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  أواًل : الممف السياسي

 نإ الجنوبية، بالمحافظات فتح حركة في اإلعالم مسئول الثوري، المجمس عضو نصر إياد قال 
 األربعاء اليوم صحفي تصريح في ستعمن فتح بالمحافظات الجنوبية لحركة العميا القيادية الييئة
 .الفمسطينية والثورة فتح حركة النطالقة والخمسين الرابعة الذكرى في لالحتفال ترتيباتيا عن

 المركزية المجنة عضو برئاسة سيعقد ًً اجتماعا أن نصر إياد فتح حركة في القيادي وأكد
 بخصوص نيائية بتصورات لمخروج ، األربعاء اليوم ،(أبوماىر)  حمس أحمد األخ لمحركة،
 .فتح وحركة الفمسطينية الثورة النطالقة والخمسين الرابعة الذكرى في االحتفال

 المعاصر التاريخي المسار ترسم  تزال وال رسمت وانطالقتيا، الفمسطينية الثورة أن نصر وقال
 وثوابتيا أىدافيا وضعت أن بعد متالحقة، أجيال من عيد عمى الفمسطيني الشعب ونضال لكفاح
قامة اإلحتالل من بالخالص الكبرى  .القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا

 الالجئين قضية انبمنظمة التحرير، الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي ابو احمد قال 
 لتصفيتيا اإلسرائيمية األمريكية المساعي استمرار مع خطيرة لمؤامرة تتعرض الفمسطينيين
 . النيائي الحل دائرة من القدس ممف مع واسقاطيا

ك عمى كافة يواصالن التحر ان القيادة الفمسطينية والرئيس محمود عباس وأكد ابو ىولي 
المستويات لحماية حق الالجئين في العودة الى ديارىم واسقاط المؤامرة االمريكية لتصفية قضية 
الالجئين واسقاط صفقة القرن وقانون القومية اإلسرائيمي الذي يسقط ويسمب حق شعبنا في العودة 

  وتقرير مصيره

 عبر العودة حق إلسقاط مسعورة معركة تخوض العام مدار عمى األمريكية اإلدارة ان واضاف
 ونقل مواردىا تجفيف خالل من األونروا عمل وانياء الفمسطينيين الالجئين أعداد اختزال

 االمريكية االدارة فشل ان موضحاً ،  المضيفة العربية لمدول او السامية المفوضية الى صالحياتيا
 بدالً  الجئاً  الف 44 الى الفمسطينيين الالجئين أعداد باختزال مخططيا تمرير في الدول اقناع من
 . األونروا عن كمياً  المساعدات بقطع قرارىا اتخاذ الى دفعيا مميون 5.9 من

  دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/154310
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 حسام محمد الشييد قتمة بمحاكمة الدولية الجنائية المحكمة والمغتربين، الخارجية وزارة طالبت
 .المتواصمة االحتالل جرائم في جّدي تحقيق فتح وبسرعة ،(عاما 22) حبالي المطيف عبد

 ارتكبتيا التي البشعة الميداني اإلعدام جريمة العبارات بأشد ، عنيا صادر بيان في الوزارة وأدانت
 من وىو طولكرم من احبالي محمد الشييد الشاب بحق متعمد بشكل االسرائيمي االحتالل قوات
 نكراء جريمة واعتبرتيا اليوم، فجر طولكرم لمدينة اقتحاميا خالل الخاصة، االحتياجات ذوي
 ترتكبيا التي المتواصمة الميدانية واالعدامات الجرائم مسمسل الى تضاف البشرية، جبين ليا يندى

 .ةالمحتم الغربية والضفة غزة قطاع في شعبنا بحق االحتالل سمطات

 البشعة الجريمة ىذه عن والمباشرة الكاممة المسؤولية اإلسرائيمية الحكومة" الخارجية" وحممت

  وزارة الخارجيةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 د. برئاسة ، اهلل رام مدينة في عقدىا التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس حبر     
 خمسة ساحقة، بأغمبية المتحدة، لألمم العامة الجمعية باعتماد الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي
 الفمسطينية. القضية لصالح قرارات

 حقوقنا جانب إلى وقوفو يؤكد القرارات، تمك عمى الدولي المجتمع تصويت أن المجمس واعتبر 
 القرارات وتطبيق تنفيذ دون لمحيمولة إسرائيل، مع األمريكية اإلدارة تحالف رغم الوطنية، وقضيتنا
 .الفمسطينية بالقضية المتعمقة األممية

 تشيمي بين االتفاقات جميع مراجعة إلى حكومتو دعوة التشيمي البرلمان قرار المجمس، وثّمن
سرائيل،  7967 حدود عمى وانطباقيا إسرائيل، دولة لحدود معينة مرجعيات وضع عمى والتأكد وا 

 .2334" الدولي األمن مجمس قرار حسب

 منتجات مقاطعة قانون من خرىأ مرحمة عمى اإليرلندي الشيوخ مجمس بمصادقة المجمس ورحب
 .اإلسرائيمية المستوطنات

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42545
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 الالجئين وتشغيل غوث لوكالة السعودية العربية المممكة قدمتو الذي الدعم المجمس وثّمن كما
 .السعودية العربية المممكة بمواقف المجمس وأشاد دوالر، مميون 54 بقيمة" األونروا" الفمسطينيين

 فمسطينيي إلحصاءات العميا المجنة لتشكيل عباس محمود الرئيس إلى التنسيب المجمس وقرر
طالق تفعيل نحو الجيود وتنسيق توحيد بيدف الشتات،  ابتدأ الذي المشروع ىذا عمى العمل وا 
 الخارجية ووزارة الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز بين سنوات 4 منذ تطويره عمى العمل

 .والمغتربين

 مجمس الوزراء: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

من مناطق مختمفة بمحافظات  مواطناً  27 فجر اليوم األربعاءاإلسرائيمي االحتالل  اعتقمت قوات 
 ، فتاش إبراىيم عزيز، حرب حسام اهلل، رام من فقيا وعد :المعتقمين من وعرفالضفة الغربية ، 

 وضاح محمد، نوفل ياسر  لحم، بيت من شعيرة أبو رامي سمفيت، من مرعي سعد ، حرب كمال
 طوباس،  من دراغمة صالح ، شريدة أيمن رامي طولكرم، من رسالن مؤمن قمقيمية، من عناية
 .يطا من رباع عاطف المحرر اريحا،  من عبيات عمي ،عماد عبيات عمي طالب

 وكالة معا: المصدر

مع مساء الثالثاء  خالل مؤتمر صحفي عقده  نتنياىو بنيامينبدولة االحتالل   الوزراء رئيس أكد
 بل محدودة غير وأنيا ستستمر الشمال درع عممية أن زنكوت، يرئيس اركان جيشو جادي ا

 في ليا مشابية تكنولوجيا عمى ُيعثر لم ان بعد محميًا  تطويرىا تم تكنولوجيا عمى ومعتمدة واسعة
 .العالم

 الجيود ان الصحفي المؤتمر خالل ايزنكوت غادي االحتالل جيش اركان رئيسومن جيتو قال 
 العممية وان  2474 عام أواخر بدأت ارضي التحت التيديد ىذا لرصد اليندسية – االستخباراتية

 .أسابيع بضعة ستستغرق إلزالتو العسكرية

 قناة مكان العبرية: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 

 العاىل من دعوة تمقى ثاني آل حمد بن تميم الشيخ البالد أمير إن القطرية األنباء وكالة التق 
 من التاسع في الخميجي التعاون مجمس قمة لحضور العزيز عبد بن سممان الممك السعودي
 .األول كانون ديسمبر

   رويترزوكالة  :لمصدرا

 الوقود، ضريبة في الزيادة قرار ستجمد الحكومة إن فيميب، إدوارد الفرنسي، الوزراء رئيس قال
 .البالد أرجاء في عنيفة احتجاجات إثره عمى اندلعت الذي

 لمنع تميفزيوني، خطاب في" النية حسن بادرة" سيقدم إنو الحاكم الحزب لنواب فيميب وأضاف
 .الوضع تدىور

 .بالغة أضرار في وتسببت أسابيع ثالثة منذ بدأت احتجاجات الكبرى الفرنسية المدن وتشيد

 االنباء الفرنسيةوكالة  :لمصدرا

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 ثالث من المتكون «الجوية األنبار قاعدة» من العابد صاروخ يطمق العراق - 7989 -5-27 
 .كيمومتر 2444 بمدى عربي فضائي صاروخ أول وىو طبقات،

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


