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 أواًل : الممف السياسي

 عاشيا التي المراحل أخطر تكون قد بيا، نمر التي المرحمة إن عباس، محمود رئيسال قال  
ننا الفمسطيني، شعبنا  .نكون ال أو نكون أن إما تاريخية لحظة أمام وا 

 المركزي لممجمس ٖٓالـ لمدورة المسائية الجمسة أعمال بافتتاح كممتو، في ،الرئيس وأضاف
 األحمر الخان" بعنوان اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في األحد مساء انطمقت التي الفمسطيني،

 .والصعوبة األىمية في غاية قرارات عمى مقبمون أننا ،"الوطنية الثوابت عن والدفاع

 والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية، التحرير منظمة خمف التوحد إلى شعبنا أبناء الرئيس ودعا
 في جميعا والوقوف الجراح، عن والترفع بالوحدة بالتمسك وطالب تواجده، أماكن كافة في لشعبنا
 واألسرى الشيداء ثوابت" بثوابتنا ونتمسك صمودنا ولنعزز وآمالنا أحالمنا عن الدفاع خندق

 عمى صامدين سنبقى أننا مؤكدا ،"وشبابنا أطفالنا ثوابت العودة، وحق المجوء ثوابت والجرحى،
 في جرى ما نكرر ولن األرض، عمى قوة أية تزحزحنا ولن وثوابتنا بحقوقنا متمسكين أرضنا
 .، وان صفقة العصر لن تمر ٜٚٙٔو ٜٛٗٔ

 القدس أن عمى مشدداً  غزة، دون دولة وال غزة قطاع في دولة ال أنو عمى التأكيد الرئيس وجدد
 أن"و ،"لدولتين عاصمة القدس أو القدس في عاصمة" بمقولة نقبل ولن عاصمتنا الشرقية
واتب وأن ر ،"المؤقتة الحدود ذات الدولة ونرفض المساومة، أو لمبيع ليست والقدس فمسطين

 .عمى أن االستيطان منذ الحجر األول غير شرعي شيدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، مشدداً 

 لمشاهدة كممة الرئيس كاممة اضغط هنا 

 فمسطينتمفزيون  –المصدر: وكالة وفا 

 الواقع األمر لسياسة التسميم يجب ال إنو ، الفمسطيني الوطني المجمس رئيس الزعنون سميم كدأ 
 لدولة القانونية المكانة تكريس في قدما المضي ويجب تكريسيا، اإلسرائيمي االحتالل يحاول التي

 وبكافة الفمسطينية الوطنية السمطة بوظائف والمحسوب التدريجي االنتقال خالل من فمسطين
 وبرلمان فمسطين، دولة لرئيس انتخابات إلجراء موعد وتحديد الدولة، وظائف إلى مؤسساتيا

 .الدولة

 

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/1993799304021167/
https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/1993799304021167/
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 الخان دورة" المركزي لممجمس ٖٓالـ لمدورة المسائية الجمسة أمام كممته في الزعنون وقال
 منا المطموب إن اهلل، رام مدينة في الرئاسة مقر في ،"الوطنية الثوابت عن والدفاع األحمر،
 مبادئ تعزز ومدروسة، شاممة معالجات خالل من القصوى األولوية الداخمي الشأن إيالء كقيادة
 وتتصدى مؤسساتو، لشعبنا تحفظ الفمسطينية، التحرير منظمة إطار في الوطنية الشراكة وأسس

 .والقانونية السياسية والياتيا تجاوز أو عنيا القفز لمحاوالت

 منظمة مظمة تحت وحدتنا سوى شعبنا وأىداف الوطنية ثوابتنا لحماية سبيل ال أنو عمى وشدد
 .الفمسطينية التحرير

 مرحمة إلى انتقمت بل تتوقف، لم الوطن عن غزة قطاع فصل محاوالت أن إلى الزعنون وأشار
 األمر سمطة من بطمب اإلنسانية، واالحتياجات كالتيدئة واىية ومسميات ذرائع تحت التنفيذ
 بعض من والمدعوم األسود، االنقسام إنياء عاما عشر أحد منذ ترفض والتي غزة، في الواقع
 ".القرن صفقة" لتنفيذ كمدخل أمريكية وبمساندة إسرائيل رأسيا وعمى اإلقميم دول

 ي اضغط هنانص كممة رئيس المجمس الوطنلقراءة ال

 وكالة وفا :المصدر

أكد المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف أن المجمس المركزي ىو صاحب الوالية  
القانونية والسياسة عمى السمطة الوطنية، ألنو ىو من أنشأىا، مبينا أن اليجوم عمى المجمس 
المركزي يندرج في إطار وجود من ال يريد مواجية "صفقة القرن"، والتحديات والمخاطر التي 

 الفمسطينية. تحدق بالقضية

عمى تصريحات عزيز دويك التي اعتبر  رداً ، وشدد أبو سيف في حديث إلذاعة صوت فمسطين
فييا أن أي قرارات ستصدر عن المجمس المركزي بشأن المجمس التشريعي باطمة، عمى أن 
المركزي وجد قبل حماس بعشرات السنين، وانعقد قبل وجودىا، مبينا أن االستمرارية في انعقاده 

 يظ الكثيرين، وليس حماس فقط.تغ

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر

 

https://fatehinfo.net/post/153654
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=DDJ7nca841335375705aDDJ7nc
https://fatehinfo.net/post/153651
https://fatehinfo.net/post/153651
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  عرفات ياسر القائد لمشييد تصميم افضل مسابقة عن فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة عمنت
 البريد عمى التصاميم لتمقي موعد اخر سيكون حيث الستشياده عشر الرابعة الذكرى في

 .ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٖ الموافق السبت يوم ىو fatehmedia@outlook.sa  اإللكتروني

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثانياً 

 ًا من محافظات الضفة والقدسمواطن ٕٙ، االثنيناالحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم  قوات تاعتقم
 ناصر من مدينة القدس، زيد يسأل القواسمي، ومحمود وشادي شيحة زكريا محمد عرف منيم:

 عبد المطيف عبد الريماوي، معين أحمد الماكن، وصالح حمدان، اهلل عبد الخير، عبد أمير مفيد،
 منزل من( عاماً  ٘ٔ) ونسرين( عاماً  ٗٔ) أسيل الشقيقتْين الفتاتْين، من رام اهلل  الريماوي السالم
 قفيشة إبراىيم الحميم عبد الشقيقين العمور، حابس لؤي الشاب و عكر أبو بّسام األسير والدىما

 عبد صالح الجابر، عبد ابراىيم االحتالل اعتقل قمقيمية في اما ،(عاماً  ٕٔ) نور و( عاماً  ٚٔ)
 من الخميل. الجابر

  وكالة معا:المصدر

 

عاما( وعبد الحميد ٖٔخالد بسام محمود سعيد ) : األطفال عمنت وزارة الصحة عن استشيادأ 
من سكان ،  عاما(ٖٔعاما( ومحمد إبراىيم عبد اهلل السطري )ٖٔمحمد عبد العزيز أبو ظاىر)

بعد أن قصفتيم طائرة إسرائيمية دون طيار بصاروخ، شمال شرق مدينة خان محافظة خان يونس 
 .مساء األحد يونس، جنوب قطاع غزة

 وزارة الصحة : المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

أعمنت إدارة الطيران المدني اإلندونيسية أن طائرة رّكاب تابعة لشركة "ليون إير" اإلندونيسية  
اإلثنين من عمى شاشات الرادار بعيد إقالعيا من مطار جاكرتا في رحمة فجر اليوم  اختفت
 .داخمية

وقال يوىانس ىاري دوغالس المتحدث باسم اإلدارة في بيان "لقد فقدنا االتصال برحمة ليون إير 
 .". لقد أبمغنا طواقم اإلنقاذ بيذه المعمومةٓٔٙالرقم جي تي 

 برس سفرانوكالة لمصدر:ا

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 قناة احتالل بغية سيناء تجتاح واإلسرائيمية لبريطانيةلفرنسية اا القوات - ٜٙ٘ٔ-ٓٔ-ٜٕ 
 .الثالثي العدوان باسم عرف ما وىو الناصر، عبد جمال الرئيس قبل من تأميميا بعد السويس

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


