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 أواًل : الممف السياسي

 اتفاقيات 7 إلى فمسطين دولة انضمام عمىاألربعاء، مساء عباس، محمود رئيسال وقع 
 .االعدام عقوبة بإلغاء الخاص البروتوكول ضمنيا من دولية، ومعاىدات

 من االجراءات باستكمال المالكي، رياض والمغتربين الخارجية لوزير تعميماتو ،الرئيس وأصدر
 .فييا كاملً  عضواً  فمسطين لتصبح االتفاقيات ىذه تنفيذ أجل

     وكالة وفاالمصدر: 

 من حماس أمن أجيزة بو تقوم ما" فتـــــــــح" التحرير الوطني الفمسطيني حركة واستنكرت دانتأ 
 أبنائيا وملحقة ، الشيداء عزاء بيوت وتكسير منع في  وتقاليدنا عاداتنا عن خارجة أعمال  

ختطاف االعتداء وأخرىا القطاع، في وكوادرىا  سر أمين عمي أبو إبراىيم :المحرر االسير األخ وا 
  الثانية، لممرة االحتلل سجون في عاماً  ٠٢ من اكثر امضى الذي ، الشرقية إقميم في فتح حركة
 .شقيقو وابن وشقيقو

" فتـــــــــــح" حركة إن الجنوبية، المحافظات في اإلعلم مفوضية أصدرتو بيان في الحركة وقالت
 الوطنية القوى  لجنة في مشاركتيا كافة تجميد عن تعمن فإنيا ، وتستنكره العمل ىذا تدين إذ بغزة

 .غزة قطاع في واإلسلمية

 في  وكوادرىا أبناءىا  إلعتقال التيم لتمفيق القانون في تتلعب حماس حركة أن الي ونوىت
 التصرفات وىذه ، وعربدتيا مصالحيا مع ليتناسب وذلك العام، الرأي لتضميل غزة قطاع

 ".شعبنا أبناء بين الفتن تثير أن شأنيا من حماس حركة من اللمسؤولة

 عن واالبتعاد  الوطني لمسموك االرتقاء تتطمب الوطنية الوحدة" أن عمى فتح حركة بيان وشدد 
 .االنقسام ويكرس عامة، شعبنا وأبناء" فتــــح" حركة أبناء كرامة يمس ما كل

 رغم الوطنية  لموحدة وتسعى الفمسطيني الصف لوحدة حريصة دائماً " فتـــــح" حركة ان واكدت
 .الصييوني االحتلل لمخططات والتصدى لمواجية اللمسؤولة، حماس حركة ممارسات

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 إلغاء الجريء، قرارىم عمى القدم، لكرة وفريقيا واتحادىا األرجنتين بموقف" فتح" حركة حبتر  
 القدس مدينة في اإلسرائيمي، نظيره مع األرجنتيني المنتخب ستجمع كانت التي الودية المباراة
 .المحتمة

 الخطوة ىذه ، الثوري مجمسيا عضو ،"فتح" حركة باسم الرسمي المتحدث القواسمي أسامة واعتبر
 استخدام وعدم الدولي، العام الرأي تضميل عدم بضرورة إلسرائيل واضحة ورسالة باإليجابية
 .الدوليين والشرعية لمقانون مخالفة عدوانية ألغراض الرياضة

 تبقى أن يصرون ولمذين العالم، في السلم ولمحبي واالخلق لمقيم انتصار المباراة إلغاء أن وأكد
 وليس والسلم، المحبة لترسيخ جسرا الخصوص وجو عمى القدم وكرة عام بشكل الرياضة

 .اسرائيل تريدىا كما االحقاد عن والتعبير اىيةالكر 

 العاممين، وكافة الرجوب جبريل المواء رأسو وعمى الفمسطيني القدم كرة اتحاد جيود" فتح" وثمنت
 لمجامعة العام االمين شكرت كما اإلسرائيمي، المخطط إلفشال عالية بمسؤولية تعامموا الذين

 نفذا المذين والحركي، الرسمي واالعلم والمنظمات، االتحادات وجميع الغيط، أبو أحمد العربية
 .االتجاه ىذا في دولية اعلمية حممة

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 قوات ارتكبتيا التي الفظيعة الجريمة إن الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف الق
 تدل صالح، النبي قرية في( التميمي الحفيظ عبد عز) الفتى خلليا وأعدمت االسرائيمي االحتلل

 المواطنين وقتل الدماء إراقة في االحتلل جنود يمتمكيا التي الطويمة والخبرة التدريب مدى" عمى
 ".شعبنا أبناء من العزل

 الوكاالت) وتناقمتو واسعة بصورة انتشر الذي المصور الجريمة مشيد إن المحمود وأضاف
 بالعصور ويذكر األبدان لو تقشعر مشيد ىو والعالم، بلدنا في( االجتماعي التواصل ووسائل

 (.البشر لحوم أكمة) فييا ساد التي
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 االرجنتيني القدم كرة اتحاد قرار ، الحكومة باسم الرسمي المتحدث منث وفي سياق منفصل 
 القدس، الى حيفا من بنقميا القرار بعد االسرائيمي، المنتخب مع مقررة كانت التي المباراة بإلغاء
خراجيا سياسيا لباسا إللباسيا وذلك  .المعروف ونمطيا سياقيا عن وا 

 السياق عمى والحفاظ الحق الى االنحياز بقرار( االرجنتيني القرار) الرسمي المتحدث ووصف
 تريد التي اإلسرائيمية الخداع حبال عمى المعب ورفض لممباراة الرياضي والطابع الطبيعي
 .االحتللية سياساتيا خدمة لصالح وتحويميا عالمية صمة ليا خطوة أية استغلل

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

قرية  مساكن  ىدم عمى  الخميس اليوم صباح قوات االحتلل االسرائيميوجرافات  آليات أقدمت
 أحوال رغم مأوى دون العراء في يموأبقت أىميا وشردت التوالي، عمى 9٠1الـ لممرةالعراقيب 
 .الفضيل رمضان وشير الحارة، الطقس

 84موقع عربالمصدر: 

 

 بمحافظات مناطق عدة من مواطناً  99 الخميس، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتلل قوات عتقمتا 
 مبعدي أحد نجل وىو( عاما ٠2) جمغيف أبو جمال احمد:  المعتقمين من وعرف، الغربية الضفة
 من ،(عاما 24) البمعاوي الرؤوف عبد ويوسف ،(عاما 2٠) مزىر حسن وشياب الميد، كنيسة
" سياعرة محمد" المحرر واألسيربالخميل، سعير بمدة من جبارين جلل المحرر األسير ، لحم بيت
 .بقمقيمية عزون بمدة من( عاما ٠2) بدوان ثائر ،الشاب.خاراس بمدة من

أصيب، فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين برصاص قوات االحتلل وفي سياق متصل 
 .، خلل اقتحاميا مدينة نابمسبينيم حالة خطيرة  اإلسرائيمي

 القدس صحيفة: المصدر
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 جنديين ضرب بتيمة ادينت التي التميمي عيد المعتقمة الفمسطينية لمفتاة دعم مجموعة اعمنت
 .عقوبتيا اتمام قبل سراحيا باطلق محاميتيا طمب رفضت اسرائيمية لجنة ان اسرائيميين،

 في ليا فيديو شريط بث لدى العالم انظار لفتت وىي العمر من 97الـ اليوم التميمي عيد وتبمغ
 .المحتمة الغربية الضفة في منزليا قرب اسرائيميين جنديين تضرب وىي يظيرىا الماضي ديسمبر

 المصدر: وكالة فرانس برس

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 مستعدين ليسا انيما ترودو جاستن الكندي الوزراء ورئيس ماكرون ايمانويل الفرنسي الرئيس كدأ 
 الدول مجموعة قمة عن المتحدة الواليات مع" مشترك بيان يصدر ان اجل من شيء بكل لمقبول"

 .والسبت الجمعة كيبيك في تمتئم التي الكبرى السبع الصناعية

 تتمخص المسألة" ان اوتاوا في وترودو ماكرون بين اجتماع ختام في الفرنسية الرئاسة وقالت
 سبيل عمى مشترك؟ بيان ىناك يكون أن اجل من محتممة بتعديلت نقبل مدى أي الى: باآلتي
 .المناخي" باريس اتفاق يذكر ال ببيان لمقبول مستعدين نكون لن نحن المثال،

 موقف مواجية في متراصة السبع مجموعة في االخرى الست الدول ان عمى باريس وشددت
 ".حقيقي تماسك ىناك)...(  الست الدول بين تصّدع ىناك ليس" انو مؤكدة المتحدة، الواليات

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 الخارجية ووزير الوزراء رئيس نائبالصفدي خلل استقبالو اكد وزير الخارجية االردني ايمن 
 بدفع ييددان زوالو آفاق وغياب االحتلل استمرار أنعمى ي، كوفن سيمون االيرلندي والتجارة
 . والصراع التأزيم من المزيد نحو المنطقة

 حقيقي جيد وبدء السممية الجيود في الجمود لكسر الجيود تكاتف أىمية عمى الوزيران واتفق
 .الدولية الشرعية قرارات ووفق الدولتين حل اساس عمى الصراع لحل فاعل

 لمشعب المشروعة الحقوق دعم في والثابتة المبدئية التاريخية مواقفيا إليرلندا الصفدي وشكر
 الخارجية وزير أكد التي القدس إزاء موقفيا وثمن والدولة، الحرية في حقو وخصوصا الفمسطيني،

 من الرابع خطوط عمى الفمسطينية لمدولة عاصمة استقلليا أن األعمال تصريف حكومة في
 .الشامل السلم وتحقيق الصراع لحل الوحيد السبيل ىو 9197 لمعام حزيران
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 والسماح عنو الحصار رفع ضرورة وأكدا غزة، قطاع في الخطيرة التطورات الوزيران واستعرض
 . إلييا المعيشية االحتياجات بتدفق

 القائم الوضع استمرار تبعات من محذرا مفتوحا، سجنا غزة من جعمت إسرائيل إن الصفدي وقال
 . وأىمو القطاع ضد اإلسرائيمية الممارسات ومن

 وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة الدولي الدعم تقديم في االستمرار عمى أيضا الوزيران واتفق
 (.نرواو األ) اللجئين

 المصدر: وكالة االنباء االردنية

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 .الشرقية القدس كامليحتل   االسرائيمي حتللاال جيش - 9197 –7-9

 

 أن بعد الحتلليا تمييًدا القدس مدينة إلى تصل ةالصميبيالحملت  طلئع - 9٢11 -7-9
 .الشام بلد من األكبر الجزء عمى السيطرة ستطاعتا

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


