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   يأواًل : الممف السياس 

 المصرية بالعاصمة إقامتو مقر في الجمعة، مساء واستقبال عباس خالل محمود رئيسال أكد 
 القدس في انتخابات تحصل لم إذا" أنو المصريين ، والمثقفين اإلعالميين كبار من وفداً  القاىرة،

 األميركي، الوضع: محتممة غير مواضيع ثالثة أمام" أننا مضيفاً  ،"انتخابات أي أقبل فمن
 ".المسممين واإلخوان واإلسرائيمي،

 ما خاصة المنطقة، في الجارية السياسية التطورات آخر عمى الوفد الرئيس محمود عباس وأطمع
 بالدىا سفارة ونقل ليا عاصمة بالقدس باعترافيا إلسرائيل انحياز من األميركية اإلدارة بو قامت
 . عقابية إجراءات واتخاذىا إلييا،

 ثوابتنا عن نتنازل يجعمنا ولن القدس، في حقنا يقوض أو يزيل لن ذلك كل أن عمى الرئيس وشدد
 مخالفة وىي بالفعل انتيت التي" القرن صفقة" عمى نوافق يجعمنا ولن المشروعة، وحقوقنا الوطنية
 .الفمسطينية دولتنا عاصمة ىي الشرقية القدس أن حقيقة تغير ولن الدولية، لمشرعية

 نيويورك الى سأذىب أيام وخالل اآلخر، تمو الواحد إنجازاتنا وتحقيق مسيرتنا سنواصل: "وقال
 األمر وىو دولة، 431 من مجموعة وىي مصر، من الصين،+  77 مجموعة رئاسة الستالم
 ".الدولية الساحة عمى فمسطين دولة مكانة سيعزز الذي

وكان الرئيس قد وصل الى العاصمة المصرية مساء الجمعة في زيارة رسمية يمتقي بيا الرئيس 
 عبد الفتاح السيسي اليوم السبت.

  وكالة وفا المصدر: 
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 سمطات تيدد التي الجديدة اإلجراءات ان فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين قال 
 حيث التأزم نحو الوضع وتدفع كبير بتصعيد تنذر األبطال أسرانا ضد بيا القيام االحتالل
 .  إسرائيل في الداخمية االنتخابية الحممة من جزء التصعيدية الحممة ىذه أصبحت

 في انو من االحتالل سمطات نحذر نحن  السبت اليوم صباح صحفي تصريح في الشيخ وأضاف
 . التصعيد نحو سيذىب الوضع فان أسرانا ضد اإلجراءات تمك تنفيذ حال

 األخير األسرى إضراب بعد بو تعيدت ما كل بتنفيذ وااللتزام االحتالل سمطات  الشيخ وطالب 
 .يوماً  األربعين قرابة استمر الذي

    الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 األوان آن" أنو فتح لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام قال
 .غزة قطاع في االنقسام سمطة لتقويض جريئة؛ عممية خطوات التخاذ

 التنفيذية المجنة اجتماع في ناقشنا: "  الجمعة مساء فمسطين تمفزيون مع لقاء   في األحمد وذكر
صدار إطالقا، االنتظار يحتمل يعد لمان االمر  ،الماضي الخميس يوملمنظمة التحرير   وا 

 االنقسام سمطة لتقويض جريئة عممية خطوات اتخاذ من البدو ، مجد   يعد لم باإلدانة الكممات
 ".غزة في والخطف

 جمدت أن وسبق ،"شير من أكثر منذ مجمدة" المصالحة بشأن المصرية الجيود أن إلى ولفت
 ".أشير لعدة

 جرى من تدمير لمحتويات تمفزيون فمسطين الجمعة امس  غزة في  تم ما واشار األحمد الى ان 
 إلى أشخاص خمسة دخول أثناء فمسطين، تمفزيون مبنى حول حماس من لعناصر عمني بوجود
 "  .بمطات" ويحممون المبنى،

 أنيا موضحا ،"حدث ما الستنكار سارعت الجريمة، عمى تغطي حتى حماس: " األحمد  وأضاف
 ". ليا بإدانتيا منيا، تتنصل أن تريد"

 السر وامناء كوادر بحق واالعتقال القمع تمارس حماس حركة اسبوعين منذ انو األحمد وأوضح
 أن مؤكدا فتح، حركة انطالقة شعمة بإيقاد المشاركين  بقمع ذلك وتوجت االقاليم مختمف في

http://www.pbc.ps/Episodes/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-412019-3
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 قوة تستطيع لن يرضع، طفل وفييا موجودة، فتح دامت ما" تنطفيء لن والنضال الكفاح شعمة" 
 ".الثورة وشعمة ديمومة تطفيء أن األرض في

 المصدر: تمفزيون فمسطين    

 عن والتوقف مقراتيا إغالق في المحافظات الجنوبية في تعميم صادر عنيا  فتح حركةأعمنت    
 .غزة قطاع في آخر إشعار حتى بيا العمل

، أن مكتب وفا مساء الجمعةوكالة الناطق باسم حركة "فتح في حديث لعاطف أبو سيف د. وقال
باألقاليم الجنوبية في حركة "فتح" قرر إغالق مقرات الحركة في القطاع حتى التعبئة والتنظيم 

 .إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض ليا "فتح" وكوادرىا

إن "ىناك فوضى مقصودة ومنّظمة تمّس أبناء حركة فتح في غزة"، مطالًبا الكل  ،وقال أبو سيف
 .اه كل ذلكالفمسطيني بتحمل مسؤولياتو تج

وحّذر أبو سيف من انزالق األوضاع في قطاع غزة إلى مرحمة الخطر، خاصًة بعد االعتداء 
 اإلجرامي الذي تعرض لو مقر ىيئة اإلذاعة والتمفزيون وتدمير محتوياتو.

لن يكون الجميع بمنأى عن الخطر إذا لم يتحمل الكل الفمسطيني مسؤولياتو حيال ما وقال:
 يجري".

    وكالة وفا المصدر: 

 صباح الممثمين، المجيولين من مجموعة اقتحام" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت  
 .وأجيزتو محتوياتو كافة وتحطيم بغزة، والتمفزيون اإلذاعة ىيئة مقر الجمعة،

 العمل ليذا رفضيا و ادانتيا عن ، لها بيان في الجنوبية المحافظات في الحركة وعَبرت
 . والتمفزيون االذاعة ىيئة مقر عمى الممنيج التخريبي

 عمى والتعدي اإلعالمية وبالحريات والتعبير الرأي بحرية المساس المطمق ،رفضيا الحركة وأكدت
 .الفمسطيني األساسي القانون كفميا التي الحريات

 كونيا الفمتان ىذا عن المسؤولية كامل األمنية وأجيزتيا حماس حركة بيانيا، في فتح وحممت
 . الواقع األمر سمطة تمثل

https://fatehinfo.net/post/154887
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 الحقيقة صوت استيدفوا النكراء،الذين الجريمة ىذه ومرتكبي الجناه عن بالكشف وطالبتيا 
 .المحايد الوطني لإلعالم المشرفة الناصعة والصورة

     الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 قطاع في والتمفزيون االذاعة ىيئة مقر عمى الجبان االعتداء اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس دانأ 
 مؤكداً  ،عساف أحمد الوزير الرسمي اإلعالم عمى العام المشرف مع ىاتفي اتصال في غزة،

 .القطاع في الييئة طواقم  عمل سير إلعادة الالزمة االحتياجات  كافة لتوفير  الحكومة استعداد

 الوطني الصف عن الخارجة الجريمة ىذه عساف، الوزير مع االتصال خالل اهلل الحمد واستنكر
 .والحقيقة الحق صوت بانيا الييئة واصفا شعبنا، وتقاليد

 وكالة وفا المصدر: 

 

المشرف العام عمى اإلعالم الرسمي ، حركة "حماس" والجيات التي  الوزير أحمد عساف حمل 
تدعميا، المسؤولية الكاممة عن االعتداء الذي نفذه مجيولون، الجمعة، عمى مقر تمفزيون 

محتوياتو، من اثاث ومعدات بث وتصوير  فمسطين في قطاع غزة، وأدى إلى إحداث تدمير في
 وتسجيل واالرشيف، وأجيزة الحاسوب.

حّمل عساف خالل لقاء مع تمفزيون فمسطين عقب االعتداء اآلثم، اسماعيل ىنية ويحيى  كما
السنوار، مسؤوليو االعتداء والسماح بو، كونيم يسيطرون عمى قطاع غزة بقوة السالح، مؤكدا أن 

 ىذه الجريمة لن تمر، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيو كل من خطط وشارك ونفذ االعتداء الثمن.

ن ىناك العديد من المضايقات التي يتعرض ليا العاممون في تمفزيون فمسطين، الفتا وأوضح أ
الى ان عصابات "حماس" المسمحة أقامت قبل أيام حاجزا أمام مقر التمفزيون بغزة، وقامت بسرقة 
الكاميرات التي كانت بحوزة المصورين، واحتجزتيا لعدة أيام، الفتا عمى انو جرى التواصل مع 

كمال عممنا.عدد كبي  ر من الجيات حتى تمكنا من استعادتيا، وا 
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 وقال الوزير عساف إن "حماس" ال تؤمن بالشراكة الوطنية، وال تتقبل الرأي اآلخر وتسعى دائماً  
إلسكات ىذا الصوت بشتى الطرق، مشيرا إلى أن مشاىد االعتداء والجريمة التي حصمت اليوم 

و عمى قطاع غزة وسيطرتيا عمى مقرات التمفزيون عام تعيد إلى األذىان االنقالب الذي مارست
 وسرقتيا لمحتوياتو. 7007

 المصدر: تمفزيون فمسطين

 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثًا 

 7 بينيم االسرائيمي االحتالل قوات برصاص مواطن 41 صابةأعمنت وزارة الصحة عن ا
 .غزة قطاع شرق العودة مسيرات خالل   صحفيو  مسعفين

 وزارة الصحة : المصدر

 

 78 عمى سيحصل الميكود حزب أن ،"ىيوم إسرائيل" صحيفة نشرتو لمرأي استطالع أظير 
 في لمحكومة، المناسب الرئيس ىو نتنياىو أن آراؤىم المستطمعة من% 31 رأى حين في مقعدا،
 .اليوم اإلسرائيمية االنتخابات جرت حال

 43 مستقبل يوجد حزب -مقعدا 78 الميكود حزب:التالي النحو عمى االستطالع نتائج وجاءت
 -مقاعد 9 المشتركة القائمة -مقعدا 43( غانيتس – إسرائيل مناعة) إسرائيل حزب -مقعدا
 -مقاعد 1 ميرتس -مقاعد 1 ىتوراة ييودوت -مقاعد 6 كمنا حزب -مقاعد 9 الجديد اليمين
 ىتنوعاه حزب -مقاعد 1 الييودي البيت -مقاعد 1 بيتنا إسرائيل حزب -مقاعد  1 جشر حزب

 حزب -واحد مقعد يشاي، ايمي حزب -مقعدين عمى سيحصل شاس، حركة -مقاعد 3 الحركة –
 .واحد مقعد مارزل، باروخ – القوة – عوتصما حزب -واحد مقعد فيغمين، موشيو – اليوية

 ترجمة وكالة وفا  المصدر: 
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 ضد اتيام الئحة تقديم يؤيد نيتسان، شاي اإلسرائيمي العام المدعي أن ، العبرية اإلذاعة أفادت 
 ".واحتيال رشاوى" مخالفات بارتكاب نتنياىو، بنيامين االسرائيمية الحكومة رئيس

 يجب أنو يرّجح نيتسان أن الداخمية، الُمداوالت في شاركوا ممن النيابة، من أشخاص ويظن
 يديعوت ممف في رشاوى،" مخالفة الرتكابو استماع، لجمسة إخضاعو بعد نتنياىو محاكمة

 ".الفوائد ممف في األمانة وخيانة واحتيال وبيزيك، أحرونوت

 ترجمة وكالة معا  المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 مميارات 1 بكمفة المكسيك مع حدودي جدار بناء مشروعو عن مجددا األميركي الرئيس دافع 
 .أكثر أو عام طيمة مغمقة األميركية الفدرالية اإلدارات لبقاء مستعد أنو مؤكدا دوالر،

 الذين الديموقراطيون المسؤولون أعطى ،"جداً  مثمرة" بمحادثات ترامب تنويو من الرغم وعمى
 .تفاؤالً  وأقل مغايرة رواية األبيض البيت في التقوه

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

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