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   يأواًل : الممف السياس

 الجيزة، محافظة في الجمعة مساء سياحية حافمة استيدف الذي اإلرىابي التفجير الرئاسة أدانت  
صابة فيتناميين سائحين ثالثة مقتل عن وأسفر  .آخرين 01 وا 

 الفتاح عبد الرئيس برئاسة وقيادتيا مصر جانب إلى وقيادتو، شعبنا وقوف الرئاسة وأكدت
 عزيمة تزعزع لن اإلرىابية اليجمات ىذه بأن ثقتيا عن معربة اإلرىاب، ضد حربيم في السيسي
 عاجال سينتصر الشقيق البمد ىذا وأن المتاحة، الوسائل بكل ومحاربتو اإلرىاب مكافحة في مصر
 .التنموية ومسيرتو واستقراره أمنو يستيدفون من عمى

     وكالة وفا المصدر: 

 

 الدستورية المحكمة قرار أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر عريقات أمين صائبد.  كدأ 
 من الُمصالحة وتحقيق االنقسام أسباب إلزالة تاريخية فرصة ُيشكل التشريعي، المجمس بحل
جراء االقتراع صناديق عبر الشعب أرادة إلى العودة خالل  .ونزيية حرة عامة انتخابات وا 

 في العامة االنتخابات إجراء أن عمى ُمشدداً  ، فيميب العام البريطاني القنصل معئو لقا أثناء وذلك
 في االرتكاز نقطة يكون أن يجب ،(غزة وقطاع والقدس الضفة) المحتمة فمسطين دولة أرض

سقاطيا القرن صفقة يسمى ما وخاصة التحديات لمواجية الفمسطينية االستراتيجية  .وا 

الب عريقات، دول االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عممية لوقف جرائم سمطة االحتالل وط
)إسرائيل(، وخاصة في مجال تكثيف النشاطات االستيطانية االستعمارية، مع االعدامات 

ومصادرة األراضي، وىدم البيوت والحصار الميدانية، كما يحدث لمسيرات العودة في قطاع غزة، 
واالغالق وفرض الحقائق عمى األرض وخاصة في مدينة القدس المحتمة وما حوليا، 

 واالعتقاالت وغيرىا من جرائم الحرب

 المصدر: أمانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  
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 إلحياء التحضير في مستمرة الحركة ان ، فتح حركة باسم المتحدث سيف ابو عاطف. د قال
 لكافة والتحضيرات االجتماعات مستمر بشكل الفمسطينية،وتعقد الثورة النطالقة 45الـ الذكرى
 حتى تقدم لم حماس حركة ان الى ،الفتاً التنظيمية والمفوضيات االقاليم مختمف في المجان
 مكان في الفمسطينية الثورة انطالق ميرجان بتنظيم  فتح  لحركة لمسماح ايجابي رد أي المحظة

 . عام

 يخشى من ان ، السبت اليوم صباح فمسطين صوت اذاعة مع لقاء في سيف ابو وأضاف
 ، المصالحة لتحقيق الجماىير رغبة ضد ويقف المصالحة ضد يقف ىو الفتحاوي الطوفان
  ميرجان وانما فقط لفتح ميرجان ليس والذي االنطالقة ميرجان تمنع حماس حركة لماذا متسائالً 

 . المعاصرة الفمسطينية الثورة  النطالق الفمسطيني لمكل

 الفمسطينية الجماىير فرحة امام عقبة حماس حركة تقف ال أن في مموأ عن سيف ابو وعبر
 ارض عمى وتجسيدىا  الوطنية الوحدة لتحقيق فرصة  فييا نرى والتي الفمسطينية، الثورة النطالقة

 . الواقع

 الكبير الجماىيري الحضور من يخشى ىو فتح حركة انطالقة تنظيم يمنع من ان سيف ابو وقال
 والتي الفتحاوية الديمغرافية القنبمة من ويخشى الفمسطينية لمثورة المؤيدين وكل فتح حركة ألبناء

 .الميرجان الى ستزحف

 مصر الفمسطيني الشعب ،وان الوطنية الوحدة لتحقيق دوماً  تسعى فتح حركة ان سيف ابو  وأكد
 االحتالل اجراءات ظل في االنقسام بوابات امام حبيساً  طويال يظل ولن االنقسام انياء عمى

 .شعبنا ابناء بحق المستمرة

 فمسطين اذاعة صوت المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 إلى أدى ما غزة، قطاع وسط موقعاً  السبت، اليوم فجر اإلسرائيمي، الحربي الطيران قصف
لحاق ، النيران اشتعال  .اصابات عن يبمغ ان دون ، المواطنين ممتمكات في أضرار وا 

 وكالة وفا المصدر:   

 مواطنين ثمانية وأصيب( عاماً  62كرم محمد نعمان فياض )  شابالمساء الجمعة  ستشيدا
 المصابين بين منو  خطيرة، إصابتيما منيما اثنان ،جيش االحتالل االسرائيمي رصاصب آخرين
 المشاركين ممواطنينائيمي لاإلسر  االحتالل جيش مياجمة إثر ، صحفي، ومصور ومسعفة طفل
 . غزة قطاع شرق الحدودي الشريط إمتداد عمى السممية الشعبية العودة مسيرات في

 وزارة الصحة المصدر:   

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

عالن االحتالل، لدولة المسبوق غير األخير االستيطاني التصعيد العربية الدول جامعة دانتأ    وا 
 انتياك في الغربية، الضفة في جديدة استيطانية وحدة 6611 من أكثر بناء عمى مصادقتيا

 .الدولية والقرارات القوانين لجميع ومتعمد صارخ

 العربية بالجامعة المحتمة العربية واالراضي فمسطين قطاع رئيس المساعد العام األمين وشدد
 تنفيذ تسريع في االحتالل حكومة استمرار ان عمى صحفي، تصريح في أبوعمي، سعيد السفير
 وحل السالم تحقيق فرص كل تدمير عزميا يؤكد االستعمارية ومخططاتيا االستيطان مشاريع
 .الدولتين

 صحيفة القبس الكويتيةالمصدر:   

 يقضى قرار عمى الجاري، ديسمبر 64و 65 يوَمى اإلسرائيمية السمطات مصادقة فرنسا أدانت
 .الغربية الضفة في اإلسرائيمية المستوطنات فى سكنية وحدة( 6010) ببناء

 في سيسيم االستيطانية الوحدات ىذه بناء إن: " ليا بيان في الفرنسية، الخارجية وزارة وقالت
 ."الغربية الضفة في االستيطان نطاق توسيع
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 6335 القرار عميو شّدد ما وفق الدولى، القانون مع يتنافى االستيطان بأن: "الوزارة وأضافت
 .المتحدة لألمم التابع األمن مجمس عن الصادر

 المصدر: وكالة وفا 

 أنّ ( برس فرانس) وكالة مع مقابمة في العّساف ابراىيم الجديد السعودي الخارجية وزير أعمن  
 قنصمية داخل خاشقجي جمال السعودي الصحافي مقتل قضية بسبب" بأزمة تمرّ  ال" المممكة
نما اسطنبول، في بالده  ".تحوالً " تشيد وا 

 سممان الممك أجراه النطاق واسع وزاري تعديل إطار في لمخارجية وزيرا تعيينو غداة العّساف وقال
 بأزمة، نمرّ  ال نحن المحّصمة، في ولكن ،"جميعاً  حّقًا، أحزنتنا... خاشقجي جمال قضية" إنّ 

 العيد وليّ  أطمقيا التي واالجتماعية االقتصادية اإلصالحات إلى إشارة في" تحوالً  نشيد نحن
 .سممان بن محمد األمير

 فرانس برسوكالة المصدر:  

  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

مما ادى  القدسب العمود باب في مذبحة تنفذ الصييونية األرجون منظمة - 92-06-0151
 .اً فمسطيني 50 وتجرح الى استشياد واصابة 

كورة والتي كانت باتحركت أول مجموعات العاصفة لتنفيذ عممية عيمبون -61-06-0125
"فتح" وكانت عقب اجتماع لمجنة المركزية الوطني الفمسطيني العمل المسمح لحركة التحرير 

الصوت المرجح التخاذ رد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ىو لحركة فتح ، وكان صوت 
 عسكري .

 ية تهت النشرة اليومنا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 اضغط هنا 45لمتابعة كافة البيانات والمواد االعالمية والمسموعة لذكرى االنطالقة الـ
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