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  أواًل : الممف السياسي

 الفنون والعموم الثقافة وسام جابر، سعدون الكبير العراقي الفنان عباس، محمود الرئيس منح 
 لحضارة التراثية جذوره عن تعبر التي األصيل، وطربو الفنية إلبداعاتو تقديراً  ،"اإلبداع مستوى"

 .فمسطين قضية منيا المقدمة وفي العربية أمتو بقضايا واللتزامو الشامخة، العراق

 المخ جراحة استشاري البنا وليد لمدكتور الرئيس ميدالية عباس محمود الرئيس نحا مكم
 من والمتميزين لممبدعين تشجيعا ، البنا وليد الدكتور العرب، مخترع بجائزة الفائز واألعصاب

 .كافة المجاالت في فمسطين شباب

 واإلبداع، والعموم الثقافة وسام حطاب سمطان واألديب الكاتب عباس، محمود الرئيس منح كذلك،
 .والثقافية األدبية لجيوده تقديرا

 وكالة وفا المصدر: 

 من المنازل وتفجير واالعتداء االعتقال عمميات نا: العالول محمود فتح حركة رئيس نائب أكد
 الرئيسي الصراع ان مؤكداً  شعبنا، وصمود عزيمة من تنال لن ، االسرائيمي االحتالل قوات قبل
 . ثانوية صراعات الى ننجر ولن االحتالل مع

ة عضو الكنيست دعو  عمى رداً  الخميس اليوم صباح فمسطين لتمفزيون تصريح في  العالول وقال
 تعكس الحممة ىذا ان : محمود العالول عباس محمود الرئيس اغتيال االسرائيمي " حزان" الى

 الى بحقو الفساد اتيامات تصدير نتنياىو ومحاولة  االحتالل كيان داخل في االزمة تعاظم مدى
 المواطنين منازل وىدم االعتقاالت من مسعورة حممة وشن عباس محمود الرئيس ضد حممة شن

 عمى  حرضوا  فقد  جديدة ليس العالول وعمى الرئيس عمى الحممة ىذه ان الى مشيراً  االمنين،
 . وحرضو ضدي ايضا في مرات سابقة الدبموماسي باإلرىاب واتيموه  سابقاً  الرئيس

 صمودنا ، تيزنا ولن عمينا تؤثر لن العالول وعمي الرئيس عمى التحريض ىذا ان العالول وأكد
 الضغوط اطار في تأتي  والتصعيد المسعورة الحممة وىذه ، مستمرة لالحتالل ومواجيتنا مستمر
 . سياسية تنازالت لتقديم الفمسطينية القيادة عمى

 ام ىي: قائالً  حميد ابو ناصر ام المناضمة ولمحاجة  ، حميد ابو ألسرة التحية العالول  ووجو
 ىي المنزل بناء واعادة مسؤوليتنا  بيا والعناية جميعاً  والدتنا وىي الفمسطينيين المناضمين لكل
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 أكد والرئيس الفمسطيني الشعب جبين عمى غار اكميل واالسرى الشيداء وابنائيا وىي مسؤوليتنا
 . لدينا فمس اخر حتى واالسرى الشيداء بحقوق سنمتزم اننا مرار

 ون فمسطينيتمفز المصدر: 

 

 الفمسطيني الشعب ومعيا فتح حركة ان االتيري اإللو عبد فتح لحركة الثوري المجمس عضو قال 
 جرائم من شعبنا ابناء وحماية اجتثاثو سبيل في المتاحة الوسائل وبكل قوة بكل االحتالل ستواجو

 .االحتالل

 حزان أورن( الكنيست) االحتالل برلمان عضو دعوة عمى رداً  صحفي تصريح في االتيري أكدو 

 أمامو من وال حزان ال ان ،العالول محمود فتح حركة رئيس ونائب عباس محمود الرئيس اغتيالب
 ونعتز نفتخر التي قيادتنا وال شعبنا عزيمة من النيل استطاعوا مجرمين من سبقوه من وال نتنياىو

 ".بيا

 وقوة صالبة اال الرئيس تزيد لن عباس الرئيس بتصفية والمطالبات التيديدات ان االتيري وأضاف
 ابو فتح حركة رئيس نائب لطرد ايضا لمدعوة ذىب الذي االحتالل مخططات لمواجية وعزيمة
 والمواجية الصمود في ازدياداً  اال فتح من تجد لن متكررة دعوة في وتصفيتو العالول جياد

 .قصر او الزمن طال ميما أتت حيث من ستعود محتمة لمنظومة

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةالمصدر: 

 ابو عائمة منزل تفجير عمى تعقيباً  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني  احمد قال 
 سياسة واتباع  االسرائيمي االحتالل جرائم سمسمة الى تضاف جديدة جريمة ىذه ان:  حميد

 . وتشريدىم االمنين المواطنين منازل بتدمير الجماعية العقوبات

 الدولي المجتمع عمى ويجب مدانة جريمة ىذه:  فمسطين تمفزيون مع لقاء في مجدالني وأضاف
 االحتالل بحق عقابية إجراءات اتخاذ الى واالستنكار الشجب بيانات يتعدى موقف يتخذ ان

 . الفمسطيني الشعب بحق جرائمو في يستمر الذي اإلسرائيمي

   تمفزيون فمسطين المصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 غزة؛ قطاع من زيادة رنا المعممة فوز ، صيدم صبري العالي والتعميم التربية وزير أعمن    
 يأتي حيث عالميًا، األول المعمم لقب عمى زيادة ستنافس إذ العالم؛ في معمما 05 أفضل ضمن
 .العالم عمى األول المعمم الختيار فاركي مؤسسة تجرييا التي التصفيات إطار في ىذا

ذ الوزارة إن:"صيدم قالو   لمحصول زيادة لممعممة دعميا تعزيز لتؤكد المشرف، الفوز بيذا تفخر وا 
 في المقب ىذا حصدت التي الحروب حنان المعممة غرار عمى العالم، في األول المعمم لقب عمى
 .6502 العام

  وكالة وفا : المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

ر منزل ام ناصر ابو حميد بمخيم سرائيمي صباح اليوم السبت بتفجيقامت قوات االحتالل اال 
 الرابعة التي يفجر بيا االحتالل منزل ابو حميد. االمعري وىذه المرة

 ولن ننيار لن إننا" فمسطين، لتمفزيون تصريحات في ،(عاما 26) حميد أبو ناصر أم وقالت
ن ولشعبيا، لفمسطين فداء ومنزلي نسستمم،  أرضنا، ىذه"و، "البناء فسنعيد االحتالل ىدمو وا 
 ".سنقاومو احتالل ىناك وطالما

من  مواطن من أطفال ونساء ومسنين  055االحتالل احتجزوا ما يقارب من  وكانت قوات 
في ممعب البيرة الجديد في ظل األجواء السكان المجاورين لمنزل عائمة ابو حميد وتجميعيم 

الباردة، بعد أن أرغموىم تحت تيديد السالح عمى مغادرة منازليم، الواقعة في محيط منزل عائمة 
 أبو حميد.

    تمفزيون فمسطين: المصدر

 

 2 وأصيب ،مساء الجمعة الجمزون، مخيم من( عاًما 01) نخمة يوسف محمود الشاب ستشيدا
 الشمالي المدخل عند ، لمدموع المسيل بالغاز باالختناق والعشرات،  المعدني بالرصاص مواطنين
 .البيرة لمدينة
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 المصدر: وكالة وفا 

 

 من بينيم  االسرائيمي االحتالل قوات برصاص مواطن 20 اصابةأعمنت وزارة الصحة عن  
 شرق قطاع غزة.  العودة مسيراتجراء اعتداء قوات االحتالل عمى  صحفي و مسعفين 2 اصابة

 المصدر: وزارة الصحة 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عاصمة الغربية بالقدس أستراليا اعتراف موريسون سكوت األسترالي الوزراء رئيس أعمن 
 .سممية تسوية الى التوصل قبل يتم لن أبيب تل من السفارة نقل أن الى الفتاً  السرائيل،

 وكالة فرانس برس :لمصدرا

 ضد التحريض األوسط لمشرق ترامب دونالد األمريكي الرئيس مبعوث غرينبالت جيسون أدان 
 .عباس محمود الرئيس

 الذي التحريض أشجب إنني:تويتر بموقع حسابو  عبر العربية بالمغة تغريدة في غرينبالت وقال
 .تماماً  مرفوض ذلك إن،عباسمحمود  الرئيس الغتيال يدعو

 موقع تويتر  :لمصدرا

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 


