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 أواًل : الممف السياسي

 مبعوث دعوات عمى ، باسميا والمتحدث" فتح" لحركة الثوري المجمس القواسمي عضو أسامو در  
 غيره ال شعبنا بيد يدنا نضع إننا: بالقول ،غرينبالنت جريسون السالم لعممية االميركي الرئيس
 تناقضنا وأن القدس، وعاصمتيا المحتمة فمسطين دولة أراضي عن االسرائيمي االحتالل إلنياء

 .االسرائيمي االحتالل مع وسيبقى كان

 الفمسطينية الوطنية قيادتنا يعرف وال يفيم ال غرينبالنت إن" ، صحفي تصريح في القواسمي وقال
 جمدنا نخمع ال فنحن وتاريخو، المناضل الفمسطيني الشعب ىو من يعرف وال الحق، عمى الثابتة

 وأن الصحيح، مكانيا في االولويات بوضع إال نقبل وال االمور، حقائق نغير وال لوننا نغير وال
 ".المستقمة دولتنا نبني وأن االسرائيمي االحتالل ننيي أن" فتح" حركة في واألخير االول منطمقنا

 دولتنا في حقوقنا يسمب أن الظالمة دولتو بسياسة يستطيع ال غرينبالنت أن عمى القواسمي وشدد
 وأعداءنا أصدقاؤنا يحدد من فقط فنحن اولوياتنا، تبديل الى يدعونا ثم ومن ومقدساتنا،
 .وخصومنا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 وصول اكتمال عن الجمعة، مساء ،الدينية والشؤون األوقاف إدعيس وزير يوسف الشيخ عمنأ 
 .الحجازية الديار إلى فمسطين حجاج

 حاج( 0055) وعددىم الشمالية المحافظات من فمسطين حجاج جميع وصل: إدعيس وقال
 الحجازية الديار إلى وحاجة حاجا( 0033) وعددىم الجنوبية المحافظات ومن وحاجة

 وكالة وفا: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 متأثرا عام 05 لولي أبو جمال أحمداستشياد  عن السبتاليوم  صباح أعمنت وزراة الصحة    
قوات االحتالل عتداءات ، وبذلك ترتفع حصيمة ارفح شرق الجمعة أمس بيا اصيب يتال بجراحو

 بالرصاص 50 منيا  اصابة 053 عمى مسيرات العودة امس الى ثالثة شيداء واالسرائيمي 
 .خطيرة اصابات 0 بينيم من ،الحي

 وزارة الصحة المصدر: 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 رفع ىو غزةقطاع  زمةأل الحل إن في بيان صدر عنيا ،  الفرنسية الخارجيةارة وز  قالت 
 عمى الفمسطينية السمطة سيطرة واستعادة الداخمية الفمسطينية المصالحة وتحقيق عنيا، الحصار

 .قطاعال

 معاوكالة : المصدر

 ىاتفية محادثة في بومبيو مايك األميركي لنظيره ، الروسي الخارجية وزير الفروف سيرغي قال 
 الخارجية بحسب بالده، ضد الجديدة األميركية العقوبات" قاطعا رفضا ترفض" روسيا أن

 .الروسية

 قاطعا رفضا ترفض" روسيا إن الفروف قال" أميركية بمبادرة تمت" التي المحادثة وخالل
 في موسكو تورط حول مفترضة بمعمومات صمة عمى وىي مؤخرا واشنطن أعمنتيا التي العقوبات

 .يانب في الوزارة ذكرت كما ،"المزعومة سكريبال قضية

 آخر بمد اي وال بريطانيا وال المتحدة الواليات ال ان اكد الفروف سيرغي" ان المصدر واضاف
 ".المعمومات ىذه تؤكد وقائع سالزبري في الحادث منذ قدم

 فرانس برسوكالة المصدر: 
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 الحدود عبر قادمة األجواء اخترقت إسرائيمية استطالع طائرة السورية الجوية الدفاعات أسقطت  
 ، وفق مصدر امني سوري. دمشق غرب أقصى العشائر دير بمنطقة المبنانية،

 معاد ليدف  الماضية الميمة منتصف بعد تصّدت السورية الجوية الدفاعات إن المصدر، وقال
 السورية الحدود قرب لدمشق، الغربي الريف أقصى في العشائر دير منطقة فوق األجواء اخترق

 .وأسقطتو المبنانية،

 ر: روسيا اليومالمصد

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


