.

ى تصريحات نشرىا اإلعالم اإلسرائيمي تشير لموافقة "الكابينيت اإلسرائيمي" وشدد أبو بكر رّدا عم
مميون شيقل( من ضرائب  949عمى مقترح لوزير جيش االحتالل نفتالي بينيت باقتطاع )

المقاصة، عمى أن القيادة الفمسطينية لن تتنازل عن ذلك الحّق الذي كفمتو الحركة الوطنية، 
 .القياً وأخ وطنياً  باعتباره واجباً 

إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي عمى جرائم االحتالل من قتل وسرقة أراضي  كرابوب وأشار
وىدم منازل وتشريد؛ أّدت إلى تفاقم انتياكات االحتالل بحّق الفمسطينيين، حّتى وصمت إلى 
االتستيالء عمى المخّصصات االجتماعية التي نمتزم بيا تجاه العائالت التي فقدت معيميا سواء 

 عتقال أو باالستشياد.باال

 : وكالة وفا المصدر

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 89) 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  44) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 91) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

مواطنًا عمى االقل خالل عمميات دىم 79 األحداعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 .مواطن من العيسوية بالقدس 49بينيم  ، وتفتيش في المحافظات الشمالية والقدس

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 أعضاء من سيطمب  بينيت نفتالي االحتالل جيش وزير ان ،"كان" اإلسرائيمية القناة ذكرت
 911 قدره إضافي مبمغ تجميد عمى المصادقة  اليوم، اجتماعو خالل المصغر الوزاري المجمس
 الشيداء عائالت الى عائالت مخصصات عن بدالً  ، الفمسطينية المقاصة اموال من شيكل مميون

 . والجرحى
 المقاصة أموال من شيكل مميار بنصف يقدر مغمب الماضي العام اقتطعت قد إسرائيل  ان يذكر

 .  والمحررين االسرى مخصصات عن بدالً  ، الفمسطينية

 مجمس رئيس سيستعرض الوزاري االجتماع خالل انو ، القناة أوضحت أخرى ناحية ومن و
 بمورتو تمت الذي التسوية التفاق العريضة الخطوط  المجمس امام  شبات بن مئير القومي االمن
 إسرائيل ستمنح بموجبو والذي الجنوبية، المنطقة في اليدوء ضمان الى واليادف مصر مع مؤخرا

 العودة مسيرات من والحد الصواريخ اطالق منع عمى حماس عمل مقابل القطاع لسكان تسييالت
 .كمياً  وقفيا يتم ان الى

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر

 

نياية االسبوع   سيقدم نتنياىو بنيامين االسرائيمي  الوزراء رئيس ان سياسية مصادر رجحت 
 . االتيام حئلوا في اليو المنسوبة بالتيم المحاكمة من الحصانة بمنحو الكنيست الى الحالي طمب

 من مجددا الثقة منحو قد الميكود منتسبي جميور بان الطمب نتنياىو يعمل انوتوقعت المصادر  
 تجري الذي الوقت في الدولة شؤون ادارة بتفادي الحصانة يريد وانو التمييدية االنتخابات خالل
 . الحالي االسبوع نياية االرجح عمى الطمب وسيقدم.  محاكمتو فيو

 الكنيست من الحصانة يطمب ان لنتنياىو خالليا يمكن التي 01ال االيام فترة ان الى يشار
 .القادم الخميس يوم ستنتيي

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

   

 بتشكيل وكمفو، لموزراء رئيساً ، جراد العزيز عبد السيد،  تبون المجيد عبد الجزائري الرئيس عين
 الذي بوقدوم صبري السيد مع الميام تسميم حفل بعد ميامو في مباشرة بعدىا ليشرع، الحكومة

 .بدوي الدين نور السيد استقالة بعد بالنيابة المنصب ىذا يشغل كان

طارات الوطن كفاءات كل مع سويا العمل" ضرورة عمى جراد  وأكد  والمواطنين البالد وا 
" الصعبة المرحمة ىذه من والخروج واالجتماعية االقتصادية التحديات رفع أجل من، والمواطنات

 .البالد تعيشيا التي

 في العمل من يمكننا، الجميورية رئيس برنامج يحتويو ما أن" يقينو عن، جراد السيد أعرب كما
 ".العميا الوطنية المصمحة إطار

  االنباء الجزائريةالمصدر:وكالة 

 

 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

 صدقي احمد. د التنفيذية المجنة وعضو الفمسطيني والمفكر المناضل وفاة -4117   -49-94
 . الدجاني

 

 العمود باب سكان بحق مجزرة بارتكابية الييود األرغون عصابات قيام -9947   -49-94
 . آخرين 47 وتصيب فمسطينيا 94 وتقتل بالقدس
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النطالقة الثورة الفمسطينية وحركة فتح  عبر  55لمتابعة اخبار فعاليات احياء الذكرى الـ  
 المنصات الرسمية لمفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية : 

االقاليم  -الموقع الرسمي لمفوضية االعالم والثقافة لحركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح = 
 /https://fatehinfo.netالجنوبية : 

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

االقاليم  -الم والثقافة لحركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح الحساب الرسمي لمفوضية االع= 
  الجنوبية عمى منصة انستغرام :

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

