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 يأواًل : الممف السياس

 

رئيس محمود عباس، عف اعتزازه وتقديره ألبناء شعبنا في غزة عمى ىذه الوقفة التاريخية الر ب  ع   
ثورتنا المجيدة، والتي النطالقة  55العمالقة التي جرت، اليوـ األربعاء، خالؿ ميرجاف الذكرى الػ

أظيروا فييا مرة أخرى عظمة صمود شعبنا وتمسكو بمبادئو وبحقوقو، دفاعا عف قرارنا الوطني 
 .المستقؿ، وحفاظا عمى القدس ومقدساتيا

وقاؿ سيادتو، إف خروج شعبنا غزة، وفي الضفة الغربية بعث رسالة واضحة لألطراؼ كافة، أكد 
 .ووفائو لثورتو ومبادئيا، ولشيدائو وأسراه وجرحاه األبطاؿفييا تمسكو بقيادتو وشرعيتيا، 

وأضاؼ الرئيس أف ما جرى اليوـ ىو استفتاء واضح عمى أف طريؽ النصر يمر عبر الحفاظ 
عمى وحدة األرض والمقدسات، وىو اليدؼ المقدس لكؿ ىذه التضحيات التي قدميا ومازاؿ 

 .لوطنيةيقدميا شعبنا الصامد المتمسؾ بحقوقو وثوابتو ا

وأضاؼ سيادتو: "نؤكد رسالتنا الدائمة بأننا شعب واحد، أىدافنا وثوابتنا واحدة حتى زواؿ 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، وشعبنا لف يسمح بمرور  االحتالؿ، وا 

رة السالـ العربية أية مؤامرة أو صفقة، والحؿ الوحيد ىو االلتزاـ بقرارات الشرعية الدولية، ومباد
 ."ومبادئ القانوف الدولي

 وكالة وفا المصدر: 

 

 في ،أمس غزة، قطاع ومخيمات مدف مختمؼ مف شعبنا جماىير مف اآلالؼ مئات شارؾ 
نطالقةو  المعاصرة الفمسطينية الثورة إلنطالقة 55الػ الذكرى إحياء فعاليات  ،"فتح حركة" ا 

 بالميرجاف المركزي وسط مدينة غزة .

وقد شيدت شوارع وساحات مدينة غزة تسونامي وطوفاف جماىيري  في كؿ الشوارع في مدينة 
في تسونامي جماىيري اجتاح  غزة بعد اكتالء شارع الوحدة والشوارع المحيطة بو وساحة السرايا 

كافة شوارع وساحات مدينة غزة ليؤكد عمى خيار حركة فتح وقائدىا الرئيس محمود عباس 
 .مشاريع المشبوىة برفض كافة ال
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وكانت جماىير شعبنا في كافة محافظات الوطف والشتات احيت أمس الذكرى الخامسة والخمسيف 
 لذكرة االنطالقة الثورة الفمسطيتىة وحركة فتح في ميرجانات ومسيرت جماىيرية حاشدة.

 مفوضية االعالم والثقافة  لمصدر: ا

 

ومفوض التعبئة والتنظيـ باألقاليـ الجنوبية  "فتح" لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد أكد  
 ،النطالقة الثورة الفمسطينية وحركة فتح  55خالؿ كممتو في الميرجاف المركزي الحياء الذكرى الػ

 . غزة قطاع أبناء ُمطالبات مع تتجاوب أف إال يمكف ال لحركة فتح  المركزية المجنة أف

 نتجاوب أف إال لنا يمكف ال حقوقكـ. المركزية والمجنة الرئيس باسـ لكـ نقوؿ: "وأضاؼ حمس
 ".القادمة المرحمة عنواف ستكوف مطالبكـ بأف أعاىدكـو  ،"ونحققيا معيا

 فرؽ ىناؾ بأف أحد يشعر أف نريد وال شعبنا، وأبناء وأبنائنا إخواننا كؿ ننصؼ أف نريد: " وتابع
قميـ وآخر واسـ ومكاف مكاف بيف قميـ وا   ".كذلؾ وسنبقى واحد وشعب واحدة حركة نحف ، وا 

" فتح" حركة أف عمى مشددا الفمسطينية، الوطنية الوحدة عاـ ىو الحالي العاـ أف حمس وقاؿ
 . عباس محمود الرئيس خمؼ" أطرىا وشرعية بشرعيتيا" موحدة واحدة

 بيتوىي  ،"والصواب الحؽ عف الباحثيف لكؿ ذراعييا تفتح "فتححركة " أف وأكد حمس عمى 
 لمف بحاجةت ليس ففتح ذلؾ ودوف والقيادة، والقرار اإلطار بشرعية االلتزاـ قاعدة عمى لمجميع،

 .شيء ال دونو فتح اف يتصور مف كؿ ستنبذ بؿ يتجاوزىا،

 منظمة فصائؿ بوحدة إال ومشروعيا دورىا يكتمؿ ال الموحدة الواحدة" فتح" أف عمى حمس وشدد
 و ،"فتح" تجمع وحدة نريد" واإلسالمي، الوطني العمؿ قوى كؿ مع وحدوي ومشروعنا التحرير

 االحتالؿ مع معركتنا ألف شعبنا، أطياؼ وكؿ التحرير، منظمة وفصائؿ ،"الجياد"و ،"حماس"
مكانياتنا طاقتنا مف جزءاً  ندخر اف يجوز وال كافة، الجيود تتطمب ترمب ووعد  ضرورة مؤكداً  ،"وا 
 عف القفز ومشاريع التصفوية ومشاريعو االحتالؿ مواجية في شعبنا إمكانيات كؿ تصب أف

 .الوطنية حقوقنا

  مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 
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عٌبرت حركة فتح عف فخرىا واعتزازىا بشعبنا الفمسطيني البطؿ وبجماىير حركة فتح في غزة  
ذكرى انطالقتيا الخمسة والخمسيف بخروج غزة عف بكرة أبييا، لتبعث  أحيتالبطولة، التي 

برسائؿ متعددة أىميا ال لصفقة العار الصييو أمريكية، وأف الشعب الفمسطيني ال يقبؿ القسمة 
اال عمى نفسو، وأف غزة التي يريدوف منيا حال بديال ومدخال لصفقة العار ، تقوؿ كممتيا بقوة، 

 لمؤامراتيـ ومخططاتيـ وخاصة صفقة العارأنيا ستكوف المقبرة 

فتح بتاريخيا وحاضرىا وشيداءىا وأسراىا ،  حركة  إف،وقاؿ القواسمي في تصريح صحفي 
بنساءىا ورجاليا وشبيبتيا ،تتجمى اليوـ في المشيد المييب في غزة البطولة الذي بعث برسائؿ 

واف فتح واحدة موحدة خمؼ  الى كؿ المعنييف باألمر أف فتح خط احمر ال يمكف تجاوزىا،
قياداتيا وعمى رأسيـ محمود عباس، وأف أي مشروع مشبوه لف يمر ، وغزة جزء ال يتجزأ مف 

 الوطف األـ فمسطيف

واكد القواسمي إف صوت وحناجر جماىير فتح في غزة وصمت كؿ عواصـ الدوؿ المتآمرة، أف 
مشروعنا الوطني واسقاط  لمبيت صاحب وأىؿ وعنواف، وأف لغزة رجاؿ جاىزة لمدفاع عف

 .المؤامرات

 مفوضية االعالم والثقافة  لمصدر: ا

 

قاؿ د.محمد اشتية رئيس الوزراء ، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، اف صوت غزة اليادر  
اليوـ ىو صوت "فتح"، قاطرة النضاؿ، وباعثة اآلماؿ، ومميمة األحرار، مثمما ىو صوت 

الحرية في جميع ساحات النضاؿ، امتدادًا لمثورة التي أضأنا اليـو الحناجر المجروحة بصيحات 
" مف عمرىا المديد، وىي أكثر ما تكوف عزمًا، وأشد مضاًء لبموغ األىداؼ التي 55شعمتيا الػ"

 .انطمقت مف أجميا

اف صوت فمسطيف وصوت ثورتيا  في تدوينة عمى صفحتو عمى فيس بوؾ،  اشتيةد.واضاؼ 
"فتح"، في الوطف وفي الشتات، ىو رجع الصدى لتمؾ الصرخة التي أطمقيا اآلباء المؤسسوف 

 .األوائؿ لمفكرة وليـ نجدِّد القسـ بأف نظؿ  عمى العيد مف أجؿ فمسطيف حرًة عامرًة وديمقراطية

  شبكة فيس بوكلمصدر: ا
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حسيف الشيخ، رفض القيادة الفمسطينية  :المدنية الوزيرأكد رئيس الييئة العامة لمشؤوف     
 لمقرصنة المالية اإلسرائيمية بحجة الدفع لعائالت الشيداء واألسرى.

، "التقيت أمس وزير المالية اإلسرائيمي موشيو تدوينو عمى حسابو عمى تويتروقاؿ الشيخ في 
الشيداء واألسرى ميما كاف  كحموف، وأبمغتو قرارنا بتمسكنا باستمرار دفع مستحقات عائالت

 أف سياسة االحتالؿ العدوانية ستؤدي إلى االنفجار.و  ،الثمف"

   شبكة تويترلمصدر: ا

 

 واألخوة لمزمالء والتقدير الشكر بجزيؿ الجنوبية األقاليـ في والثقافة اإلعالـ مفوضية  تقدمت 
  والمحمية والدولية العربية اإلعالـ ووسائؿ البرنامج ومعدي والمصوريف واإلعالمييف الصحفييف

 التواصؿ مواقع ونشطاء اإللكترونية والمواقع  الصحفييف ونقابة فمسطيف وتمفزيوف إذاعة ولطاقـ
 الصورة ونقؿ والخمسيف الخامسة فتح حركة النطالقة المينية وتغطيتيـ جيودىـ عمى االجتماعي

 .  العالـ أنحاء لكافة الوطنية

 لميرجاف اإلعالـ نقميا التي الصورة أف الخميس اليوـ صحفي، تصريح في المفوضية وقالت
 صورة كانت ، المختمفة االعالمية الوسائؿ خالؿ مف ، والخمسيف الخامسة االنطالقة ذكرى
 .  الفمسطيني إعالمنا لدى وطنية رؤية وتعكس ومينية مشرفة

 والمناطؽ األقاليـ في اإلعالـ مفوضيات في اإلخوة الى والعرفاف بالشكر المفوضية تقدمت كما 
 االجتماعي اإلعالـ نادي ولنشطاء اإللكتروني والنشر ، لمصحفييف المركزي الحركي والمكتب
 تحضيرات في شاركت التي التنظيمية األطر ولجميع والمناطؽ األقاليـ كافة في الحركة لمصوري
 .الميرجاف

  االنطالقة النجاح شكمت لجاف مف والتجييز اإلعداد في وشارؾ ساىـ مف لكؿ موصوالً  والشكر
 .فتح لحركة التاريخي

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 في وجاءت لمشعب، ىي ، الحكومة أف ، الحكومة باسـ الرسمي المتحدث ممحـ، إبراىيـ قاؿ د
 ولكف واقتصادي، مالي وحصار سياسي أفؽ انسداد ظؿ وفي ومعقدة، سيمة ليست ظروؼ
 عاشتيا التي الصعبة، التحديات اجتياز مف مكنتيا العاـ، الماؿ إدارة في انتيجتيا التي الحكمة
 .الماضي العاـ خالؿ عمرىا مف الماضية الثمانية األشير خالؿ

تطرؽ ممحـ في لقاء مع دنيا الوطني الى الممفات الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية و 
 لتصويب الحكومة بدأتيا دراسة ىناؾأف ،2005 تفريغات موظفي بممؼ مؽيتع فيماموضحًا 
 ىذه ستقدـ العاـ، ىذا مف األولى األشير مع أنو إلى ذاتو الوقت في منوىاً  لجنة، عبر أوضاعيـ

 .فييا لمنظر توصياتيا؛ المجنة

 ىذا وصؼ اشتية قاؿ ممحـ ، اف رئيس الوزراء د. محمد المالي، التقاعد وحوؿ موضوع
 غزة، وقطاع الغربية الضفة بيف الرواتب تسوية بعد حيث الفئة، بيذه حمت مظممة بأنو الموضوع

 السنوات طيمة متراكمة ظمت التي الجوانب كافة إنياء وسيتـ المالي، التقاعد مسألة بقيت
 .الماضية

حوؿ تجاىؿ حكومة االحتالؿ، لطمب القيادة الفمسطينية حوؿ إجراء االنتخابات في القدس، أكد و 
في العالـ لمتدخؿ لمضغط الحكومة ستعمؿ مف اجؿ انتزاع الموافقة ودعونا  اصدقائنا ممحـ، أف 

 لف تقبؿ أف ُتستثنىو عمى إسرائيؿ لالستجابة لمطمب الفمسطيني بإجراء االنتخابات في القدس، 
 ."مدينة القدس مف االنتخابات

 دنيا الوطن: المصدر
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 101) لميوـ الطعاـ، عف المفتوح إضرابو زىراف أحمد :يواصؿ األسير 
 ، في ظؿ تدىور صحيتو بشكؿ كبير. اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى قد كاف اهلل، راـ في مشعؿ أبو دير بمدة مف ،(عاماً  42) زىراف أحمد األسير أف يذكر
 .االحتالؿ معتقالت في عاماً ( 15) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

مواطنيف عى االقؿ خالؿ عمميات دىـ وتفتيش  5وـ الخميس يلاعتقمت قوات االحتالؿ فجر ا
مقدسييف مف بمدة العيسوية قرارات تقضي بفرض  5سّممت بالمحافظات الشكالية والقدس ، فيما 

 .الحبس المنزلي الميمي عمييـ

ابات المستوطنيف صباح اليوـ المسجد وفي سياؽ االقتحامات لممسجد االقصى اقتحمت عص
 .االقصى 

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 الحصانة منحو بطمب الكنيست الى سيتوجو انو نتنياىو بنياميف االسرائيمي الوزراء رئيس اعمف  
 .  بحقو االتياـ لوائح بشانيا قدمت التي الجنائية الممفات  مف البرلمانية

 بريئا ليس انو الطمب ىذا في اثبت نتنياىو اف بيني غانتس  أزرؽ ابيض  حزب رئيس قاؿ وبدره
 لجنة منع اجؿ المحاكـ، مؤكدًا اف حزبو سيعمؿ كؿ ما  بوسعو مف مف اليروب  ينوي وانو

 الفساد جرائـ بارتكاب المتيـ لنتنياىو الحصانة منح مف الكنيست

ساعر فكرة اجراء اجراء اتصاالت مع  القطب الميكودي جدعوف  طرح بعض مؤيدي في حيف 
 .بينيت وشاكيد مف حزب اليميف الجديد

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 جاكرتا منطقة ضربت التي الفيضانات حصيمة أفّ  الخميس األندونيسية السمطات عمنتأ  
 .قتيالً  18 إلى ارتفعت السنة رأس ليمة ىطمت غزيرة أمطار بيا وتسّببت

 اضطر مما األحياء، مف كبيراً  عدداً  المياه غمرت كما أرضية انييارات إلى الغزيرة األمطار وأّدت
 .مؤقتة مالجئ في واإلقامة منازليـ إخالء إلى السكاف آالؼ عشرات

 االنباء الفرنسيةالمصدر:وكالة 

 

 الجنراؿ لمجيش العامة األركاف رئيس جثة عمى العثور تـ بأنو تايواف، في الرسمي اإلعالـ أفاد
 .الخميس اليوـ البالد شمالي مروحية لطائرة اضطراري ىبوط بعد مينغ، يي شيف

 في وقع الذي الحادث في حتفيـ لقوا شيف، الجنراؿ بينيـ أشخاص، 8 أف التايواني الجيش وذكر
 .اليوـ مف سابؽ وقت

 المصدر: روسيا اليوم

 

 سالح” واستحداث نووية برامج تطوير مواصمة انو يعتـز، جونج كيـ الشمالي الكوري الزعيـ قاؿ 
 القريب. المستقبؿ في “جديد استراتيجي

 لتجارب أعمنتو بتعميؽ اآلف بعد ممتزمة الشمالية كوريا تجعؿ أسباب توجد ال إنو قاؿ كيـ واضاؼ
 .لمقارات العابرة الباليستية والصواريخ النووية القنابؿ

 اتباع ومواصمة “العصابات رجاؿ مطالب تشبو” مطالب بتقديـ المتحدة الواليات كيـ واتيـ
 حديثة أسمحة وتطوير الجنوبية كوريا مع مشتركة عسكرية مناورات إجراء مثؿ “عدائية سياسة”

 .عقوبات وفرض

 رويترزالمصدر:وكالة 
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 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

احمد الشقيري يعمف عف تشكيؿ مجمس الثورة الفمسطينية، األمر الذي كاف   -2-1-1967
 . مؤقتاً  السبب وراء حؿ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حالً 

 

 مف اإلفالت الحسيني أميف محمد الحاج المفتي الفمسطيني الزعيـ عااستط  - 1938  -2-1
 البريطانييف أنظار عف متخفيا أشير ثالثة نحو قضى أف بعد بيروت إلى سراً  واليرب البريطانييف

 . األقصى المسجد حـر داخؿ

 

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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