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 واًل : الممف السياسيأ

 في والتنظيـ التعبئة ومفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو"ابوماىر" حمس احمد قاؿ 
 القدس"  عنواف تحت الشرقية، اقميـ في المرأة لمفوضية نظمتو حفؿ خالؿ الجنوبية، المحافظات

 بالمرأة نحتفؿ اذ واننا لدينا عظيمة مكانة ليا الفمسطينية المرأة اف ،" الفتحاوية المرأة عيوف في
 تمثمو لما تاريخنا كؿ فيي الحياة، معاني كؿ ىي المرأة الف كميا، بحياتنا نحتفؿ ،فإننا الفمسطينية

 النضاؿ مقامات في الفمسطينيات المناضالت اسماء لحصر مجاؿ وال حياتنا، تفصيالت مف
 الصفوؼ في ونجدىا شعمتنا وحاممة جدارنا حامية ىي أنيا عمى دوماً  نؤكد اننا إال والحياة،
 .الوطنية قالعنا عف مدافعة االمامية

 الطفمة الثائرة والمناضمة المغربي، دالؿ ومنيف الفمسطينيات الشييدات  كممتو في حمس واستذكر
 .بحقوقو وتمسكو شعبنا نضاؿ عف تعبيرا كانت  التي المحتؿ لمجندي وصفعيا التميمي، عيد

 و تعترضنا التي المعيقات كؿ رغـ الوطنية المصالحة طريؽ في قدماً  المضي عمى حمس أكد و
 فرج ماجد المواء و اهلل الحمد رامي الدكتور الوزراء رئيس موكب مؤخراً  لو تعرض ما استنكر
 . العامة المخابرات جياز رئيس

 انياء و المصالحة تحقيؽ عمى اصرارً  سيزيدنا  الوزراء رئيس لموكب حصؿ ما انو حمس وأكد 
 و االرض حماية أجؿ مف سوياً  لنعمؿ و االنقساـ لننيي شعبنا تاريخ مف السوداء الحقبة

 القيادة عمى تمارس التي الدولية الضغوط كؿ ومواجية الفمسطينية الثوابت و المقدسات
  .عباس محمود الرئيس و الفمسطينية

لتفاؼ حوؿ قائمة الشييد ياسر المحاميف لال ،" أحمد حمس "أبو ماهردعا وفي سياق منفصل 
 .عرفات النتخابات نقابة المحاميف والتصويت ليا في االنتخابات القادمة

لتكريـ  زي لممحاميف في قاعة "الالروزا"،جاء ذلؾ خالؿ الحفؿ الذي أقامو المكتب الحركي المرك
 .المحاميف القدامى والمحاميف الجدد الذيف أدوا القسـ القانوني

مف أجؿ أف يتـ اختيار  تمييدية وأضاؼ حمس، إف حركة فتح أصرت عمى عقد انتخابات داخمية
 .قائمة الشييد ياسر عرفات حتى تكوف معبرة عف الجميع

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 المركزية المجنة عضو ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف عريقات، صائب. د أكد   
 االسطوانة" بمثابة ىو لممستشفى عباس محمود الرئيس نقؿ حوؿ ُأشيع ما أف فتح، لحركة

 .البعض ُيروجيا التي" المشروخة

 لـ الرئيس إف: اإلعالـ وسائؿ بعض تناقمتيا التي الكاذبة األخبار بعض عمى رداً  عريقات، وقاؿ
 .الكاذب بالخبر ذلؾ واصفاً  المستشفى، إلى يُنقؿ

 جيدة، وبصحة بخير عباس الرئيس أف" الوطف دنيا" لػ خاصة تصريحات في عريقات وأكد
 .الصحة عف عارية أخبار وىذه كالمعتاد، عممو ويمارس

 يحاوؿ" بأنو عباس لمرئيس ليبرماف أفغدور اإلسرائيمي األمف وزير اتيامات حوؿ رده معرض وفي
 ستدفع غزة، عمى جديدة عقوبات فرض خالؿ مف مباشرة، مواجية إلى( حماس)و إسرائيؿ جر

 ".االنفجار إلى بالوضع

 ويدمروف الفمسطيني، الشعب بحؽ الجرائـ يرتكبوف مف ىـ االحتالؿ قادة إف: عريقات قاؿ
 لمقوؿ دائماً  ويسعوف الدولتيف، حؿ خيار ويدمروف المنطقة، في السالـ لتحقيؽ الدولية المساعي

 .عرفات ياسر الراحؿ بالشييد فعموا كما فمسطيني، شريؾ يوجد ال إنو

 دنيا الوطن: المصدر

 جممةً  مرفوضة" القرف صفقة"بػ يسمى ما أف ، فتح حركة باسم الناطق سيف أبو عاطفد. أكد  
 بتأجيؿ ترمب، دونالد األمريكي الرئيس قاـ سواءً  الفمسطيني، والشعب القيادة مف وتفصيال
 ". بالتفاصيؿ لنا عالقة فال القرف، صفقة أي الكؿ، نرفض كنا إذا" ألنو أعمنيا، أو إعالنيا،

 مرتبط تعثرىا وأف ستفشؿ،" القرف صفقة" أف جازمًة، تعتقد الفمسطينية القيادة" إف  سيؼ أبو وقاؿ
 والورطة معيا، الدولي المجتمع تعاطي لعدـ منيا، تعاني األمريكية اإلدارة باتت التي بالعزلة

 ".القدس بشأف األخير إعالنيا بعد األمريكي، لممجتمع بيا تسببت التي األخالقية

 وبناء أرضو، إلى عودتو صفقة"  الفمسطيني، لمشعب المقبولة الوحيدة الصفقة أف" وأكد ابو سيؼ
 أف تحاوؿ األمريكية اإلدارة" أف مستدركاً  ،"المشروعة حقوقو وانجاز الوطني واستقاللو دولتو،
" غزة لقطاع اإلنسانية األزمة حؿ" يسمى ما عف بحديثيا والشعب، القيادة عف بعيداً  حالً  توجد
 ".الفمسطينية السمطة عف بعيداً 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

http://fatehinfo.net/post/148466
http://fatehinfo.net/post/148466
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  ممف الحكومة:  ثانياً  

 األمـ لدى المتحدة الواليات مندوبة به تقدمت الذي المشروع والمغتربين الخارجية وزارة أدانت
 كما واإلسرائيمية االمريكية المواقؼ تدعـ ال التي الدوؿ لمعاقبة واليادؼ ىيمي، نيكي المتحدة
 المتحدة الواليات ضد الدوؿ غالبية تصويت خمفية عمى وذلؾ بوليسي، فوريف مجمة عنو كشفت

سرائيؿ  التي الدوؿ مف وانتقاما ،7102 األوؿ كانوف في المتحدة لألمـ العامة الجمعية في وا 
 .إلسرائيؿ عاصمة المحتمة بالقدس االعتراؼ بشأف ترامب قرار ضد صوتت

 االعتداءات في خطيرا تصعيدا المشروع ىذا تقديـ أف في بياف صادر عنيا،  الوزارة واعتبرت 
 المشروعة الوطنية الحقوؽ عمى االمريكية اإلدارة في وحمفائيا االحتالؿ دولة تمارسيا التي

 تمؾ لنيؿ الساحات كافة في المشروع السممي نضالو مواصمة في وحقو الفمسطيني، لمشعب
 .الحقوؽ

 او ومرتكزاتو، الدولي النظاـ عمى سواء المشروع ىذا تداعيات الى بالغة بخطورة الوزارة تنظرو 
 .الدوؿ بيف واإلنسانية والدبموماسية السياسية العالقات عمى

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

  االحتالل واالستيطانممف :  ثالثاً 

 مختمفة مناطؽ مف مواطنيف 8األحد اليـو اليوـ فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات عتقمتا
 جيوس بمدة مف الخطيب محمد كامؿ الفتى: المعتقميف مف وعرؼ ، الغربية الضفة بمحافظات

 توفيؽ ومحمد محيسف، محمد وىاروف عبيد، ابراىيـ ومحمد عبيد، يوسؼ ،محمد قمقيمية شرؽ
 بيت مف( عاما 01) يعقوب موسى: المحرر ،واألسير القدس في العيسوية بمدة مف محيسف،
 . لحـ بيت شرؽ ساحور

 وكالة معاالمصدر:  

 حي في زراعية مناطؽ صواريخ 01بػ األحد، اليوـ فجر اإلسرائيمية، الحربية الطائرات قصفت 
 .المجاورة وممتمكاتيـ المواطنيف، منازؿ في أضرارا أوقعت غزة، مدينة شرؽ جنوب الزيتوف

توغمت جرافات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح اليوـ األحد، شرؽ خاف يونس  وفي سياؽ متصؿ
 .جنوب قطاع غزة

https://www.facebook.com/mofa.pna/posts/1779088765467584
https://www.facebook.com/mofa.pna/posts/1779088765467584
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 وكالة وفا المصدر: 

 السرائيؿ يسمح قانوف مشروع تقديـ بصدد انو ليبرماف افيغدور:  االسرائيمي الجيش وزير قاؿ  
 األسرى لعائالت الممنوحة الميزانيات تخصـ بحيث الفمسطينية السمطة ميزانية بتقميص

 .الفمسطينييف

 مف الجيش اروقة داخؿ استعدادات ىناؾ اف الثانية االسرائيمية لمقناة مقابمة في ليبرماف وأضاؼ
. الحالي الشير 01 االرض يوـ ذكرى في الفمسطينية االراضي في االوضاع تصعيد احتماؿ
 ". معقد الوضع اف" مضيفا

 معا وكالة: المصدر

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 سنوات لست رئيسا بوتيف فالديمير انتخاب إلعادة التصويت الروسالناخبوف  االحداليـو   دأب 
 .الغربييف مع المتصاعد التوتر وسط البمد رأس عمى موقعو سيعزز ما إضافية،

 الثامنة الساعة مف اعتبارا االحد باصواتيـ االدالء الى ناخب مالييف 012 مف اكثر ودعي
 مكاتب فتحت التوقيت، فارؽ وبسبب. العالـ في بمد اكبر انحاء مختمؼ في المحمي بالتوقيت
 .الروسي الشرؽ اقصى في السبت غ ت 71,11 الساعة في ابوابيا االقتراع

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 دبر الكرمميف بأف بريطانيا مف اتيامات عمى رد في بريطانيا دبموماسيا 70 روسيا طردت  
 .انجمترا جنوب في وابنتو سابؽ مزدوج روسي عميؿ عمى ساـ أعصاب بغاز ىجوما

 المجمس إغالؽ أيضا قررت أنيا روسيا قالت البمديف بيف العالقات في لألزمة تصعيد وفي
 والقنصمية البمديف، بيف الثقافية الصالت تعزيز في أنشطتو تساىـ مركز وىو البريطاني، الثقافي

 .بطرسبرج ساف في العامة البريطانية

 البالد لمغادرة أسبوعا البريطانييف الدبموماسييف أميمت إنيا الروسية الخارجية وزارة وقالت

  رويترزوكالة المصدر: .
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 وزارتي في والتسريب والفساد الكذب مف كبيرا قدرا ىناؾ" إف ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس قاؿ
 (".FBI) االتحادي التحقيقات ومكتب والخارجية العدؿ

 جيمس لممكتب السابؽ العاـ لممدير أخرى عمى رداً  ،"تويتر" موقع عبر تغريدة في ذلؾ جاء
 .ماكابي أندرو" FBI" مدير نائب إقالة خمفية عمى كومي،

 لروايتي وسيستمع الشريؼ، ىو مف قريبا األمريكي الشعب سيعمـ" بالقوؿ لترامب كومي وتوّجو
 ".جدا قريبا

 الذعاً  انتقادا لترامب برناف جوف األمريكية المركزية المخابرات لوكالة السابؽ المدير وجو كما
 كشخص مكانؾ ستأخذ األخالقي وانحرافؾ السياسي فسادؾ يكتمؿ عندما" قائالً " تويتر" عبر

 ".التاريخ مزبمة في مذموـ

 المصدر: وكالة االناضول

 في مثل هذا اليوم  حدث:  خامساً 

 الرحمة مقبرة سور فم جزء تيدـ اإلسرائيمية الحدائؽ سمطةما تسمى ب  - 7112 -08-0 
 .المشيوريف والعمماء والتابعيف لمصحابة قبور رفات تحوي والتي األقصى لممسجد المحاذية

 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


