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 أواًل : الممف السياسي

 االحتالل سمطات قرار بشدة التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د أدان  
 التوالي، عمى الثالثة لممرة أشير ألربعة جرار خالدة المناضمة لمنائبة اإلداري االعتقال تمديد

 .الدولي لمقانون صارخة بمخالفة

 منظومة من واحدة سياسة كونيا تتعدى ال اإلداري االعتقال جريمة أن أصدره، بيان في وأكد،
 شعبنا أبناء لتركيع إسرائيل تنتيجيا ومتواصمة، النطاق وواسعة ممنيجة تمييزية وعنصرية قمعية
 .إرادتيم وسمب

طالة شعبنا أبناء احتجاز إن: "وقال  الدولي القانون لقواعد صارخة مخالفة يشكل اعتقاليم أمد وا 
 االنسان حقوق وقانون الدولي االنساني والقانون

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 لن شعبنا ضد اإلسرائيمي االحتالل جرائم أن( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت 
 .ترىبو

 تعقيباً  الجمعة، مساء صحفي، بيان في سيف، أبو عاطفد." فتح"حركة  باسم المتحدث وقال
 سيواصل شعبنا إن غزة، قطاع شرق السمميين المتظاىرين بحق االحتالل قوات جرائم عمى

 .التحرري نضالو مقاصد تحقيق حتى نضالو

 تتوقف لن الفمسطينية المسيرة أن مؤكدةً  الجمعة، يوم ارتقوا الذين شعبنا شيداء" فتح" حركة ونعت
 .واالستقالل والعودة التحرير إلى بالوصول إال

 الوطنية الوحدة باستعادة إال تكون لن شعبنا نضال لتصميب الوحيد الطريق أن عمى وشددت
نياء  .البغيض االنقسام وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 فعاليات استمرار الجمعة، اليوم عساف، وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس أعمن 
 حتى المحتمة، القدس شرق األحمر الخان قرية في المقامة الدائمة الخيمة في ألىمنا اإلسناد
 .الفمسطينية الوطنية الثوابت وحماية القرية، وىدم القسري التيجير مخطط إفشال

 تفكيك أن األحمر، الخان في االعتصام خيمة في عقد صحفي مؤتمر خالل عساف وأضاف
 مؤشر ىي األحمر الخان عن بديمة ستكون كانت والتي القدس، بوابة في البديمة لمقرية االحتالل

 .وىدمو سكانو تيجير وعدم الخان بقاء ىي الحقيقية المعركة أن مضيفا االنتصار، عمى

 وكالة وفالمصدر:ا

 

، وذلك بإعادة عقارب الساعة ستين دقيقة العمل بالتوقيت الشتوي في فمسطين  اليوم السبت  يبدأ
 الى الوراء.

وكانت الحكومة الفمسطينية قررت بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فمسطين اعتبارًا من الساعة 
، وذلك بتأخير عقارب الساعة 7102 - 01 - 72الواحدة من صباح اليوم السبت الموافق 

 ستين دقيقة.

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثالثاً 

 في مناطق عدة عمى غارات سمسمة السبت، اليوم فجر ،اإلسرائيمي االحتالل طائرات شنت 
 عشرات مطمقة ،المجاورة المواطنين وممتمكات وبمنازل فييا وخرابا دمارا مخمفة غزة، قطاع

 وفي وشمالو، القطاع، ووسط القطاع، جنوب يونس وخان رفح في وأىداف مواقع عمى الصواريخ
 والممتمكات بالمنازل جسيمة أضرار إللحاق إضافة ، دمير بناية قيد االنشاءوت غزة، مدينة

 .القطاع شمال اإلندونيسي المستشفى بينيا من لممناطق المستيدفة المجاورة
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 دون األطفال، خاصة المواطنين، بين والرعب الخوف من حالة بث إلى االحتالل غارات وأدت
 . إصابات عن يبمغ أن

 وفا وكالة: المصدر

 مساء آخرين، 731 من أكثر صابةوا مواطنين خمسة دااستشياعمنت وزارة الصحة عن  
 عايش ، والشيداء ىم : غزة قطاع شرق واالختناق، اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص الجمعة،
 خالد محمد( عاما 77) تيم أبو ونصار( عاما 77) لبدة أبو وسعيد ،(عاما 73) شعث غسان
 االحتالل جنود قناصة برصاص إصابتيم عقب استشيدوا(عاما 72) النبي عبد محمود

 المواطنين من المئات مميت بشكل قمع قوات االحتالل جراء  ،مساء الجمعة اإلسرائيمي
زياد زكي عقل ، فيما استشيد فجر اليوم السبت قطاع غزة  شرق سممية مسيرة في المشاركين

 .ةالجمعة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غز  مساءعاما( متأثرا بجروح أصيب بيا  73)

 (عاما 33) لدادوة أحمد عثمان شاب،ال دااستشياعمنت وزارة الصحة عن  وفي محافظات الضفة
 اهلل رام مدينة شمال ية،الغرب المزرعة قرية في اإلسرائيمي االحتالل قوات مع مواجيات خالل ،

 .مساء الجمعة 

 زارة الصحة و : المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 االحد غداً  إسطنبول سيزور السعودي العام النائب أن إردوغان طيب رجب التركي الرئيس أعمن
 أدلة تممك بالده أن مؤكداً  خاشقجي، جمال السعودي الصحافي قتل في التحقيق إطار في

 .الجريمة بيذه مرتبطة إضافية

 الى استنادا المعجب اهلل عبد بن سعود السعودي العام النائب أعمن بعدما إردوغان إعالن ويأتي
 أقدموا قد الحادثة تمك في بيم المشتبو" أن االولى لممرة الخميس التركي الجانب من معمومات

 ".مسبقة ةبني فعمتيم عمى
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 تركيا، الى العام نائبيم( السعوديون) سيرسمون االحد،" أنقرة في ألقاه خطاب في إردوغان وقال
 ".اسطنبول في لجميوريتنا العام النائب وسيمتقي

 فران برسوكالة لمصدر:ا

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 ونيكيتا كينيدي جون الرئيسان اتفق أن بعد الكوبية الصواريخ أزمة نياية - 0691 -72-01 
 من والتخمص ليا، المتحدة الواليات غزو عدم شريطة كوبا من الصواريخ إزالة عمى خروتشوف
 .تركيا فية الموجود البالستية الصواريخ

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع 


