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 أواًل : الممف السياسي

 عمى خاللو اطمأن الفمسطينية، الحج بعثة مع ىاتفياً  اتصالً  عباس، محمود الرئيس أجرى 
 .فمسطين حجاج أوضاع

 ظل في عمييم التسييل أجل من لمحجاج الممكنة الخدمات كل بتقديم البعثة سيادتو ووجو
 .األثناء ىذه في السعودية العربية المممكة تشيدىا التي الجوية الظروف

 شعبنا أبناء نالثني فجراليوم مسالمة، نزار الطبيب الفمسطينية، الطبية الحج بعثة رئيس وطمأن
 .المبرور والحج والعافية الصحة ليم متمنياً  الحجيج، وسالمة صحة عمى

 وكالة وفاالمصدر: 

 تقاطع ولم تتيرب لم فتح حركة إن ،لمنظمة التحرير المركزي المجمس عضو الغول عمر قال 
 إلى مشيراً  غزة، قطاع فصائل من عناصر بمشاركة القاىرة في عقد والذي المصريين مع المقاء
 ىناك وأن معارضة توجد ل أنو أوضح، و  عباس محمود وبالرئيس" فتح" بممثمي التصال تم أنو

 .المركزي لممجمس 92 الـ بالدورة انشغال

 بين التيدئة أن أوضح عباسمحمود  الرئيس أن ،الغد فضائية مع لقاء خالل الغول وأضاف
 المبدأ، حيث من مرفوض أمر ىو سياسي فمسطيني فصيل أي وبين اإلسرائيمي الحتالل دولة
 يجوز ل ذلك عن فضال ،9102 ىدنة في عميو التفاق تم بما أسوة ستكون ىدنة أي وأن

 .بينيما رابط ىناك وأن السياسية والعممية المصالحة وبين اليدنة بين الفصل

  الغد فضائيةلمصدر:ا

 الحكومة: ممف  ثانيا  

 لألمم العام األمين لتقرير تسمميا األحد، ليوما فمسطين، لدولة والمغتربين الخارجية وزارة أكدت 
 ،01/91 دإ العامة الجمعية لقرار تنفيذا صدر الذي الفمسطينيين، المدنيين حماية حول المتحدة
 سبل بشأن مقترحاتو يتضمن خطياً  تقريراً  يقدم أن العام األمين من فمسطين دولة فيو طمبت الذي

 اإلسرائيمي، الحتالل تحت والرفاه بالحماية وتمتعيم الفمسطينيين المدنيين سالمة كفالة ووسائل
 .لمحماية دولية بآلية تتعمق توصيات يشمل أن وعمى

https://www.youtube.com/watch?v=eJwimbp_ZcY
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 ومؤسساتو الدولي المجتمع دول تحمل أىمية عمى صحفي، بيان في الخارجية وشددت
 انتياكات من شعبنا أبناء حماية تضمن التي والتدابير اإلجراءات كافة اتخاذ في مسؤولياتيم،

 غزة، قطاع في المحتمة الفمسطينية األرض في بالحتالل، القائمة السمطة إسرائيل، وجرائم
 عمى العمل خالل من وذلك واحدة، جغرافية وحدة باعتبارىا القدس، فييا بما الغربية والضفة
 المصير، تقرير في حقو فييا بما الفمسطيني، لمشعب لمتصرف القابمة غير الحقوق ترسيخ
نياء القدس، وعاصمتيا فمسطين دولة استقالل وتجسيد  .أمده طال الذي اإلسرائيمي الحتالل وا 

 العام األمين مع بالتواصل ستقوم أنيا فمسطين لدولة ممثمة وبصفتيا الخارجية وزارة وأكدت
 .الخصوص بيذا المناسب القرار لتخاذ تقريره، في ورد ما حيثيات لمتابعة

 وكالة وفا:المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنًا من مناطقة مختمفة بمحافظات  00اعتقمت قوات الحتالل السرائيمي فجر اليوم الثنين  
 إبراىيم، شناعة باسم بداهلل،ع الدين زين فرح أديب:المعتقمين بين من وعرفالضفة الغربية ، 

 .قمقيمية من بالسمة

  معاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الفمسطينية القضية تجاه مواقفو يغير ولن لم األردن أن عبد اهلل الثاني الممك العاىل الردني أكد 
 ".أبدا مواقفنا نغير ل بشيء مقتنعين نكون عندما األردنيون، نحن" قائال جاللتو وتابع والقدس،

 من أعرف ول إشاعات أسمع فمسطين، ومستقبل القدس لحماية بالنسبة" الممك األردني  وأضاف
 أىم األردن مستقبل لنا وبالنسبة المطموب، ىو ما نعرف كأردنيين نحن لكن بيا، يأتون أين

 ".والقدس الضفة في إخواننا نساعد كيف وأيضا شيء،
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 ضرورة إلى يستند الذي الفمسطينية، القضية تجاه الثابت األردن موقف :الممك عبد اهلل  وأكد
قامة الفمسطيني، لمشعب العادلة المطالب تحقيق  القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 .الدولتين لحل وفقا الشرقية،

 وكالة  االنباء األردنيةالمصدر: 

 

 الحجة ذي شير من التاسع الثنين اليوم صباح إشراقة مع الحرام اهلل بيت حجاج قوافل بدأت 
 بأجواء مفعمين  الحج في األىم الركن ألداء الطاىر عرفات صعيد إلى بالتوجو ىـ 0242 لعام

 أن وجل عز اهلل داعين متضرعين ممبين اإلليية العناية وتحفيم والسكينة، الخشوع يغمرىا إيمانية
 .النار من والعتق والرحمة والمغفرة بالعفو عمييم يمن

قامتين واحد بأذان وقصًرا جمًعا والعصر الظير صالتي اليوم الحرام اهلل بيت حجاج ويؤدي  في وا 
 .والسالم الصالة أفضل عميو طفىالمص بسنة اقتداءً  نمرة مسجد

 ويقفوا والعشاء المغرب بيا ويصموا مزدلفة إلى نفرتيا الحجيج جموع تبدأ اليوم شمس غروب ومع
 اهلل رسول بات حيث واجب بمزدلفة المبيت ألن الحجة ذي شير من العاشر غد فجر حتى بيا

 .فييا وسمم عميو اهلل صمى

 األنباء السعودية وكالة:المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


