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 أواًل : الممف السياسي

 فتح حركة ستقدمو ما أن  فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء أكد 
 إلنياء وطنية وحدة وبناء لشراكة واضح استعداد فيو الوطنية المصالحة بشأن مصر في لألشقاء
 .الوطن شقي بين والتشرذم االنقسام

 المصري الجانب من واضحة جدية المرة ىذه لمسنا لقد" فمسطين صوت" إلذاعة الرجوب وقال
 المصمحة بتغميب السياق ذات في حماس مطالبا حقيقية، مصالحة إلنجاز كذلك حماس وحركة
 .السابقة التجارب من واالستفادة والشخصية التنظيمية األجندة عمى العميا الوطنية

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 

 في المتواصمة اسرائيل وجرائم األقصى المسجد عمى المسعورة اليجمة إن فتح، حركة قالت  
 ميد منذ عاصمتيم لمفمسطينيين القدس ان االبدية الحقيقة تغيير في ستفشل المقدسة المدينة

 .البالد من العابر اسرائيل بني عبور قبل الكنعانية الحضارة

 ولم يكن لم المزعوم الييكل أن سيف، ابو عاطف د. باسميا لممتحدث بيان في  الحركة وأضافت
 وليست عمييا، سيبقون من ووحدىم عمروىا من وحدىم ،ألصحابيا البالد ألن يكون ولن يخرب
 .االستعماري العقل وتأليف اساطير من اال اخر شيء اي حول والخرافات القصص كل

 كل رحل كما وسترحل االستعمار حمالت كل قبميا فشمت كما ستفشل اسرائيل" أن سيف أبو وأكد
 حتى فباقون معالميا ايدييم وجبمت طينيا من وجوىيم تشكمت ومن االرض اصحاب اما الغزاة،
 ".القيامة تقوم

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 الطالبين وفاة أن إلى تشير األولية األدلة إن ،الجزائر لدى فمسطيندولة  سفير عيسى لؤي الق  
 ما يوجد وال بالغاز، االختناق عن ناجمة البنا، حميد ومحمد الفرا، سميمان الخريجين الفمسطينيين

 .قتل جريمة حدث ما أن عمى يدل

 أن إلى أولي بشكل أشار الشرعي الطبيب أن ، ،"وفا" مع وكالة اتصال في عيسى، وأضاف
 يصدر ثم ومن االثنين يومال تشريحيما سيتم الجثمانين أن مبينا بالغاز، اختناق عن ناجمة الوفاة
 .المتبعة الطبيعية اإلجراءات وفق النيائي، التقرير

 وكالة وفا: المصدر

 

  ممف الحكومة:  ثانيا  

 

 تمك خاصة العالم، وحكومات واإلسالمية العربية الحكومات الوطني الوفاق حكومة طالبت  
 دولة، 831 عددىا ويفوق المحتمة، العربية القدس وعاصمتيا فمسطين، بدولة تعترف التي الدول
 ومدينة والمسيحية، االسالمية المقدسات وسائر المبارك، االقصى المسجد لحماية فوري بتحرك
 .المحتمة القدس

 الحرم مستوطن ألف اقتحام عن المسؤولية االحتالل حكومة الوطني الوفاق حكومة وحممت
 واإلسالمية العربية االمتين وفعاليات حكومات حممت كما المواطنين، عمى واعتدائيم الشريف
 االحتالل يمارسيا التي االعتداءات ازاء والصمت التقاعس عن المسؤولية الدولي والمجتمع

 .والمقدسات القدس ضد يوميا ومستوطنوه

 وكالة وفا: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان  اً ثالث

 خالل ، االسرائيمي االحتالل برصاص ،(عاما 81)مزىر ثائر أركان الطفل اليوم فجر استشيد  
 .لحم بيت جنوب الدىيشة مخيم في االثنين، اليوم فجر االحتالل، جنود مع وقعت مواجيات

 من عرفات إبراىيم كرم: الشاب استشياد عن اليوم فجر  الصحة وزارة اعمنت متصل سياق وفي
 االحتالل برصاص بإصابتو متأثراً  غزة، قطاع جنوب يونس خان مدينة شرق عبسان منطقة
 . الجاري الشير مطمع العودة بمسيرات مشاركتو خالل

 وكالة وفا : المصدر

 الضفة محافظات  من اً مواطن 88 ،االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 ماىر، حجي محمد سعيد ،شبيب مصطفى، دغمس ياسر سامر:  ىم  المعتقمينو  القدس، ومدينة
 مخيم من عياش أبو محمد،  الصرعاوي جمال،  نابمس من حمايل إسماعيل أحمد ، صالح عطا

 بيت من عودة راجي، ،قمقيمية من يجفر  محمد، داود ميدي،  الشيخ أبو نضال إسماعيل،الدىيشة
 .لحم

 وكالة معاالمصدر: 

 

  الممف العربي والدولي:  رابعا  

 لمشعب القومية الدولة قانون" مشروع لصالح االسرائيمية الكنيست تصويت ،تونس أدانت  
 ".الدولية الشرعية بقرارات استيتارا" واعتبرتو ،"الييودي

 استيتار أخرى مرة ُيكرس اإلجراء ىذا إن صحفي، بيان في التونسية الخارجية وزارة وقالت
 في حقو خاصة الفمسطيني، لمشعب التاريخية لمحقوق وتنكرىا الدولية الشرعية بقرارات إسرائيل
قامة المصير تقرير  تنعم أن يمكن ال بدونيا التي الشريف، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 .واالستقرار باألمن المنطقة

 عميو ينطوي وما السالم عممية إحياء جيود عمى القانوني غير اإلجراء ىذا خطورة" تونس وأكدت
 ".وعنصرية تمييزية نزعة من

 وكالة وفا المصدر: 
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 عقوبات تفرض ان" تخشى ال" المتحدة الواليات أن االميركية الخارجية وزير بومبيو مايك أعمن
 الشعب عمى كابوس" ىو النظام ىذا ان معتبرا ،"مستوى أعمى عمى" اإليراني النظام تستيدف
 ".االيراني

 النظام نستيدف ان من خائفين لسنا" كاليفورنيا في االيرانية الجالية امام كممة في وبومب وقال
 الريجاني صادق اهلل آية عمى واشنطن فرضتيا التي العقوبات الى اشارة في ،"مستوى أعمى عمى
 .ايران في القضائية السمطة رئيس

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


