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 واًل : الممف السياسيأ

 والمفوض فتح لحركة المركزية المجنة عضو" ماهر أبو" حمس أحمد:االخ الثالثاء مساء أزاح
 عرفات ياسر الرمز القائد الشييد صورة عف الستار الجنوبية المحافظات في والتنظيـ لمتعبئة العاـ
 بحضور غزة غرب اقميـ نظميا احتفالية في غزة مدينة وسط ،" قدس يا بؾ   إال حممي يكتمؿ لف" 

 سر وأمناء األقاليـ قيادة وأعضاء سر وأمناء القيادية الييئة وأعضاء الثوري المجمس أعضاء
 . فتح حركة أنصار مف حضور وسط التنظيمية المناطؽ سر وأمناء الحركية المكاتب

 أبو الشييد ذكرى يحيي الذي الجيد ىذا فييا حيا والتي المناسبة بيذه ألقاىا التي كممتو وفي
 ورمزىـ قائدىـ وصية عمى ومحافظوف أوفياء سيظموا فتح حركة أبناء أف حمس أوضح  ، عمار
 فمسطيف تحرير في القائد الشييد درب عمى فتح حركة استمرار مؤكدا  ، عرفات ياسر الشييد
 . وكنائسيا القدس مآذف عمى فمسطيف عمـ زىرة أو شبؿ برفع عرفات ياسر حمـ وتحقيؽ

 أىمية وعمى عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة حوؿ شعبنا التفاؼ عمى حمس وشدد
ف ، فمسطيف لدولة كعاصمة القدس  يمثمو وعد إال ىو ما إسرائيؿ عاصمة القدس ترامب إعالف وا 
 . الصابر الفمسطيني الشعب ىزيمة القرار بيذا يستطيع وال ، وحده

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

عضو المجنة ، أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  صائب عريقاتد.أعمف 
برئاسة الرئيس محمود عباس، لمقيادة الفمسطينية  اجتماعات و سيتـ عقد أنالمركزية لحركة فتح 

 رائيؿ.األسبوع المقبؿ لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجمس المركزي الخاصة بالعالقات مع إس

، إف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلذاعة صوت فمسطيفوقاؿ عريقات في تصريحات 
الفمسطينية ستجتمع السبت المقبؿ في مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية، عمى أف 

 .فتحيميو في اليـو التالي اجتماع لمجنة المركزية لحركة 

وأضاؼ عريقات أف المجنتيف تأخذاف بجدية عالية قرارات المجمس المركزي ذات األىمية، خاصة 
عمى ضوء استمرار اإلدارة االمريكية بمحاولة فرض الحموؿ مف خالؿ إسقاط ممفي القدس 

 والالجئيف عف طاولة المفاوضات.

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين 

http://fatehinfo.net/post/147259
http://fatehinfo.net/post/147259
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، جيود الدوؿ واألحزاب التي ساىمت وعممت عمى ني الفمسطيني "فتح" ثمنت حركة التحرير الوط
 .انعقاد مؤتمر المانحيف في العاصمة البمجيكية بروكسيؿ

، إننا نأمؿ بإطار سياسي في مؤتمر المتحدث باسـ حركة فتح في أوروبا،  جماؿ نزاؿد.قاؿ و 
 المانحيف يميؽ بتطمعنا نحو االستقالؿ.

صعود عدة، ما يعتبر في نظرنا داللة عمى  قبؿ موعده بشيورعقد نزاؿ: إف المؤتمر  وأضاؼ
فمسطيف درجات ذات شأف في سمـ األولويات الدولية، ودولتنا تتطمع لتوفير المطموب لمواصمة 

 حتية تحت رعاية رئيس دولة فمسطيف.ونية لبناء المؤسسات والبنية التالعممية الماراث

ؽ وتابع: "نتطمع لتوفير الدعـ المالي انطالقا مف رؤية سياسية تدعـ توجياتنا االستقاللية وتمي
 بمشروعنا الوطني وطموحاتنا السيادية في أرضنا ودولتنا وعاصمتيا القدس الشرقية.

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية   

   المصالحة ممف :  ثانياً 

 مساء شكري، سامح المصري الخارجية وزير مع اهلل، الحمد رامي. د الوزراء رئيس بحث  
 وتطورات السياسية، المستجدات اخر بروكسؿ، البمجيكية العاصمة في اقامتو مقر في الثالثاء
 .الوطنية المصالحة سير

 االتحاد لدى فمسطيف وسفير المالكي، رياض الفمسطيني الخارجية وزير بحضور ذلؾ جاء
 .الفرا الرحيـ عبد ولوكسمبور وبمجيكا االوروبي

 المحافؿ في لفمسطيف واالنتصار الوطنية، لممصالحة الراعي المصري الدور اهلل الحمد وثمف
 حشد في عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى طينيةالفمس القيادة جيود مساندة سيما ال الدولية،
 .المصير وتقرير والعودة الحرية في شعبنا ابناء حقوؽ لصالح الدولي الدعـ

  الوزراء مجمس: المصدر

 قطاع في عمميـ أماكف إلى القدامى الموظفيف مف 555 إعادة ، عواد جوادد. الصحة وزير قرر
 .غزة
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 إلى موظفا 555 عودة قررنا: " اإلخبارية" سوا" لوكالة خاص تصريح في عواد الوزير وقاؿ
 ".واإلدارييف ، الطبية الخدمات وميندسي الحرفييف مف الجنوبية، المحافظات في عمميـ أماكف

 ، عنو انقطاعو قبؿ  فيو يعمؿ كاف الذي المكاف إلى سيعود موظؼ كؿ أف إلى عواد وأوضح
 .الصحة وزارة قرار بحسب ، األربعاء يوـال مف بدء

 عمميـ إلى عادوا الذيف الصحة وزارة في القدامي لمموظفيف اإلجمالي العدد أف إلى عواد وأشار
 .موظفا 5555 حوالي بمغ ، الماضي اكتوبر شير في المصالحة اتفاؽ توقيع منذ

  المصدر: وكالة سوا

 الذي الدوري اجتماعيا، صيدم صبريد.  الوزير برئاسة العالي والتعميم التربية لجنة عقدت 
 عديد لمناقشة الفيديوكونفرنس؛ تقنية عبر وغزة الضفة في الوزارة طاقمي بيف األولى لممرة التأـ

 .وغزة القدس في التعميـ لقضايا المرة ىذه األقوى الحضور كاف إذ الجوىرّية، والمحاور المسائؿ

 واإلنجازات التطورات أبرز مستعرضاً  بالتاريخي المقاء ىذا كممتو، في صيدـ، الوزير ووصؼ
 التعميـ دمج أىميا مف مشتركة عدة برامج تنفيذ خالؿ مف خاصةً  غزة قطاع في حصمت التي

 .غزة في مدرسة 555 تشييد يستيدؼ الذي المئة وبرنامج العاـ بالتعميـ والتقني الميني

 إلى الموظفيف مف 5055 ػػالػػ عف يزيد ما إعادة سبيؿ في الوزارة بذلتيا التي الجيود إلى وأشار
 في متابعتيا تمت التي والفنية اإلدارية والقضايا الممفات مف وغيرىا غزة، قطاع في عمميـ

 .الوطف شطري بيف التبادلية الزيارات تكثيؼ إلى ذاتو الوقت في داعياً  القطاع،

 الخطوات بعض تنفيذ تأخر عمى بظالليا ألقت القطاع في الجباية آلية وضوح عدـ أف وأوضح
 مختمؼ عمى حالياً  ُيبحث الموضوع ىذا أف مؤكدا المالية، الدفعات بعض بصرؼ الخاصة
  .تعتريو عوائؽ أي إزالة في أمالً  األصعدة

 المصدر: وكالة وفا 
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 ممف الحكومة :  ثالثاً 

 األعمى الممثؿ مع بروكسؿ، البمجيكية العاصمة في اهلل، الحمد رامي.د الوزراء رئيس بحث
 خطوات اتخاذ سبؿ موغريني، فيدريكا األوروبي االتحاد في الخارجية والشؤوف األمف لسياسة
لزاـ الدولتيف حؿ لدعـ عممية  المشاريع مف عدد دعـ معيا بحث كما انتياكاتيا، بوقؼ اسرائيؿ وا 

 .غزة قطاع في خاصة التنموية

 المالكي، رياض والمغتربيف الخارجية وزير حضره الذي االجتماع خالؿ الوزراء، رئيس وجدد
 االتحاد وممثؿ الفرا، الرحيـ عبد ولوكسمبورغ وبمجيكا األوروبي االتحاد لدى فمسطيف وسفير

 في فعاؿ بدور األوروبي االتحاد قياـ ضرورة عمى تأكيده تراؼ، رالؼ فمسطيف لدى األوروبي
 فمسطينية دولة إقامة إلى وصوال الدولتيف، حؿ إلنقاذ عممية خطوات واتخاذ السالـ، عممية
 .الشرقية القدس وعاصمتيا مستقمة

 عمى لمضغط الجيود مف مزيد إلى داعيا لفمسطيف، األوروبي االتحاد دعـ اهلل الحمد وثمف
لزاميا الدولتيف، حؿ تقويض في الممنيجة خطواتيا وقؼ أجؿ مف إسرائيؿ  انتياكاتيا بوقؼ وا 
 المواطنيف، واعتقاؿ األراضي ومصادرة االستيطاني التوسع وقؼ سيما ال شعبنا، أبناء بحؽ

 .األطفاؿ خاصة

 المصدر: مجمس الوزراء 

 555 بسعة غزة، مدينة في الكمى لغسيؿ مركز إلنشاء اتفاقية عواد جواد.د الصحة وزير وّقع 
 رجؿ ممثؿ مع أميركي، دوالر مالييف 4 إلى تصؿ وبتكمفة الكمى، لغسؿ جياز 555و سرير

 .قاسـ عمي مجدي والميندس الحرازيف، حسف جماؿ المغترب الفمسطيني األعماؿ

 ستبدأ والذي غزة، قطاع في المواطنيف آالؼ سيخدـ والميـ الحيوي المشروع ىذا إف عواد وقاؿ
 .قريبا فيو البناء أعماؿ

 سخي دعـ مف يقدمونو وما وشعبيـ، لوطنيـ وانتمائيـ الميجر في فمسطيف بأبناء عواد وأشاد
 .الجنوبية المحافظات في أبناءنا يخدـ الذي تبرعو عمى لمحرازيف وتقديره الصحي، لمقطاع

  وفاالمصدر: وكالة 
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   ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

 بالضفة متفّرقة أنحاء مف األقؿ عمى مواطًنا 50 األربعاء اليوـ فجر االحتالؿ ت قواتعتقما 
 .القدس غرب شماؿ قطنة بمدة في وشقيقتو شييد والدة بينيـ الغربية،

 بعد ،(عاًما 54) سارة الطفمة وشقيقتو( رسيمة) شماسنة محمد الشييد والدة وعرؼ مف المعتقميف 
 أحمد الشييد شقيؽ جرار محمد، المحتمة القدس غربي شماؿ قطنة بمدة في منزليما مداىمة

 .المدينة ذات مف طوقاف أحمد الشاب وكذلؾ جنيف، في شقيقتو منزؿ مداىمة بعد جرار إسماعيؿ
 .مف مدينة نابمس حمامي جياد الشابلحـ، بيت غرب نحاليف مف  شكارنة محمد عمي، والشاب 

 مواجيات خالؿ بيا، يبأص التي بجروحو متأثرا ،(عاما 56) نعيـ أبو ىيثـ ليث :الفتى داستشي 
 .اهلل راـ شرؽ شماؿ المغير قرية في اإلسرائيمي االحتالؿ قوات مع

 مساء االحتالؿ قوات مع مواجيات خالؿ رأسو في برصاصة أصيب نعيـ أبو الفتى وكاف
 الحؽ وقت في وأعمف وضعو، لخطورة الطبي فمسطيف مجمع إلى نقمو وجرى القرية، في الثالثاء

 .استشياده عف

 وفاالمصدر: وكالة 

 : الممف العربي  والدولي خامساً  

لبحث تداعيات قرار الخميس، اجتماًعا استثنائًيا في القاىرة،  اً غديعقد وزراء الخارجية العرب 
 الرئيس األمريكي دونالد ترامب نقؿ السفارة األمريكية لمقدس واعتبارىا عاصمة إلسرائيؿ.

وقاؿ مصدر دبموماسي بالجامعة العربية إّف االجتماع الطارئ سيسبقو اجتماع لمجنة مبادرة 
المجنة األردف السالـ العربية برئاسة األردف وذلؾ لمنظر في التطورات الخاصة بالقدس. وتضـ 

)رئيًسا( وعضوية مصر والبحريف وتونس والجزائر والسعودية والسوداف والعراؽ وفمسطيف وقطر 
 ولبناف والمغرب واليمف إلى جانب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية.

 المصدر: صحيفة القدس
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 الحرميف خادـ السعودي العاىؿ برئاسةاجتماعو االسبوعي خالؿ السعودي  الوزراء مجمس أكد
 األزلية التاريخية العاصمة ىي القدس أف عمى سعود آؿ عبدالعزيز بف سمماف الممؾ الشريفيف
 .الدولية لمقرارات وفقاً  لفمسطيف،

 أمر ىو اإلسرائيمي االحتالؿ سمطات بو تقوـ إجراء أي أف وقاؿ المجمس في بياف صدر عنو 
ضعاؼ األوسط، الشرؽ منطقة في التوتر إشعاؿ إلى إال يؤدي وال باطؿ،  إلى التوصؿ فرص وا 
قامة الدولتيف، حؿ أساس عمى يبنى ودائـ شامؿ حؿ  وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 .القدس

 المصدر: وكالة األنباء السعودية 

 مناشدة ، مف العاصمة السويسرية جنيؼ (ونروااأل) فمسطيف الجئي وتشغيؿ غوث وكالة أطمقت 
 وقطاع الغربية والضفة سوريا في الالجئيف أجؿ مف دوالر، مميوف 055 يتجاوز بمبمغ طارئة
 .األمريكي التمويؿ في التقميص أعقاب في الوكالة تعانييا التي المزمنة المالية األزمة بسبب،غزة

 األراضي ومخيمات سوريا مخيمات بيف مناصفة المناشدة ىذه تقسيـ سيتـ: "ونروااأل بياف وقاؿ
 (.الغربية والضفة غزة قطاع) المحتمة الفمسطينية

 لبناف إلى سوريا مف فروا فمسطيني الجئ ألؼ 55 حوالي تغطي المناشدة تمؾ أف إلى ولفت
 .واألردف

 أغمب إف ،"جنيؼ" مف المناشدة إطالؽ خالؿ كرينبوؿ بيير لألونروا العاـ المفوض وقاؿ
 المساعدة تقديـ عمى يعتمدوف سوريا وفي المحتمة الفمسطينية األراضي في الفمسطينييف الالجئيف

 .الوكالة تقدميا التي

 والمياه الغذاء" المساعدات وتشمؿ، "لألرواح منقذة حرفيا، ىي المساعدات ىذه: "وأضاؼ
 األوضاع جراء األمواؿ تمؾ إلى ماسة حاجة" ىناؾ أف إلى اً تالف،  "الطبية والمساعدة والمسكف
 ".المتفاقمة الطارئة

 تضمف التي التشريعات تعزيز إلى الكونغرس األربعاء، اليوـ ترامب، دونالد األمريكي الرئيس دعا
 ".فقط األصدقاء إلى مخصصة" األمريكية المساعدات تكوف أف
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 الذي القرار إلى األمريكي، الكونغرس أماـ الرئاسة، توليو منذ لو خطاب أوؿ خالؿ ترامب وأشار
 .أحدثو الذي والضجة األمريكية، السفارة ونقؿ إلسرائيؿ عاصمة بالقدس االعتراؼ بشأف اتخذه

 الدوؿ بعض لكف إلسرائيؿ، عاصمة بالقدس باالعتراؼ قرارا الماضي الشير إتخذت لقد: "وقاؿ
 ".المتحدة األمـ في القرار ىذا ضد صوتت

 أطالب وأنا الدوؿ، ليذه المساعدات مف دوالر مميار 05 مف أكثر قدمت أمريكا: "وأضاؼ
 أصدقاء إلى إال تتجو وأال األمريكية، المصالح خدمة في األمواؿ ىذه لتكوف يعمؿ بأف الكونغرس

 ".ألعدائيا وليس أمريكا

 مف شيرا 50 بعد األمريكي لمرئيس خطاب أوؿ ىو االتحاد حالة خطاب أف إلى اإلشارة تجدر
  .العالـ في الميمة القضايا مف العديد إلى خاللو تطرؽ وقد األبيض، البيت دخولو

   روسيا اليوم المصدر: 

 المنتيية الرئيس ترشح قبوؿ الثالثاء مساء رسميا مصر في لالنتخابات الوطنية الييئة اعمنت 
 المقرر الرئاسية لالنتخابات موسى مصطفى موسى الغد حزب ورئيس السيسي الفتاح عبد واليتو
 .0550 مارس/اذا 00 الى 06 مف االولى تياجول اجراء

 .لمترشح" قانونا المتطمبة الشروط استوفيا" وموسى السيسي اف يا بيان في الييئة وقالت

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


