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 أواًل : الممف السياس

 إعالم وسائل من عدد نشرتو ما ردينة أبو نبيل الفمسطينية الرئاسة باسم الرسمي الناطق نفى 
 محمود الرئيس منزل من االقتراب بعدم اسرائيمي فمسطيني اتفاق وجود حول لسانو، عمى اسرائيمية
 .اهلل رام لمدينة اقتحام أي خالل عباس

ن سنوات، عشر منذ اسرائيمية إعالم لوسائل تصريح بأي يدل لم إنو ردينة أبو وقال  من اليدف وا 
 بالثوابت المتمسكة الفمسطينية القيادة مواقف وتشويو الفوضى نشر ىو الكاذبة التصريحات ىذه

 .النشر قبل والحذر الدقة لتوخي الغعالم وسائل داعيا. الوطنية

 وكالة وفاالمصدر: 

 القول بين شاسع فرق ىناك التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال 
 . المساعدات  وقف وبين ، المصالحة برنامج ضمن ، غزة لقطاع المساعدات تكون ان يجب

 بعض وتزوير وتحريف وأكاذيب افتراءات عمى رداً  صحفي تصريح في عريقات وأوضح
 وتزوريره ، مواضعو عن الكالم تحريف ميارة تممكون أنكم افعال ، حماس حركة من المتحدثين
 . القرن صفقة من جزءاً  فعالً  اصبح قد يكون إنسانية قضية الى عزة يحول ان يريد منمؤكدًا ان 

 الذين  الدولي الدوحة  منتدى حضروا والذين قطر فى األشقاء من أريد : عريقات واضاف
 ان ، مباشرة اليواء عمى نقمت التى محاضرتي فى أو ، المغمقة االجتماعات فى لحديثي استمعوا
 .حماس باسم يتحدثون الذين بعض مستوى اليو وصل الذى األكاذيب االنحطاط مستوى يعرفوا

 امانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالمصدر: 

 بتصريحاتو جرينبالنت أمثال إن فتح، حركة عمى جرينبالت ىجوم عمى اً رد فتح حركة التق 
 لمحرية المناضل الضحية ضد االسرائيمي المحتل القاتل الظالم جانب الى ووقوفو  وتصرفاتو
 والمبادئ القيم صاحب األميركي لمشعب يسيء بذلك فيو الفمسطيني، الشعب وىو واالستقالل

 .ونقدرىا نحترميا التي

 جرينبالنت، إن ،القواسمي أسامة باسمها والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو وقال
 قتل لإلسرائيمي تُبرر صييونية ألجندة وفقا ويعمل وُيضمل يكذب أنو نفسو قرارة في أيضا يدرك
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 بحقوقيم الفمسطينيين مطالبة بقوة الوقت نفس في ويرفض جماعيا، وعقابيم ونفييم الفمسطينيين
 .اإلسرائيمية األميركية الظالمة لمقرارات ورفضيم المشروعة

 جائزة ويستحق فقط، الصييونيين المستعمرين المتطرفين بعيون األمور يرى جرينبالنت أن وأكد
 .الحقائق تزييف في نوبل

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 حل صيغة أي أن العالول، محمود المركزية، لجنتيا عضو ،"فتح" حركة رئيس نائب أكد 
 .القيادة موافقة دون تتم لن الفمسطينية لمقضية

 لحركة المركزية المجنة أعضاء ضم ، الخميل، محافظة مقر في ُعقد لقاء خالل وقال العالول 
 األمن لقوى األعمى القائد ومساعد محيسن، وجمال زكي، وعباس العالول، محمود": فتح"

 المدنية المؤسسات ومسؤولي ومدراء جبر، إسماعيل الحاج المحافظات لشؤون الرئيس مستشار
 البمديات لممثمي إضافة الحركة، سر وأقاليم األمنية، األجيزة وقادة المحافظة، في واألىمية

 .والجامعات

 ،"القرن صفقة" يسمى مما عباس، محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة موقف إن العالول وقال
 لكنيا العالم احتالل شأنيا من األميركية المتحدة الواليات أن إلى مشيرا يتغير، أن يمكن وال ثابت
 .إرادتنا تحتل لن

 بغرضالمركزية   المجنة من بقرار المحافظة في متواجدون مركزية لجنة كأعضاء نحن: "وأضاف
 ".احتياجاتيا عمى واالضطالع األحداث عمى الضوء وتسميط التواصل

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 األحمد، عزام فتح لحركة والمركزية الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو بحث 
 السياسية المستجدات آخرأغانين، رشيد حيدر فمسطين دولة لدى االتحادية روسيا سفير مع

 .الفمسطينية والتطورات
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 الشرق في الروسي الدور أىمية ، اهلل رام بمدينة مكتبو في عقد الذي المقاء، خالل األحمد وأكد
 شعبنا أبناء عمى والمستوطنين اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتداءات عمى ضيفو وأطمع. األوسط

 .المحتمة والقدس الضفة محافظات في

 الفمسطيني، االنقسام إلنياء المصرية الجيود لو وصمتما عمى الروسي، ضيفو األحمد أطمع كما
 .القاىرة في لقاءات من مؤخراً  جرى ما وحقيقة

 سالم لعممية ورؤيتيا المشروعة، الفمسطينية لمحقوق الداعم روسيا موقف أغانين أكد جانبو، من
 .الدولية الشرعية قرارات وفق الشرقية، القدس وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة لقيام تقود جادة

 من التيرب تريد التي لألطراف عةذري يبقى ال حتى االنقسام إنياء أىمية أغانين أكد كما
نياء السالم عممية استحقاقات  .الفمسطينية لألراضي االحتالل وا 

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 كومةالح: ممف  ثانياً 

القدس )أريج(، نتائج مؤشر الشفافية  –طمقت وزارة الحكم المحمي، ومعيد األبحاث التطبيقية أ
المالية في البمديات الفمسطينية، الذي يقيس الشفافية والمشاركة في العمميات المالية لمبمدية من 

لممعمومات ووسيمة العرض التي تستخدميا البمدية في عرض خالل تحديد مدى وصول المواطنين 
 .امعموماتي

 وكالة وفا المصدر: 

 االحتالل واالستيطان: ممف  ثالثاً 

 بتوجيو مندلبميت، أفيحاي لمحكومة، القضائي المستشار أمام اإلسرائيمية العامة النيابة أوصت
 ثالثة في رشى تمقي تيمة إليو فييا تنسب نتنياىو، بنيامين الحكومة، رئيس ضد اتيام الئحة
 نياية في أوصت اإلسرائيمية الشرطة وكانت. 0111و 0111و 0111 الممفات ىي فساد ممفات

 .رشى بتمقي نتنياىو باتيام تحقيقاتيا

 84المصدر: موقع عرب
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مختمفة بمحافظات  من مناطق مواطنين 5 الخميساعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 أمجد يوسف، دار جالل عمر الحاج، ابو الكريم عبد واثق: والمعتمقين ىم،  الضفة الغربية

 اعتقمت كما، اهلل رام من عصفور محمد عمر، من قرية كوبر بمحافظة رام اهلل عامرية محمود
 .القدس شرق حزما من الدين صالح محمد األسير والدة

    معا وكالة: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 منح عن عمان في السعودية السفارة توقف مسالة معالجة ردنية انو تم قالت وزارة الخارجية األ 
 وبإمكان، المؤقتة األردنية الجوازات لحممة السعودية العربية المممكة أراضي إلى الدخول تأشيرات

 جوازات حممة من طمبو رفض وتم األخيرة اآلونة في السعودية القنصمية بمراجعة قام من كل
 شير من لعشرينا الموافق الخميس يومال من اعتباراً  القنصمية يراجع ان المؤقتة االردنية السفر
عادة أول كانون  .األصول حسب طمبو تقديم وا 

 بأداء لمراغبين سيما وال انواعيا بمختمف التأشيرات منح عممية يسيل أن القرار ىذا شأن ومن
 من او المممكة داخل من المؤقتة االردنية السفر جوازات حممة من والعمرة الحج فريضتي
 ".األخضر الخط داخل والفمسطينيين الغربية الضفة فمسطينيي

 نبا  الردنيةوكالة ال المصدر: 

 لحل الداعمة الجيود وحزم بقوة نؤيد إننا" ،ري ديل إيمانويال ايطاليا خارجية وزير نائب قالت 
 المتحدة، األمم في المكتسب الدولي واإلجماع األوروبي، الموقف مع امتثاال دولتين لوجود يدعو

 ".واالسرائيمي الفمسطيني الطرفين بين مفاوضات خالل من القدس مدينة وضع ويضمن

 حول اإليطالي، النواب بمجمس الخارجية الشؤون لجنة في استماع جمسة خالل وأضافت،
 أصبح أنو" المتوسط، األبيض البحر في واالستقرار السالم أجل من اإليطالية الخارجية السياسة

 عمى والعمل والفمسطينيين، اإلسرائيميين بين فعالة تفاوض عممية إطالق إعادة الضروري من
 دولتين حل تحقيق أجل من أوسمو، اتفاقات ورؤية روح الستعادة المعنية األطراف جميع تشجيع
 " .واألمن والسالم المتبادل االعتراف سياق في معا تعيشان

 موقع اخبار االمم المتحدةالمصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 يقارب ما ومعو رئيس منظمة التحرير"ابو عمار"  عرفات ياسر :الشييد – 01-00-0890
 متوجيين الى تونس. طرابمس مدينة يغادرون من منظمة التحرير مقاتل آالف األربعة

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 
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