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 يأواًل : الممف السياس

 لغينيا رئيسا انتخابو لمناسبة أمبالو، سيسوقو عمارو الغيني نظيره عباس محمود رئيسال ىنأ
 .بيساو

 يصبو التي األىداف تحقيق في والنجاح بالتوفيق" الغيني لمرئيس تمنياتو عن سيادتو وأعرب
 الشعبين، تربط التي الوطيدة التاريخية الصداقة عالقات لتعزيز الدائم تطمعو مؤكدا إلييا، وشعبو
 ".والشعبين البمدين مصمحة فيو لما والتنسيق، التعاون سبل وتعزيز

   وكالة وفا لمصدر: ا

 

صائب عريقات، إن الحكومة اإلسرائيمية الحالية د.ال أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ق 
وتصر عمى االستمرار بسمب حقوق الفمسطينيين والتمييز ضدىم في كافة   ترفض حل الدولتين،

 النواحي، ما أسس لنظام تفرقو عنصري "ابرتيايد".

مع وفدين أميركيين من جامعتي بنسمفانيا والينوي كل عمى حدة، أن وأكد عريقات خالل لقائو، 
عمى أن  مع اسرائيل، مشدداً ىو الحل الوحيد والسممي  7691حل الدولتين عمى حدود 

، وال يمكن استمرار األوضاع كما ىي عميو، ويجب إجبار سمطة مع إسرائيل ليس دينياً   الصراع
  .االحتالل اإلسرائيمي بوقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفمسطيني

  تمفزيون فمسطينلمصدر: ا

 

قال االخ احمد حمس "ابو ماىر" عضو المجنة المركزية لحركة فتح ، مفوض التعبئة والتنظيم  
باألقاليم الجنوبية ، ان الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح اكد لو خالل اتصال ىاتفي 

 محافظات الجنوبية .عن فخره واعتزازه بجماىير شعبنا وابناء حركة فتح بال

ان الرئيس قال ىذه ىي غزة التي تفاجئ الجميع وىي دومًا جاىزة ومستعدة لكسر وأضاف حمس ،
 كل المؤامرات .

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 إياد لمحركة الثوري المجمس عضو: من كالً  ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركةفت كم   
 اإلعالم مفوضية في لمناطقين بذلك لينضما باسميا، إعالميين ناطقين حمايل، وحسين نصر،
 .الفكرية والتعبئة والثقافة

 ونائب ردينة، أبو نبيل العام المفوض بحضور المفوضية، في ُعقد اجتماع خالل ذلك جاء
 اإللو عبد: الثوري المجمس وأعضاء سميمان، خالد المفوضية ومدير عساف، أحمد المفوض
ياد نزال، وجمال األتيرة،  .برىوم وباسم مطر، وموفق القواسمي، وأسامة نصر، وا 

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 بنيل الثوري، المجمس عضو نصر إياد األخ الجنوبية األقاليم في والثقافة اإلعالم مفوضية ىنأت 
 حسين واألخ فتح حركة باسم ناطقا ويبتعين الحركة وقيادة عباس محمود الرئيس العام القائد ثقة

 . حمايل

 التي األخرى وميامو الجديدة ميمتو في التوفيق نصر إياد القائد لألخ المفوضية طاقم وتمنى
 .وجو بأكمل قيادتيا عمى المتميزة والقدرة الكفاءة خالليا من أثبت

 الفمسطينية القضية بو تمر دقيق وقت في جاء الذي الحكيم الحركة قيادة بقرار المفوضية ورحبت
  .الدخيمة األجندات و المشبوىة المؤامرات وجو في الحركة لمقيادة أسطوري صمود وبظل

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 971) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد :يواصل األسير 
 .، في ظل تدىور صحيتو بشكل كبير اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  24) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 71) مجموعو
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 معامي  ( 16يونس ) عبد المطيف ، ماىر ( 81يونس )يوسف كريم  ين :سير في حين دخل األ
 في سجون االحتالل االسرائييل  88الـ

قرر األسرى في معتقل "ريمون" ومن كافة الييئات التنظيمات، حّل التمثيل  سياق متصلوفي 
  (6).مالتنظيمي في المعتقل، رفضًا لعممية القمع والنقل التي تعرض ليا األسرى في قس

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

عمى االقل خالل عمميات دىم  مواطنًا  71 االثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 طنين من العيسوية في القدس.موا 1بينيم  فرقة بالمحافظات الشمالية والقدسفتيش لمناطق متوت

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 االسرائيمي، االستيطاني المشروع إن عساف، وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس قال
 ساكنييا واخالء محيطيا في المنازل ىدم خالل من القدس، مدينة في الماضية الفترة خالل تركز
 .استيطانية الوحدات وبناء

 أن ،"االستعماري المشروع لفرض اإلسرائيمية االنتياكات" حول صحفي مؤتمر في عساف وأكد
 مشيرا وتقسيمو، األقصى المسجد وتيويد بالكامل لعزليا القدس مدينة عمى اآلن يركز االحتالل

 في تمت ىدم عممية 989 أصل من المقدسة المدينة في ىدم عممية 811 نفذ االحتالل أن إلى
 .الفمسطينية األراضي كل

ألف، وعدد  964أكثر من بمغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية وأوضح عساف ، ان 
 .6417استعمارية جديدة خالل عام  ةبؤر  78 من بينيا، 811المستعمرات والبؤر 

 وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 العراقي البرلمان طالب بعدما بغداد عمى عقوبات بفرض ترامب دونالد األمريكي الرئيس ىدد 
 تدفع أن بغداد عمى فسيتعين قواتو غادرت إذا أنو مضيفا البالد بمغادرة األمريكية القوات

 . انشأىا االمريكان بالعراقجوية  قاعدة تكمفة لواشنطن

 أساس عمى ذلك يتم ولم االمريكية القوات برحيل العراق طالب لمصحفيين ، إذا  ترامب وقال
 بجوارىا إيران عقوبات مطمقًا ،وستكون قبل من مثميا يروا لم عقوبات عمييم سنفرض” ودي،
 .“صغير شيء

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 األسبوع ىذا وسيصوت سيطرح المجمس إن بيموسي نانسي األمريكي النواب مجمس رئيسة قالت 
 تجاه العسكرية ترامب دونالد الرئيس تحركات من لمحد ييدف الحرب لصالحيات قرار عمى
 .إيران

 في كين تيم السناتور قدمو الذي القرار يشبو القرار” أنصحفي،  بيان في بيموسي وأوضحت
 .“الشيوخ مجمس

  .“طويمة فترة منذ الراسخة اإلشرافية الكونجرس مسؤوليات عمى التأكيد( القرار) سيعيد” وأضافت

 رويترزالمصدر:وكالة 
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 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

 سياسة بوقف الصياينة يطالب الذي(149) رقم القرار يصدر األمنمجمس  – 7664 -9-7
 . ديارىم إلى المبعدين بإعادة ويطالب اإلبعاد

 

 وتمقي القاىرة في الفمسطيني الوطني لممجمس عشرة الحادية الدورة انعقاد 7618   -9-7
 المجمس إنشاء فكرة ظيرت الدورة ىذه وفي ، السادات أنور المصري الرئيس من رسالة المجمس
 .الفمسطيني المركزي

 ىوك السكاي) طائرات من األولى الشحنة الصياينة تسمم المتحدة الواليات  - 7698   -9-7
 . طائرة 28 والبالغة( 

 

 النساء بحق عتيل قرية في مجزرة ترتكب البريطاني االحتالل قوات  - 7688   -9-7
 . المصاحف وتمزق المساجد حرمة وتنتيك واألطفال

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

