
  
 
 

 
 
 

 

 

  أواًل : الممف السياسي

 الرئيس تشييع في لممشاركة التونسية، العاصمة الجمعة، مساء عباس، محمود رئيسال وصل  
 .السبسي قائد الباجي الكبير الراحل التونسي
 الناصر، محمد المؤقت التونسي الرئيس الدولي، قرطاج مطار أرض عمى الواستقب في وكان
 .الفاىوم ىائل تونس لدى فمسطين وسفير التونسيين، المسؤولين من وعدد

سيعقد عدة لقاءات عمى ىامش التشييع في  محمود عباس الرئيسان ، الفاىوم السفير ىائل قال و 
زاب التونسية ورئيس الحكومة واعضاء البرلمان اضافة الى لقاءات قصر قرطاج، مع رؤساء االح

 .جانبية مع رؤساء الدول المشاركين
 اثراً  ترك االعالم وتنكيس ايام 3 الحداد باعالن عباس محمود الرئيس قرار ان الىواشار الفاىوم 

 .فكره في الفمسطينية القضية وثبت الصديق التونسي الشعب نفوس في عميقا
 اذاعة صوت فمسطين،  وكالة وفا: المصدر

 
 يعني اإلسرائيمي االحتالل مع اقاتباالتف العمل وقف قرار أن الفمسطيني الوطني المجمس كدأ

 الصمود من جديدة مرحمة وبداية ،3993 عام بدأت التي االنتقالية المرحمة صفحة طي  
 .الوطنية الوحدة وتحقيق االنقسام انياء تتطمب اإلسرائيمي االحتالل مع والمواجية
 ليذا وتأييده دعمو عن ،الزعنون سميم رئيسو عن صدر صحفي تصريح في المجمس وأعرب
 دوراتو في المركزي المجمس ولقرارات الوطني المجمس لقرارات وتنفيذا التزاما جاء الذي القرار
 إلى االنتقال يجب وأنو انتيت، قد التزاماتيا بكل االنتقالية المرحمة أن اعتبرت التي األخيرة األربع
 .ومؤسساتيا السمطة وظائف بكافة النظر بإعادة الفمسطينية الدولة مؤسسات تجسيد مرحمة

 وفا وكالة: المصدر 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

 

 

 التواصل شبكات عمى وطن_قرارك# الوطنية الحممة الجنوبية باألقاليم فتح حركة أطمقت 
 مؤخراً  اتخذتيا التي قراراتيا في  الفمسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس لدعم  االجتماعي،

 االحتالل وممارسات االمريكية لممؤامرة والتصدي  االسرائيمي االحتالل مع االتفاقيات كافة بوقف
 .الوطنية وثوابتو ومقدراتو شعبنا بحق

 
  

 انطمقت انيا ، الجنوبية باالقاليم االعالم مفوضية عن الصادر االول بيانها في الحممة وقالت
 خمف يقف الفمسطيني الشعب ان عمى والتأكيد  الفمسطينية القيادة قرارات واسناد الصمود لتعزيز
 تستند ال ، مشبوىة لمشاريع تمريرا قيادتو و شعبنا تستيدف التي اليائمة الضغوط أمام  قيادتو
 كممة دوليًا، المشروعة حقوقو وتبخسو الفمسطيني، الشعب حق وتنتيك الدولية، المرجعيات إلى

 الوطنية، اإلرادة وانتصار إسرائيل، مع الموقعة باالتفاقيات العمل وقف كممة القرن، صفقة إسقاط
 ".الفمسطيني الكل بو يمر الذي الصعب والواقع الصعبة، الظروف كل رغم
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 الداخمية، الخالفات وتنحية الفمسطيني، الكل لدى الوطني، الضمير إيقاظ إلى الحممة ودعت
 محمود الرئيس الفمسطينية، الشرعية قائد خمف واحداً  صفاً  والوقوف السياسية، التجاذبات وتجنب
 .الوجود في قضية أعدل بنصرة ويطالبو العالم، يخاطب وىو عباس

 
 الداعمة الحممة في ينخرط لكي انتماء، صاحب لكل األجدر الوقت ىو ىذا أن الحممة وأكدت 

 الداخمي، االنقسام سببيا التي السوداوية ولمصورة ودقتيا، المرحمة لخطورة الرئيس، لموقف
 الكل عند لموطنية مقياس ىو الوقت وىذا الوطني، البيت أوىنت التي الفظيعة ونتائجو

 الخطاب ىذا يخالف ومن المسموبة، الحقوق لدعم واحد خطاب خمف واالصطفاف الفمسطيني،
 الفمسطينية، التحرير فمنظمة المقيتة، البدائل أجل من واصطياد وتربص خيانة فيي يدعمو ولم
 الدولة وتقام الحقوق تعود أن إلى وستبقى الفمسطيني، لمشعب والوحيد الشرعي الممثل ىي

 .الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة
 اجتاح وقد شعبنا ابناء من الجمعة مساء انطالقتيا لحظة منذ كبير تجاوباً  الحممة القت وقد

 الفمسطيني الشعب وعي يؤكد بما االجتماعي، التواصل شبكات كافة وطن_قرارك# ىاشتاق
 ، التحرير منظمة وفصائل مازن ابو عباس محمود بالرئيس ممثمة الحكيمة قيادتو حول والتفافو
 .الفمسطيني عبلمش الوحيد الشرعي الممثل

 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبية المصدر: 
 
   
 القيادة قرارات تنفيذ بيا المنوط المجنة ميام إن: العالول محمود فتح، حركة رئيس نائب قال 

 القرارات ىذه أن  بو،موضحاً  اإلقرار تم ما لتنفيذ آليات وضع وىي ،تماماً  واضحة الفمسطينية،
 باتحاه تذىب آليات ستضع وىي والمركزي، الوطني المجمس في أخذىا تم حيث جديدة، ليست
 .ذلك في نتأخر ولن فوري، بشكل التنفيذ عممية تنظيم

 وبين بيننا التناقض ىذا تعميق المسألة أساس إن  فمسطين، صوت عبر العالول  وأضاف
 .األمر ىذا في لدينا مشكمة وال شيء، كل تشمل والقرارات النتائج، كانت ميما االحتالل،



  
 
 

 
 
 

 

 

 والتي أخذىا، تم التي القرارات لكل التنفيذ آليات باتجاه الذىاب ضرورة عمى فتح العالول وشد د
 التي الجرائم ىذه عمى الصبر باإلمكان يعد لم ألنو االحتالل، مع العالقة بتحديد عالقة ليا

 .اإلسرائيمي االحتالل يرتكبيا
 وج و حيث الرئيس، كالم في تماماً  واضحاً  كان: العالول قال الفمسطينية، المصالحة ممف وفي
 معاً  لنصطف الفمسطيني لمحضن تعالوا الصعبة، الظروف ظل وفي حماس، لحركة واضحاً  نداءً 

 في لممسؤولية تحمالً  أكثر المرة ىذه الفعل ردود تكون أن آممين شيء، كل تشمل القيادة وقرارات
 .سابقة فترات في الردود كما لآلمال مخيبة وليس األمر، ىذا

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 
وقراراتو  محمود عباسرئيس ال، التفافيا حول المحافظات الشماليةاكدت اقاليم حركة "فتح" في  

 .االخيرة 
قرار القيادة وقف العمل باالتفاقات مع الجانب االسرائيمي قرارا  أن،واعتبرت االقاليم في بيان 

مى جرائمو، وتعبيرا عن رفض قيادتنا وشعبنا لكل واجبا لوقف انتياكات االحتالل، وردا طبيعيا ع
 اجراءات فرض االمر الوقع وخاصة بالقدس.

 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 
لقيادة ي اتخذتو اار الذمية القر عمى اى شدد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية كايد الغول 

 .مع االحتالل االتفاقيات الموقعة ب العمل  بوقف

ار السياسة االسرائيمية في ظل استمر  ياً ر ار بات ضرو وقال الغول عبر صوت فمسطين ان القر  
 شرعية الدولية قانون الدولي والىذه االتفاقات وال بعدم التقيد بااللتزامات المترتبة عمييا بفعل

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 



  
 
 

 
 
 

 

 

 
 الحكومة: ممف ثانياً 

 حجاج من األولى الدفعة وصول عن ،الرب ابو حسام الدينية والشؤون األوقاف وزاره وكيل اعمن
 الى وحاجة حاجا( 058) عددىم والبالغمساء الجمعة   المكرمة مكة الى الجنوبية المحافظات

 والوعظية اإلدارية البعثات ترافقيم المكرمة مكة الى ومنيا الدولي العزيز عبد الممك مطار
 .الفنية والطواقم واإلرشادية
 تباعاً  الرحالت باقي تصل ان المقرر من وانو لمحجاج، الفنادق تجييز تم انو الرب، ابو واضاف

 .  المقبل األحد يوم ظير حتى القاىرة مطار من
 اليوم صباح تالرحال انطالق المقرر من انو: الرب ابو قال الشمالية المحافظات وبخصوص

 واالثنين األحد عصر اهلل بإذن المنورة المدينة الى وصوليم المتوقع ومن األحد، اً غدو  السبت
 .استقباليم في لتكون االدارية البعثة سبقتيما وقد المقبمين،

 وزارة االوقافالمصدر: 
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 اصيب التي بجراحو متأثرا عام 33 القرا اهلل عبد محمد احمد استشيادأعمنت وزارة الصحة عن 
  العودةمسيرة  خالل يونس خانمحافظة  شرق البطن في االسرائيمي االحتالل قوات برصاص بيا

طفل  33 ياومن بينبالرصاص  30 بينيامختمفة  اخرون باصابات 55 أصيب ، كما االسبوعية 
 .سيدات اضافة الى استيداف سيارة اسعاف لمخدمات الطبية  3و

 األسبوعية قدوم كفر مسيرةجراء قمع االحتالل ل ثالثة مواطنين  وفي المحافظات الشمالية اصيب
عشرات  ، فيما اصيبعاما 35 منذ المغمق القرية شارع بفتح والمطالبة لالستيطان، المناىضة

 الجمعة بحي وادي الحمصذين ادو صالة الحاالت باالختناق عقب قمع االحتالل لممواطنين ال
 .بصور باىر بالقدس 

 وزارة الصحة : المصدر
 
 



  
 
 

 
 
 

 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 كالوديو لبنان، في( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة العام المدير أكد
 وضعيم عمى إطالقاً  يؤثر ال» عمل إجازات عمى لبنان في الفمسطينيين حصول أن كوردوني،
 بيا يقوم اتصاالت بموازاة ،«األونروا إياىا تمنحيم التي بالتقديمات يتعمق فيما كالجئين

 .اإلجراءات لتسييل العمل وزير مع المسؤولون

 صحيفة الشرق االوسط: لمصدرا

 واد حي في المواطنين منازل اإلسرائيمي االحتالل سمطات ىدم بقوة المغربية المممكة أدانت
 .المحتمة بالقدس باىر صور في الحمص

 عن يعرب المغرب" أن ،بوريطة ناصر المغربي الدولي والتعاون الخارجية الشؤون وزير وأكد
 الفمسطينيين لمسكان تعود سكنية لمبان موسعة ىدم بعممية اإلسرائيمية السمطات لقيام القوية إدانتو
 ".أوسمو اتفاقيات حسب( أ) مصنفة منطقة في والواقعة المحتمة، بالقدس الحمص واد في

 الدولية الشرعية قرارات مضامين مع تتعارض المقبولة غير الخطوة ىذه" أن عمى وشدد
سرائيل الفمسطينية الوطنية السمطة بين الموقعة واالتفاقيات  إلجماع االرتياح عن معبرا ،"وا 
 لمقتضيات صارخا تياكاان تمثل التي اإلسرائيمية الممارسات ىذه رفض عمى الدولي المجتمع
 .الصمة ذات األممية والقرارات الدولي القانون

 وكالة وفا: لمصدرا

 

 عمى ردا الجمعة يوم الفرنسي النبيذ عمى ضرائب بفرض ترامب دونالد األمريكي الرئيس ددى  
  ضرفب ةبيرض فديتست تاكرش ايجولونكتلا ةيكيرملأا األخيرة اآلونة في فرنسا طرحتو اقتراح
 .الكبيرة



  
 
 

 
 
 

 

 

 ضريبة من بقمق يشعر إنو الماضي األسبوع ماكرون إيمانويل الفرنسي لنظيره ترامب وقال
 .المقترحة الرقمية الخدمات

  نأ نوكي ،مىدمب فينبغي عمييم، ضرائب يفرض أن أحد ألي كان إذا” تويتر عمى ترامب وكتب
 إلى مشيرا “ماكرون، حماقة عمى ردا كبير مضاد إجراء عن قريبا سنعمن. المتحدة الواليات
 . ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس

 رويترزوكالة : لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 .العاصفة لقوات العامة القيادة عضو إياد عمي أبو القائد استشياد  - 32-2-3392
 

 .مصر عن البريطاني الجالء اتفاقية عن األولى باألحرف التوقيع- 3951 -32-2
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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