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 أواًل : الممف السياسي

 يمارسيا التي والقمعية التعسفية اإلجراءات لكافة المطمق رفضو" فتح" لحركة الثوري المجمس أكد 
 .القدس العاصمة في األىل بحق اإلسرائيمي االحتالل

 عدنان المجمس عضو اعتقال بخصوص عنه صادر صحفي بيان في الثوري، المجمس ووصف
 حكومة تمارسو الذي والترىيب اإلرىاب"بـ اإلجراء ىذا االحتالل، أمن قبل من وزوجتو غيث

 االحتالل يمقنون الذين القدس في شعبنا أبناء عزيمة من النيل أمل عمى ممنيج، بشكل االحتالل
رادة بمعنويات والتصدي الصمود في يومية دروسا  كافة أنممة قيد منيا تنال ولن لم وعزيمة وا 
 ".والترىيب البطش وسائل

 المقدسيين يزيد لن الوطنية والحركة فتح حركة وكوادر غيث اعتقال" أن الثوري بيان وأضاف
قامة االحتالل دحر حتى الدرب، مواصمة عمى اصرارا إال الفمسطيني الشعب كل ومعيم  الدولة وا 

 ".القدس وعاصمتيا المستقمة

 يتم ولن كميا، مرفوض أمر ىو غيث الفتحاوي القيادي عن المشروط اإلفراج" أن إلى وأشار
 قبيح وجو من تمثل وبما بمصدرىا شرعية غير ألنيا فرضيا االحتالل يحاول شروط مع التعاطي
 ".الللالحت

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الوقفة منع تم انو الجنوبية المحافظات في" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة عمنتأ 
 من غزة بمدينة المجيول الجندي ساحة في السبت يومال الحركة عنيا اعمنت التي االحتجاجية

 حماس حركة قبل

 رواتبيم وصرف السمطة، موظفي  بحقوق المطالبة بمواصمة التزاميا عمى الحركة وأكدت

 وصرف الموظفين، بحقوق المطالبة أجل من لمنزول استعدوا الذين ابناءىا  فتح حركة حيت كما
 والمعقدة، الصعبة، الظروف ىذه ظل في رواتبيم

 ..الحق وقت في تقررىا سوف فعاليات أي عن ستعمن أنيا الحركة وقالت

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

http://fatehinfo.net/post/150231
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 تحقيق حتى مستمر السممي شعبنا نضال إن ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت 
 .بالعودة حممو

 العودة مسيرات استمرار أن ، سيف أبو عاطف. د باسميا المتحدث لسان عمى الحركة وأكدت
يمانو بحقوقو شعبنا تمسك عمى ليؤكد التوالي عمى السابعة لمجمعة  انجاز عمى وقدرتو بأرضو وا 
 .التحرير مشروع

 عتبات عمى تأتي الشعب قطاعات كافة مشاركة شيدت التي السابعة الجمعة إن سيف أبو وقال
 التجبر قوى كل وأن تزول، وال تسقط ال حقوقو أن شعبنا فيو سيؤكد حيث األليم النكبة يوم

قامة واالستقالل والعودة الحرية نحو دربو مواصمة عن شعبنا تثني أن ليا يمكن ال والبطش  وا 
 .القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو

 البشعة حروبو في األسمحة صنوف لكل اإلسرائيمي الجيش استعمال رغم أنو ابو سيف وأكدت
 كل وأحبط الجيش مخططات كل أفشل بحقو المطمق الشعب ىذا إيمان أن إال شعبنا ضد

 .الوطنية القضية تصفية مؤامرات

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

، مجمس األمن الدولي بإدانة أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  صائب عريقاتد. طالب 
كل من المحاولة الجبانة لممستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة في قرية دوما جنوب 

دانة جرائم االحتالل ضد مسيرات العودة، وباإلسراع في توفير محافظة نابمس فجر  الجمعة، وا 
 الحماية الدولية العاجمة لشعبنا.

وحّمل عريقات، في بيان لو، حكومة االحتالل والمجتمع الدولي وعمى رأسو اإلدارة األميركية، 
مسؤولية تفجر األوضاع، وعدم محاسبة سمطة االحتالل عمى جرائميا الممنيجة والمتواصمة ضد 

 أبناء شعبنا.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

http://fatehinfo.net/post/150227
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 ستعقد القيادة إن ، الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد قال 
 .اهلل رام مدينة في الرئاسة بمقر المقبل ثنيناال ىاما اجتماعا

 سيتخذ االجتماع أن الجمعة، مساء ،"فمسطين صوت" إلذاعة حديث في مجدالني، وأوضح
جراءات قرارات  .واإلسرائيمية األميركية اإلجراءات عمى وممموسا عمميا ردا تشكل وا 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 العاممة الصحفية الطواقم استيداف اإلسرائيمي االحتالل قوات مواصمة الصحفيين نقابة استنكرت
 الغاز، وقنابل الحي بالرصاص صحفيين ستة إصابة إلى أدى ما الغربية، والضفة ةغز  قطاع في
 المحطات في العاممة اإلعالمية الطواقم بيا تواجدت التي األماكن في متعمد بشكل أطمقت التي

 .والدولية والعربية المحمية

 خالل صحفيين 6 أصيب فقد وصمتيا، التي اإلفادات حسب أنو ليا، بيان في النقابة، وأوضحت
 فمسطين تمفزيون طاقم عمى االعتداء الى باإلضافة ، غزة قطاع شرق العودة لمسيرة تغظيتيم
 . والمعدات الكاميرا وتحطيم بالقدس

 مسمسل في االستمرار عن الكاممة المسؤولية اإلسرائيمي االحتالل دولة الصحفيين نقابة وحممت
 وكافة العرب الصحفيين واتحاد لمصحفيين الدولي االتحاد وطالبت الصحفيين، استيداف
 .الجرائم ىذه باستنكار والعربية الدولية الصحفية واالتحادات المنظمات

 بإرسال عاجل قرار اتخاذ إلى المجتمعين لمصحفيين الدولي االتحاد لقادة الدعوة النقابة وجددت
 التي االحتالل جرائم عن لمكشف غزة، قطاع إلى خاصة فمسطين، دولة إلى حقائق تقصي لجنة

رىاب ممنيجة سياسة إطار وفي خطير، بشكل تصاعدت  .الفمسطينيين الصحفيين ضد دولة، وا 

 نقابة الصحفيينالمصدر: 
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 الحكومةممف :  ثانياً 

 لمنزل المستوطنين المخربين إحراق إن: المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث قال
 أخرى جريمة تعد الماضية، الساعات خالل دوما قرية في دوابشة أحمد ياسر المواطن عائمة

 .االحتالل حكومة مسؤوليتيا تتحمل التي الفظيعة الجرائم سجل إلى تضاف

 ترمب دونالد األميركي الرئيس ودعم المريب الدولي الصمت إن ،أصدره بيان في وأضاف،
 العدوان مخططات ضمن أذرعيا كافة تنشيط عمى االحتالل حكومة يشجع االسرائيمي، لالحتالل

 .ومقدساتو وممتمكاتو وأرضو الفمسطيني العربي شعبنا أبناء عمى

 الصمت حالة من بالخروج ومنظماتو مؤسساتو بكافة الدولي المجتمع الرسمي، المتحدث وطالب
 الحفاظ أجل من اتخذىا التي والقوانين القرارات تطبيق باتجاه والتحرك االحتاللية الجرائم إزاء
 . العالم في والفوضى العدوان ومنع الدوليين، والسمم األمن عمى

 وفا وكالة: المصدر

 األمن استقرار عدم عوامل اخطر من اإلسرائيمي االحتالل ان الزراعة وزير سمطان سفيان قال 
 . فمسطين في والزراعي الغذائي

 43 الدورة) األدنى لمشرق اإلقميمية نظمةالم مؤتمر اعمال في مشاركتو خالل سمطان واضاف
 اإليطالية العاصمة في بمقرىا الفاو/والزراعة االغذية لمنظمة( افريقيا وشمال األدنى الشرق لدول
 عمى يعتمد االسرائيمي االحتالل ان: األدنى الشرق بمدان ممثمي الزراعة وزراء بحضور روما

 .المدن وتيويد االعتقاالت سياسية عن عدى المستوطنات وبناء االراضي عمى االستيالء سياسة

 االراضي بمصادرة االسرائيمي االحتالل دولة تقوم 8938 عام منذ انو سمطان، وأضاف
 .الزراعية الخطط وعرقمة أراضييم من والمزارعين الفالحين طرد الى إضافة عمييا واالستيالء

 وكالة وفاالمصدر: 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم السبت عدد من المواطنين في محافظات الضفة 
 باب تفجير بعد القطب، عماد إبراىيم الشاب اللاالحت جنود اعتقل نابمس ففيالغربية والقدس 

 المسجد جنوب سموان بمدة في اعتقاالت حممة االحتالل قوات شنت، فيما  ومداىمتو منزلو
 تندلع ان قبل طولكرم، مدينة شرق شمس نور مخيم قوات االحتالل تاقتحم ، كما األقصى
 .لحم بيت مدينة شرق تقوع بمدة اقتحمت كما الشبان، مع مواجيات

 وكالة معاالمصدر: 

 بحق اإلسرائيمي االحتالل عتداءاتأن حصمية ا ،الجمعة  مساء الصحة، وزارة أعمنت 
) الشييد: جبر  ىي شييد خالل الجمعة السابعة   غزة قطاع شرق العودة مسيرات في المشاركين

 اصابتيم 81 بينيم اإلسرائيمي، االحتالل برصاص آخرون 974 واصابة سالم ابو مصطفى (
 . باالختناق المئات اصابة الى اضافة جدا، حرجة 4و خطيرة،

 وزارة الصحةالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 إلى أبيب تل من األمريكية السفارة نقل أن الفروف، سيرغي الروسي الخارجية وزير اعتبر 
 .مسدود طريق إلى اإلسرائيمية الفمسطينية التسوية أوصل القدس،

: األوسط الشرق في لمسالم المتحدة األمم منسق وفمالدين نيقوالي لقائو خالل الفروف وأضاف
 حول األخيرة األمريكية القرارات ضوء في خاصة فأكثر أكثر يتعمق المسدود الطريق ىذا"

 ".القدس

 توليد عمى القادرة الخطيرة المشاكل لتراكم قمقيا عن عّبرت الدول كل أن عمى الفروف وشدد
 .القرار ىذا جراء لحظة أي في االنفجار

 روسيا اليومالمصدر:
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 ترامب دونالد االميركي الرئيس قرار ضد الجمعة جاكرتا في االندونيسيين من اآلالف تظاىر  
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف

 سمسمة في المقبل، االثنين القدس في الجديدة األميركية السفارة افتتاح قبل األخيرة ىي والمسيرة
 تل من سفارتو نقل ديسمبر/االول كانون في ترامب إعالن أثارىا االسالمي العالم في احتجاجات

 .أبيب

 وكالة فرانس برسالمصدر:

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


