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 أواًل : الممف السياسي

 برئاسة والمحررين األسرى شؤون ىيئة إلدارة لجنة تشكيلب قرار عباس، محمود رئيسال أصدر  
 محمد العباسي، فدوى دولة، الفتاح عبد حويل، جمال : من كلً  وعضوية بكر، أبو عمر قدري
 .الصباح أحمد سميدانة، أبو اهلل عبد اهلل، عطا شريف الزريعي، سميم جبارين، حسن

 وكالة وفا: المصدر

 

ابراىيم ابراش رئيسًا لمجمس امناء  :الدكتوراالستاذ أصدر الرئيس محمود عباس قرار بتكميف 
 .جامعة االزىر بغزة 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 والمجتمع االنسان حقوق دائرة رئيس، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو التميمي احمد دأك
 الجيات بعض لسان عمى تصريحات من االعلم وسائل تناقمتو ما أن ، المنظمة في المدني

 عن عار( ف. ت. م) في والجرحى والشيداء االسرى شؤون دائرة بإلغاء الفمسطينية السياسية
 .اساس اي لو وليس الصحة

 التحرير منظمة في والجرحى والشيداء لألسرى دائرة انشاء في التداول جرى انو التميمي، واوضح
 أمانة تولي عمى ذلك بعد استقر الرأي ان اال رئاستيا، شخصيا ىو يتولى ان عمى الفمسطينية،

 عمى اضافيا دليل يشكل مما الميمة، ىذه الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر
 . لألسرى التحرير منظمة قيادة تولييا التي االستثنائية االىمية

 وكالة وفا: المصدر
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ة، االنتياء من ترتيبات استقبال وسفر حجاج المحافظات أعمنت سفارة دولة فمسطين بالقاىر  
 الجنوبية ألداء فريضة الحج.

جواز  0033انتيت من الحصول عمى تأشيرات الحج لـ  يا، أنصحفيبيان  ت السفارة فيوأوضح
ع غزة عبر معبر رفح سفر من القنصمية السعودية بالقاىرة، وأعادت إرسال الجوازات إلى قطا

 البري كي يتسنى لمحجاج مغادرة القطاع.

 سفارة دولة فمسطين بالقاهرة: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

، انتياء كافة االستعدادات الستقبال حجاج قطاع غزة لمعام  الخطوط الجوية الفمسطينية تأعمن  
 .الحالي، فجر يوم األحد المقبل

، إن ىناك تعميمات واضحة من وزير  مدير عام الخطوط الفمسطينية عارف حمدانوقال الكابتن 
ل سفر حجاج المحافظات الجنوبية النقل والمواصلت سميح طبيمة، ببذل كل الجيود لتسيي

 .وتقديم كافة سبل العون والمساعدة ليم

 الحدودي البري رفح معبر عبر الجمعة، مساء غزة، قطاع حجاج من األول الفوج غادروكان قد 
 مطار إلى ومنيا المصرية الصالة إلى المعبر في الفمسطينية الصالة القطاع، جنوب مصر مع

 .الحج فريضة مناسك ألداء الحجازية الديار إلى ومنو الدولي، القاىرة

 وكالة وفا: المصدر   

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

( عاما 51) الصوري دزيا معاذ الطفل استشياد عن السبت، اليوم صباح الصحة وزارة اعمنت   
 الشيداء عدد يرفع ما أمس، االحتلل برصاص بإصابتو متأثرا غزة، قطاع وسط النصيرات من

 ياغي يحيى أحمد الشاب كاني ، و الح بالرصاص 03 منيم ، 223شييدين واصابة الى الجمعة
" ممكة" موقع قرب االحتلل قناصة عميو أطمقيا برصاصة، إصابتو نتيجة استشيد قد( عاماً  21)

 .امس غزة مدينة شرق اإلسرائيمي العسكري

 وزارة الصحةالمصدر: 
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 كانت أوروبية سفينة عمى استولى إنو السبت، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتلل جيش أعمن 
 52 منذ االحتلل قوات قبل من غزة قطاع عمى المفروض البحري الحصار كسر إلى تيدف
 .عاما

 وتم أسدود، في عسكرية قاعدة إلى السفينة اقتياد تم أنو االحتلل جيش باسم المتحدث وقال
 .متنيا عمى الناشطين احتجاز

 84موقع عرب  :المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 مع الشمالية، كوريا عمى الضغوط مواصمة الى بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير دعا  
 .النووية أسمحتيا نزع مجال في يانغ لبيونغ البطيء التقدم من القمق تنامي

 انعقاد قبيل الشمالية كوريا عمى" واإلقتصادية الدبموماسية الضغوط" بمواصمة بومبيو وطالب
 لحضور يونغ ري الشمالي الكوري نظيره ايضا يتواجد حيث سنغافورة، في األقميمي آسيان منتدى

 .السبت الحق وقت في يعقد الذي المنتدى

 برس فرانس وكالة: المصدر   

 

  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 . اول رئيس لدولة فمسطين "ابو عمار"ياسر عرفات  :ولد الرئيس الشييد -4-8-5020

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


