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 أواًل : الممف السياسي

 صدرت التي والتصريحات لمبيانات المطمق واستنكارىا واستغرابيا رفضيا عن" فتح" حركة عبرت 
 دولة رئيس عباس، محمود الرئيس وصفت والتي الفمسطينيين، المسؤولين من عدد قبل من

 والييمنة التفرد سياسة يمارس بأنو الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة رئيس/ فمسطين
 .بصمة لموطني لمعمل تمت ال التي األلفاظ من وغيرىا

 تنفيذية لجنة وتشكيل الوطني المجمس انعقاد إثر إنو ،بيان صحفيفي "فتح" حركة وأوضحت
 جرت كما تماما األعضاء، عمى التحرير منظمة دوائر وتدوير توزيع إعادة جرى فقد جديدة،
 ىذا من المغتربين، شؤون دائرة بسحب االدعاء وأن جديدة، تنفيذية لجنة تشكيل عند العادة

 إتباع عمى نص عباس محمود الرئيس قرار أن حيث افتراء، محض يعتبر ذاك أو الشخص
 بشكل أعماليا بتسيير شعث نبيل.د وتفويض التنفيذية، المجنة رئيس باعتباره مباشرة، لو الدائرة
 .وقانوني طبيعي أمر ىو لو، سابق قرار أي يمغي القرار ىذا واعتبار مؤقت،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 011 الـ دورتو أعمال ختام في المضيفة الدول في الالجئين شؤون عمى المشرفين مؤتمر أكد 
 القومية الدولة لقانون المطمق الرفض عمى أكد أيام، خمسة مدار عمى القاىرة في عقدت التي
 . مؤخرا الكنيست أقره الذي

 إن ، فمسطين صوت إلذاعة التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو أحمد وقال
 المصير تقرير حق وينفي الدولتين حل ويدمر عنصري القانون ىذا أن أكدت الدول جميع
 .لشعبنا

 حيث األونروا وكالة دور عمى أيضا المؤتمر أعمال ختام في التأكيد تم أنو ىولي أبو وأضاف
 .الخدمات تقديم في األونروا وكالة عن بديال تكون لن أنيا عمى لالجئين المضيفة الدول أجمعت

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 

http://fatehinfo.net/post/151711
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 الفمسطيني، المركزي المجمس أن ، الفمسطيني الوطني المجمس رئيس الزعنون سميم أعمن 
 .يومين ولمدة اهلل، رام مدينة في 01/8/8108 في سينعقد

 بيا تمر التي المرحمة ىذه في المركزي المجمس انعقاد أىمية صحفي، تصريح في الزعنون وأكد
 التحديات من العديد ىناك أن إلى مشيرا والخارجي، الداخمي الصعيدين عمى الفمسطينية القضية

 تستيدف ومشاريع خطط من يطرح ما مستوى عمى سواء ليا، التصدي يجب التي والمخاطر
نياء الداخمية الجبية تمتين مستوى عمى أو الفمسطيني، الوطني المشروع جوىر  .االنقسام وا 

 األمنية العالقات تحديد خاصة التنفيذ، موضع الوطني المجمس قرارات لوضع األوان آن أنو وأكد
 .اإلسرائيمي االحتالل سمطة مع واالقتصادية والسياسية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 لدى أولوية الوطنية المصالحة وتحقيق االنقسام انياء أن الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي .د أكد 
 .ةوالحكوم عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة

 بتسميم حماس حركة ، الحكومية السموع عيادة افتتاح حفل في كممتو خالل اهلل الحمد وطمب
 في مثمنا ىناك، أىمنا معاناة من لمتخفيف بواجباتيا القيام ليا ليتسنى الحكومة وتمكين غزة قطاع
 وحماس فتح حركتي لمقاءات واحتضانيا االنقسام إلنياء الجارية المصرية الجيود ذاتو، السياق

 .بالنجاح المقاءات ىذه تتكمل بأن أممو عن معربا القاىرة، في

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 مختمفة مناطق من من المواطنين عدداً  الخميس اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 صبارنة جياد عالء و عاما 88 مارية ابو الناصر دعب: عرف منيم ، الغربية بمحافظات الضفة

 .بيت امر بالخميلمن عاما 81 مارية ابو حمدي محمد اهلل عبد و عاما80

 وكالة معا: المصدر
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 ضخ منع قررت اإلسرائيمي االحتالل سمطات أن غزة، قطاع في البضائع تنسيق لجنة أعمنت  
 اليوم صباح من بدءاً  القطاع، شرق جنوب التجاري،" سالم أبو" كرم معبر عبر المحروقات
 .واىية حجج تحت غزة، لقطاع آخر، إشعار وحتى الخميس،

 التابعة البضائع لتنسيق الرئاسية المجنة أبمغت االحتالل سمطات" فتوح رائد المجنة رئيس وقال
 ".غزة إلى الطيي وغاز والسوالر البنزين ضخ بوقف والحدود، لممعابر العامة لإلدارة

 وفاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 إزاء البالغ القمق عن المحتمة الفمسطينية يضااألر  في األمميين المسؤولين من عدد أعرب  
 لألطفال لمسماح وفورية ممموسة خطوات" باتخاذ وطالبوا األطفال، حقوق انتياك استمرار
 ."كافة حقوقيم واستيعاب خوف دون حياتيم بممارسة

 اإلنسانية لمشؤون المتحدة األمم منسق ماكغولدريك ميجي عن صادر مشترك صحفي بيان وقال 
 السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب رئيس ىينان وجيمس المحتمة، الفمسطينية األرض في

 وعمى إنو،  فمسطين دولة في اليونيسف لمنظمة الخاصة الممثمة بوتن وجينيفيف اإلنسان، لحقوق
 حماية لوضع المؤسسات من وغيرىا المتحدة لألمم المتواصمة والنداءات التحذيرات من الرغم

 في أخرى ومناطق غزة قطاع من الواردة األسبوعية التقارير أن إال الصدارة، موضع األطفال
 لمقتل عاما، 00 بعضيم أعمار تتجاوز ال أطفال، بتعرض تفيد المحتمة الفمسطينية األرض

 الحية بالذخيرة فمسطينيين أطفال سبعة ُقتل وحده تموز/يوليو شير ففي. خطيرة بجراح واإلصابة
 .إسرائيل من والقصف

 اخبار االمم المتحدة: المصدر   
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 واردات عمى% 81 إلى 01 من الرسوم نسبة رفع ترامب دونالد األميركي الرئيس إدارة تعتزم 
 روبرت األميركي التجاري الممثل أعمن ما بحسب دوالر، مميار 811 إلى قيمتيا تصل صينية
 .اليتايزر

%" 81 إلى 01 من الرسوم زيادة إمكان في النظر األسبوع، ىذا لرئيسا كّمفني ": اليتايزر وقال
 ". دوالر مميار 811 إلى قيمتيا تصل صينية واردات عمى

 برس فرانس وكالة: المصدر   

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


