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 أواًل : الممف السياسي

 جديدة ورقة تقدم لم مصر إن فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب، جبريل المواء قال 
 .، مشيرًا الى عقد لقاء ثالثي يوم السبت المقبل لمتنفيذ أفكار إنما لممصالحة،

 انجاز عمى الحرص كل حريصة فتح حركة أن ، النجاح فضائية مع لقاء خالل الرجوب وبين
 عمى الدخول ومحاولة الفمسطينية، القضية إلنياء االحتالل بو يتربص الذي الوقت في الممف ىذا
 جمدىا بدلت إسرائيل وكأن غزة، قطاع في اإلنسانية األزمة عن الحديث خالل من الممف ىذا

 .النار في حرقتيا التي غزة عمى حريصة واصبحت

 فضائية النجاحالمصدر: 

 

 األحمر، الخان قرية في والمكثف الدائم التواجد إلى الفمسطيني شعبنا جماىير فتح حركة عتد 
 .وسمطاتو االحتالل محكمة قبل من قرارات ألي تحسباً  المحتمة، القدس مدينة شرق

 في األمثمة أروع ضرب الفمسطيني الشعب أن القواسمي، أسامة الحركة باسم المتحدث وأكد
 أثبتت والتي وغيرىا، وغزة صالح والنبي قدوم وكفر األحمر والخان القدس في الشعبية المقاومة
 فعاليات في مشاركة ألوسع شعبنا ودعا. اإلسرائيمية والدمار القتل آلة أمام وفعاليتيا نجاعتيا
 .الشعبية المقاومة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 المجنة لعضو ُنِسب   إخبارية ومواقع إعالم وسائل في المنشور الخبر" موطني" إذاعة فتن 
 أجرتو المنظمة في المغتربين دائرة حول حديثا باعتباره األحمد عزام التحرير لمنظمة التنفيذية

 .ة مع األحمدذاعاإل

 ان وأكد ،"صيالوتف جممة الكاذب"بـ الخبر ، موطني إذاعة عمى المشرف مطر موفق ووصف
 . األحمد مع حديثا أو اتصاال تجر لم االذاعة

 الجبية عمى المؤامرة مسمسل في حمقة لإلذاعة، والمنسوب المضمل الخبر مطر أن واعتبر
 .الفمسطينية التحرير منظمة في الوطنية القوى بين والعالقة الفمسطينية، الداخمية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

https://nn.ps/news/flstynyt/2018/07/31/142759/
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 يوليو ثورة ذكرى المصري، الوطني العيد في كممتو خالل اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس قال 
 القدس لنجدة المؤثر حراكيا عمى ونراىن بالمصالحة قدما الدفع في مصر بجيود نعتز" إننا

 االحتالل بطش من الفمسطيني الشعب وحماية ىويتيا، وطمس واقعيا تغيير لمحاوالت والتصدي
 ".وطغيانو

 وكفاحنا نضالنا واختمط فمسطين، بقضية يزال وال مصر اسم ارتبط لقد" د.الحمد اهلل: وأضاف
قامة واالستقالل الحرية لنيل  عمى ىب حيث الوطنية، لقضيتنا الداعمة مصر بمواقف الدولة، وا 
 صنع في وتاريخي ريادي دور ليا وكان فمسطين، عن دفاعا وقادتيا رجاالتيا التاريخ، مدار

 وضع في وساىمت بل الدولية، والمنابر المحافل كافة في الفمسطينية الحقوق دعم وفي السالم
 في الكبرى بجيودىا نعتز كما ومقدساتيا، ىويتيا وحماية استقرارىا وتحقيق فمسطين دولة أسس
 تقدمو الذي الدائم والدعم أماميا، العقبات وتذليل الفمسطينية والوحدة حةبالمصال قدما الدفع

 عقد، من أكثر منذ ممتد وحصار ليا، تعرض قاسية حروب ثالثة بعد غزة قطاع إعمار إلعادة
 ".وتاريخيا فمسطين ىوية من يتجزأ ال جزءا يشكل متين قوي رباط ىو بمصر، يربطنا ما إن نعم

 وكالة وفاالمصدر: 

 

قال وزير الصحة د. جواد عواد، إن البعثة الطبية لرعاية حجاج بيت اهلل الحرام من المحافظات 
 الشمالية والجنوبية ستتوجو إلى الديار المقدسة األسبوع القادم.

، أن البعثة ستبذل قصارى جيدىا لتقديم الرعاية الصحية لحجاج دولة وأضاف الوزير عواد 
فمسطين في الديار المقدسة، حيث جرى استكمال كافة الترتيبات الخاصة بعمل البعثة الطبية 

 .خالل موسم الحج

 المصدر: وزارة الصحة 
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

بمحافظات  مختمفة مناطق منمواطنين 9األربعاء  اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 من نابمس. اهلل صنع طالب أنور عرف منيم الصحفي : محمد انور منى ، ، الغربية الضفة

 وكالة معا: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 رويترزالمصدر: وكالة 

 صيد سفينة الحتجاز القانونية األسس عن تفسيرا إسرائيل من النرويجية الخارجية وزارة طمبت  
 .مساعدات معيم حاممين غزة قطاع إلى بيا اإلبحار ناشطون حاول بعدما النرويجي العمم ترفع

 كانوا نرويجيين لخمسة القنصمية المساعدة يقدمون إسرائيل في دبموماسيييا أن الوزارة وأضافت
 . األحد يوم كارستين السفينة متن عمى احتجزوا والذين الطاقم وأفراد الركاب من 22 ضمن

 اإلسرائيمية السمطات من طمبنا” أوسمو في النرويجية خارجيةال الشؤون وزارة باسم المتحدث وقال
 .“لمتدخل القانونية واألسس السفينة باحتجاز المحيطة المالبسات توضيح

 رويترزوكالة المصدر: 

 بأن" شعوًرا" لديو أنّ  فموريدا في ألقاه خطاب خالل ترامب دونالد األميركي الرئيس أعمن  
 .المتحدة الواليات مع" جدا قريبا" سيتحدثون اإليرانيين الزعماء

 في كثيرة مشاكل لدييم. إيران إلى بالنسبة جّيد بشكل األمور تسير أن في آمل" ترامب وقال
 بأس وال ال، ربما او... جدا قريب وقت في إلينا سيتحدثون بأنيم شعور لديّ )...(  الحالي الوقت
 من بالده سحب بقراره مجددا ُيذّكر لكي الخطاب األميركي الرئيس استغلّ  وقد". ايضا بذلك

 .2102 العام في إيران مع العظمى الدول وّقعتو الذي" المرّوع" النووي االتفاق

 وكالة فرانس برس: المصدر   
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 من تتوقع المتحدة الواليات إن ، األمريكية الخارجية وزارة باسم المتحدثة ناورت ىيذر قالت 
 الرئيس مع حزيران يونيو قمة خالل بتعيداتو يمتزم أن أون جونج كيم الشمالي الكوري الزعيم

 الصناعية األقمار صور أظيرت أن بعد وذلك النووي السالح بنزع ترامب دونالد األمريكي
 .الشمالية بكوريا لمصواريخ مصنع في األنشطة تجدد األمريكية

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


