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 أواًل : الممف السياسي 

 القاىرة، مدينة في األثنين فجر وقع الذي الجبان اإلرىابي العمل ،عباس محمود رئيسال دانأ 
 .األبرياء المواطنين من العشرات بحياة وأودى

 األعمى، اإلرىاب ومواجية الصعاب، كل تخطي عمى مصر بقدرة ثقتو عن سيادتو، وأعرب
 .الصعبة الظروف ىذه في مصر الشقيقة جانب ىإل وشعبيا فمسطين وقوف مؤكدا

 الضحايا وألىالي الشقيق المصري ولمشعب السيسي الفتاح عبد لمرئيس الرئيس، السيد تقدم كما
 .واالزدىار والتقدم األمن الشقيقة ولمصر لمجرحى، العاجل الشفاء متمنياً  والمواساة، التعازي بأحر

 المصدر: وكالة وفا

جنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب ، أن االنفكاك عن االحتالل يقتضي أكد أمين سر الم  
 في محافظات الوطنجبية وطنية تستند لبرنامج، ورؤية استراتيجية لتفعيل المقاومة الشعبية 

بقيادة واحدة وأجندة ورزنامة فعاليات معمنة، موضحًا أنو ال بد من وجود نقاش فمسطيني لوضع 
ويجب أن نكون صبورين وحكماء ألن االحتالل ، ة لالنفكاك عن االحتاللاستراتيجيات مدروس

 يريد ان يدفعنا باتجاه ردة فعل".

نية ، أن قرار القيادة الفمسطيالرجوب خالل برنامج " ممف اليوم" الذي بث مساء االثنينوأوضح 
بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل، جاء نتاج لنقاش في األطر الضيقة والواسعة 

 وتحت عنوان اتفق عميو الجميع وىو "نحن اين ذاىبون".

ال بد من بناء استراتيجية لمقاومة شعبية بقيادة عميا تقودىا حركة فتح، مطالبًا وأضاف الرجوب : 
 من كل التجاذبات والتناقضات والسخافات الداخمية.باستبعاد الرئيس محمود عباس 

واستكمل: "يجب أن نخوض حوارًا مزدوجًا مع فصائل منظمة التحرير لبمورة رؤية استراتيجية 
 إلسناد مسيرة االنفكاك عن االحتالل والعمل عمى تقصيرىا".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=rHT3u1pa6WA
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ال نستطيع أن  وحول ما أثير مؤخرا حول توتر العالقة مع دول عربية، شدد الرجوب عمى أننا "
نعزل أنفسنا عن الكويت أو السعودية واالمارات واالردن، وكل ما قدموه لمقضية الفمسطينية من 

 دم ومال ومواقف تاريخية ثابتة".

وأشار الرجوب إلى أن إسرائيل تحاول ضرب عمقنا العربي الذي ليس بإمكاننا االنعزال عنو، 
 جتماعي خالل الفترة األخيرة بيذا الشأن.مستيجنا ما تم تداولو عبر مواقع التواصل اال

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

 االعالمية المواقع بعض عبر تناقمو تم ما زكي، عباس فتح، لحركة المركزية المجنة عضو نفى 
 في الفمسطينيين الالجئين احتجاجاتب حول تصريحات تتعمق لسانو، عمى حماس، لحركة التابعة

 .المبناني العمل وزير ارقر  ضد المبنانية المخيمات

 أن المعيب ومن إعالمية، وسيمة ألي التصريحات بيذه أدل   لم":  صحفي تصريح في زكي وقال
 الموقف وحدة من النيل الكاذبة االخبار ىذه ىدف أن مضيفاً  لي، تصريحات ىكذا نسب يتم

 موضوع حول الحركة داخل خالفات يوجد وال الفتحاوي الموقف وحدة عمى مؤكداً  الفتحاوي،
 .لبنان في الفمسطينيين الالجئين

 ألنيم حقيم، المبنانية المخيمات في الفمسطينيون الالجئون بيا يقوم التي االحتجاجات:" وأضاف
 صفقة إطار في يندرج ما وىو العودة، لحق إسقاط مواطنين أو كأجانب معاممتيم أن يعتبرون
 ".القرن

  موقع النجاح االخباريالمصدر: 
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 لألسرى المساندة الفعاليات في الواسعة المشاركة ضرورةعمى  واإلسالمية الوطنية القوى أكدت 
 واقتحامات والتعذيب العزل سياسة وضد منيم، الطعام عن المضربين جانب إلى والوقوف
 المتعمد الطبي اإلىمال لسياسة ورفضا والنقب، االحتاللي" عوفر" معتقل في جرى كما الزنازين
 .والنساء األطفال واعتقال

 كل لتعم لألسرى الداعمة المشاركة رقعة توسيع أىمية إلى ،صحفي بيان في ،القوى وأشارت 
 اهلل رام في المركزية الدعوة عمى اإلطار ىذا في مشددة الفمسطينية، والمخيمات والقرى المدن
 .مساء والنصف الرابعة الساعة المقبل األربعاء يوم غزة وقطاع

 بقضيتنا المحدقة والتحديات المخاطر ظل في الفمسطينية الوطنية بالوحدة التمسك أىمية وأكدت
 عمى لمحفاظ داعيةً  ذلك، تحقيق عمى الحريص األخوي المصري الدور عمى مشددة الوطنية،
 .والوطنية والثوابت بالحقوق التمسك في الريادي ودورىا الفمسطينية التحرير منظمة

 وكالة وفا المصدر:

 

 الرئيس باسم  الجزيل الشكر ، االسالمية لمشؤون الرئيس مستشار باشالي محمود الدكتور قدم 
 ألسر الشريفين الحرمين خادم مكرمة عمى السعودية، العربية المممكة إلى عباس، محمود

 ورعايتيم استقباليم المممكة وتتولى فمسطين، شيداء ذوي من حاج ألف تشمل التي الشيداء،
 .جدة في العامة والقنصمية الرياض، في فمسطين ةدول وسفارة الحج بعثة مع بالتنسيق

 غزة، قطاع حجاج مع خاصة فمسطين، حجاج كافة مع التواصل عمى القيادة حرص اليباش وأكد
 .  احتياجاتيم عمى والوقوف

 بعثة أن الرب، أبو حسام الفمسطينية البعثات رئيس نائب األوقاف، وزارة وكيل أعمن جانبو، من
 .عالية بمواصفات المخيم، تجييز أنيت قد الحج

 وكالة وفاالمصدر: 
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 حسابات أي خارج تكون ولن لم غزة أن سالمة، دالل فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكدت 
 والحقوق الفمسطينية، الوطنية تكريس في ميمة مساحة تشكل أنيا إلى مشيرة الفمسطينية، لمقيادة

 .المشروعة

 جادة محاوالت وىناك الفمسطينية، لمثورة حقيقي خّزان غزة إن:" اذاعي حديث في سالمة وقالت
 دولة إقامة من األمريكية القيادة تروجو ما أن مؤكدة ،"الوطني المشروع عن بعيًدا القتطاعيا

 .ورسمًيا شعبًيا مرفوض وميناء بمطار

 الشرعية إطار في إال ناجًحا يكون لن حراكيا بأن تدرك أن  حماس حركة سالمة وطالبت 
 أمريكا ومشاريع االحتالل مشروع اتضاح ظل في وذلك الوطنية، الوحدة خيار حول االلتفافو 

 .محددة جغرافيا في وحصرىا القضية إلنياء والسعي لالحتالل المؤيدة

 عمى الفمسطينية والسمطة التحرير منظمة أنجزتو ما نضيع أن يجوز ال"  أنو عمى سالمة وشددت
 ".جديد قيادي إطار إيجاد بذريعة السابقة األعوام مدى

 اذاعة صوت القدسالمصدر: 

 الموح، دياب السفير العربية جامعةال لدى الدائم ومندوبيا بالقاىرة فمسطين دولة سفير أطمع  
 في الفمسطينيين الالجئين أوضاع عمى ، الجبوري سحر.د"  بالقاىرة" االونروا"   مكتب رئيس
 ليم األونروا تقدميا التي والتسييالت الخدمات وطبيعة سوريا، من القادمين خاصة مصر

 .والغذائية والتعميمية الصحية الخدمات صعيد عمى بالقاىرة فمسطين سفارة مع بالتعاون

 التي الممنيجة والحممة خالل لقائو المسؤولة االممية ، العقبات الموح دياب السفير كما ناقش
 خدمات ممف وغمق لتصفيتيا محاولة في ونروااأل مؤسسات دور لتعطيل األمريكية اإلدارة تشنيا

 اليام الدور مثمًنا والشتات، غزة وقطاع والقدس الغربية الضفة في سواء الفمسطينيين الالجئين
 ضرورة ومؤكًدا تواجدىم، أماكن مختمف في الفمسطينيين الالجئين كافة لدعم ليا والمستمر
 .األونروا لمؤسسات الدولي الدعم استمرار
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 بالقاىرة فمسطين وسفارة األونروا مكتب بين المثمر التعاون الجبوري سحر. د ثّمنت ياجيت من
 استمرار مؤكدةً  ، بالقاىرة الفمسطينيين الالجئين عن المعاناة وتخفيف الخدمات تقديم أجل من

 . السفارة مع والتواصل العمل

 سفارة فمسطين بالقاهرةالمصدر: 

 

 ثانيًا: ممف الحكومة

 المتابعة، قيد 6> زال ما حين في وبالغا، شكوى =7 أنجزت أنيا الفساد مكافحة ئةىي ذكرت  
حالة 9 عمى والتحفظ منيا 77 عمى الرد تم حيث أخرى ،  لجيات ممفين وتحويل واحد، ممف وا 

 عدد ليبمغ  الماضي،  تموز شير تمقتيا الييئة خالل  وبالغا شكوى == وذلك من أصل
 .>99 إلى العام بداية منذ إلييا ةالوارد والبالغات الشكاوى

 مجموع من% 9.?: نسبتو ما عمى استحوذ العام القطاع أن وأوضحت الييئة في بيان صحفي، 
 ،%6.8: بنسبة المحمية بالييئات وبالغا شكوى 97 تعمقت فيما ،<9 بواقع والبالغات الشكاوى
 المساىمة وشركات اضعينالخ وغير والنقابات واالتحادات الجمعيات بين ما البقية وتوزعت
 .العامة

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 مكانة تعزيز عمى تعمل الحكومة إن مجدالني أحمد االجتماعية التنمية وزير قال 
 السياسي الدعم حشد خالل من ووجودىا، خدماتيا استمرارية عمى والحفاظ" األونروا"

 إضافة المتحدة، ألمما في ليا التفويض تجديد لصالح مريح تصويت وضمان والدبموماسي
 .موازنتيا في المالي العجز وسد لدعميا والممولة المانحة الدول وتشجيع الجيود لبذل

 لويس غوين الغربية الضفة في  االونروا عمميات مديرة ، لقائو خالل مجدالني وأضاف
 لالجئين المصير وتقرير العودة لحق األساس السياسي العنوان ىي األونروا أن"
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 بيا تمر التي الصعبة الظروف رغم عمميا واستمرار بقائيا عن سندافع لذلك يين،الفمسطين
 ."الفمسطينية القضية
" األونروا" مع المشترك التعاون وتعزيز تطوير عمى االجتماعية التنمية وزارة حرص وأكد
 الحصار لمواجية صمودىم وتعزيز المواطنين وتمكين الخدمات لتقديم غزة، قطاع في

 .القطاع في المواطن يعيشو الذي الخانق مياإلسرائي
 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً 

خالل عمميات دعم وتفتيش   مواطناً  88، الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم  
، اإلسرائيمية أطممقت الزوارق وفي المحافظات الجنوبية ، والقدس ل في المحافظات الشماليةلممناز 

 مدينة رفح.أعيرتيا النارية عمى الصيادين ومراكبيم في بحر 
 في مبنى وأساسات بركسات االحتالل ىدمت قواتوفي سياق االعتداءات االسرائيمية اليومية 

 ىداعتفيما  ، األغوار شمال وشاحنة ومركبة جرار عمى ، واستولت ملح بيت غرب جاال بيت
 بنابمس. المستوطنين عمى ممتمكات المواطنين في بمدة عوريف

 ، القدس في الثقافي يبوس مركز مقر اإلسرائيمي االحتالل قوات اقتحام الثقافة وزارة دانتأوقد 
 .غوشة صبحي المقدسي واألديب لممفكر تأبين حفل إقامة ومنع ، االثنين، مساء
 ممنيجة سياسة بالقدس" يبوس" مركز االحتالل قتحام ،سيف أبو عاطف الثقافة وزير وقال

 .الثقافية اليوية لطمس
   وفاوكالة المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 حل وفق وتسويتيا الفمسطينية، يةالقض مركزية عمى الصفدي، أيمن األردني، الخارجية وزير أكد 
 القدس وعاصمتيا مستقمة دولة عمى شعبيا وحصول اإلسرائيمي، االحتالل بإنياء الدولتين
 .الشرقية
 إنو ، أنقرة، في األتراك لمسفراء عشر الحادي المؤتمر في ألقاىا محاضرة خالل الصفدي وقال

 ذاك الدولتين، حل وفق الصراع وحل حتاللاال زوال دون من استقرار وال أمن وال شامال سالم ال"
 الفمسطينية الدولة قيام ويضمن االحتالل ينيي بما وحمو المنطقة في التوتر أساس ىو الصراع أن

 ".الشامل السالم شرط ىو المستقمة
   األنباء االردنيةالمصدر: وكالة 

 
 في الموجودة الفنزويمية ةالحكوم أصول عمى شامالً  حظراً  ترامب دونالد األمريكي الرئيس فرض  

 .بالده في لمسمطة مادورو نيكوالس الشرعي الرئيس" اغتصاب"بـ متذرعا المتحدة، الواليات
 فنزويال، لحكومة الممموكة واألصول الممتمكات جميع تحظر: "فيو جاء تنفيذا أمرا ترامب وأصدر
 بطريقة معيا التعامل أو ياسحب أو تصديرىا أو نقميا يجوز وال ،المتحدة الواليات في الموجودة

 ". أخرى
 روسيا اليومالمصدر:  
 
 نشرت إذا مضادة إجراءات ستتخذ الصين إن الثالثاء يومال الصينية الخارجية بوزارة مسؤول قال 

 .آسيا في المدى متوسطة صواريخ المتحدة الواليات
 مؤتمر في التصريحات بتمك ةلموزار  التابعة األسمحة من الحد إلدارة العام المدير كونغ فو وأدلى

 .بكين في صحفي
 رويترزالمصدر: وكالة 
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 : حدث في مثل هذا اليوم خامساً 

 . بيروت العاصمة المبنانية غرب قوات االحتالل االسرائيمية تدخل – 8<?7  -<->
 
 إسرائيل فيو يحّمل باإلجماع قراًرا يصدر فتح لحركة السادس المؤتمر - ?866  -<->

 ."ابوعمار" عرفات ياسر الشييد: رئيسال اغتيال مسؤولية
 
 ىيروشيما مدينة عمى الصغير الولد سميت ذرية قنبمة تمقي المتحدة الواليات -;:?7 -<->

 عمى البدين الرجل ىي أخرى قنبمة أيام ثالثة بعد وتمتيا نسمة، 6.666< مقتل إلى أدت اليابانية
 .نسمة 6<666. إلى 6.666> من بحياة أودت ناغاساكي مدينة

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

