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 أواًل : الممف السياسي

 المجنتين عضو برئاسة" فتح" حركة وفد األحد، مساء القاىرة، المصرية العاصمة إلى وصل 
 .األحمد عزام المصالحة ممف مسؤول ،"فتح" لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية

 المركزية المجنة عضو المدنية، لمشؤون العامة الييئة رئيس األحمد، جانب إلى الوفد، ويضم
 .فرج ماجد المواء العامة المخابرات جياز ورئيس الشيخ، حسين الوزير" فتح" لحركة

 .الفمسطينية القضية مستجدات آخر حول المصريين األشقاء مع لمتشاور الوفد زيارة وتأتي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 االعتقال العبارات بأشد كافة، المجمس وأعضاء ،فتح لحركة الثوري المجمس سر أمانة أدانت 
 قبل من غيث عدنان المناضل الثوري المجمس عضو القدس، محافظ لو تعرض الذي التعسفي

 .اإلسرائيمي االحتالل قوات

 دولة ومؤسسات قيادتو مع واتصاالتو حركتو عمى قيود فرض ،صحفي بيان في أدانت كما
 لتبقى واالحتالل، االستيطان سياسة وجو في أىميا وخدمة القدس عن الدفاع أجل من فمسطين
 .الفمسطيني وعمقيا محيطيا عن ومعزولة محاصرة العاصمة القدس

 الرافضة الصامدة الوطنية القيادات وكافة غيث المناضل جانب الى وقوفيا السر أمانة وأكدت
 .ومسربييا العقارات سماسرة وعمالئو االحتالل لسياسات

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 الرئيس لمبادرة االستجابة حماس حركة مطالبة أجدد ،اهلل الحمد راميد. الوزراء رئيس قال 
 في الحكومة وتمكين الوطنية، الوحدة وتحقيق االنقسام وانياء الشرعية الى بالعودة عباس، محمود
 .الغربية الضفة في تقوم كما بواجباتيا لمقيام غزة قطاع

 تتكمل أن ، الفمسطيني الوطني المنتخب ووداع تكريم حفل في كممتو خالل اهلل الحمدد.  وتمنى
 يتم ما كل لتنفيذ جاىزون: "مضيفا بالنجاح، القاىرة المصرية العاصمة في المجتمعين جيود كافة

 ".والتشريعية الرئاسية لالنتخابات والتحضير عميو، االتفاق

 وكالة وفا: المصدر 

https://fatehinfo.net/post/154169
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tncdfoa842921947956atncdfo
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 وأحياء بمدات في واسعة اعتقاالت حممة  االثنين اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات شنت 
 .غيث عدنان المدينة محافظ اعتقال عمى يوم بعد بالمدينة، فتح حركة كوادرطالت  القدس مدينة

 خويص، وأحمد اليدرة، واياد سبيتان، أبو وتوفيق الصياد، محمد:  المعتقمين بين من وعرف
 وأحمد زنيد، أبو وعادل خويص، ومحمد الصياد، ووليد اليوى، أبو وعالء سبيتان، أبو وايياب
 وفواز حمدان، وياسر صيام، وأمين العيساوي، وفادي عبيد، ومحمد بشير، وخميل عرفات،
 وموسى األجرب، وعبد سنينة، أبو وحسام صوي، أبو ومحمد الرجبي، وفادي اهلل، عوض
 عويضة، جياد امس مساء من متأخرة ساعة فيعتقمت قد ا  االحتالل قواتكانت و  ،الرجبي
 .بالمدينة فتح كوادر من وىما بكيرات، واسالم

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 إسرائيل يزور الذي ديبي إدريس تشاد رئيس نتنياىو بنيامين دولة االحتالل وزراء رئيس مغأب 
 عمان سمطنة إلى ذىب أن بعد القريب المستقبل في العربية الدول من المزيد يزور أن يتوقع بأنو

 .الماضي الشير

 وكالة رويترز: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الذي العسكري التصعيد خاللو يبحث طارئاً  اجتماعاً  اإلثنين اليوم الدولي األمن مجمس يعقد 
 في أوكرانية عسكرية سفن ثالث الروسية البحرية احتجاز إثر وأوكرانيا روسيا بين األحد حصل
 .كيرتش، مضيق

ن   االجتماع ىذا عقد طمبت وأوكرانيا روسيا من كالا  إن   دبموماسية مصادر وقالت  موسكو وا 
 (.غ ت 00,11)  الساعة في يعقد أن اقترحت

 نس برساوكالة فر : المصدر
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 وقالوا ، بروكسل في قمتيم خالل التكتل من بريطانيا لخروج اتفاقا األوروبي االتحاد زعماء أقر
 لبريطانيا يمكن ما أفضل ىي ماي تيريزا البريطانية الوزراء رئيسة مع عمييا المتفق الخطة إن

 .االتفاق رفض من البريطاني لمبرلمان تحذير في عميو، الحصول

 فرصة أي ىناك كانت إذا عما سؤال عمى رداً  األوروبية المفوضية رئيس يونكر كمود جان وقال
 برفضو لالنفصال والمعارضة المؤيدة القوى من تحالف صوت إذا االتفاق فتح بروكسل تعيد ألن
 بنبرة تحدث توسك دونالد القمة رئيس لكن ،“ممكن اتفاق أفضل ىو ىذا”البريطاني، البرلمان في

 .افتراضات بحث يريد ال إنو قائال حذرا أكثر

 رويترزوكالة : المصدر

 

  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 دخول تأشيرة عرفات ياسرالرئيس الشييد  منح ترفض المتحدة الواليات - 60-00-0811
 اجتماع نقل اتجاه في ودفع السوفياتي االتحاد تدخل، و  المتحدة األمم مقر في خطاب إللقاء

، والقى خطابو الشيير  الحضور من عرفات يتمكن كي جنيف إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية
 . امام العالم ليسمعيم صوت فمسطين

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


