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 أواًل : الممف السياسي

 بيا أدلى التي التصريحات ان الفمسطينية، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينو أبو نبيل قال  
 لمتضميل محاولة وىي الصراع، بواقع جيل عن تنم تايمز، نيويورك لصحيفة كوشنير، جاريد

 .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتيا بالقدس الخاص التاريخ وتزييف

 والقدس الدولتين حل خالل من إال يمر لن السالم بأن ، صحفي تصريح في ردينة ابو وأضاف
 وان العربية، القمم وقرارات الدولية الشرعية قرارات وفق مسطين،ف لدولة عاصمة الشرقية

 .الريح ميب في المنطقة ستضع الفمسطيني، لمشعب والدينية التاريخية الحقائق بإنكار االستمرار

 مدمر، فراغ إلى ستؤدي مسؤولة، غير سياسة عن يعبر لألمور، األميركي الفيم ان" وقال،
 يرضخ لن الفمسطيني الشعب ان مؤكداً  ،"الدولي القانون النظام عمى حقيقياً  خطراً  وتشكل

 .االبتزاز وسياسة العقوبات أو لمضغوط

 وكالة وفا:المصدر

 

 عند بالوقوف واإلسالمية العربية األمتين( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة طالبت  
 وباحات األحمر الخان في يجري وما القدس، رأسيا وعمى الفمسطينية القضية تجاه مسؤولياتيا

 .إسرائيمية جرائم من األقصى المسجد

 باسميا المتحدث لمحركة، الثوري المجمس عضو عن صادر صحفي تصريح في الحركة، وأكدت
 تقوم الذي العرقي والتطيير اإلبادة حرب وجو في الفمسطيني وشعبنا صمودىا ، القواسمي أسامة

 .تسقط لن الراية أن عمى مشددة أرضو، فوق المرابط الفمسطيني شعبنا بحق االحتالل دولة بو

 محمود بالرئيس ممثمة الوطنية وقيادتو الفمسطيني شعبنا تجاوز يستطيع ال أحدا أن القواسمي وأكد
 ".الخيبة إال يجني فمن التحرير منظمة عن كبدالء شطرنج وأحجار دمى عن يبحث من"و عباس،

جالل لممناضل الفكما و  رنسي فرانك رومانو، الذي اعتقمتو سمطات جيت حركة فتح تحية إكبار وا 
 .االحتالل اإلسرائيمي من أرض الخان األحمر أثناء تصديو لمجرافات وآليات الدمار اإلسرائيمية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية :المصدر
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 تعود ال الساعة عقارب إن، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات، صائب د. قال  
 .مستحيمة أمور مضى ما إلى الوقت إعادة أو الزمن وقف محاوالت وأن الوراء، إلى

 ، العام البريطاني والقنصل ، السالم لعممية النرويجي المبعوث لقائو خالل  عريقات، واضاف
 الفرنسي والقنصل ، فمسطين لدى فنمندا وممثمة ، الالجئين وتشغيل غوث لوكالة العام والمفوض

 الوزراء ورئيس ترامب دونالد األميركي الرئيس إدارة بو تقوم ما كل أن،  حدة عمى لك العام
مالءات وسياسات ممارسات من ،االسرائيمي  األرض، عمى االحتاللية الحقائق فرض ومحاوالت وا 

 القدس بعاصمتيا المستقمة فمسطين دولة إقامة بتجسيد التاريخية الحتمية توقف أن يمكنيا ال
 رأسيا وعمى كافة النيائي الوضع قضايا وحل ،7391 عام حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية
 وكالة عمى واإلبقاء العالقة، ذات الدولية الشرعية قرارات إلى استناداً  واألسرى الالجئين قضية
 الالجئين تجاه بمسؤولياتيا النيوض من وتمكينيا( U.N.R.W.A) الالجئين وتشغيل غوث

 وكالة إنشاء قرار في جاء كما جوانبيا، كافة من الالجئين قضية حل حين إلى الفمسطينيين
 .7393 عام( 203) رقم الغوث

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية :المصدر

 الحكومة: ممف ثانياً 

 من الدولية، والييئات المنظمات إلى نداءً  الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف جوو  
 . األحمر الخان قرية في شعبنا أبناء عمى اإلسرائيمي االحتالل ىجمة لوقف العاجل التحرك أجل

 بيدم عدوانو تنفيذ االحتالل محاوالت ومن بالمواطنين، المساس من الرسمي المتحدث وحذر 
 . األحمر الخان

 تنفيذ أجل من القرية اقتحاميا حال في اإلسرائيمي االحتالل قوات أن الرسمي المتحدث وأوضح
 وقرارات الدولية القوانين وبحق شعبنا أبناء بحق بشعة جريمة ترتكب فإنيا باليدم، تيديداتيا
 الدولية القوانين بتطبيق الوقت ىذا في مسؤولياتو تحمل العالم عمى يتوجب لذلك الدولية، الشرعية

 جرائم عناوين تحت ذلك وتصنف أجدادىم، أرض وعن بيوتيم من المواطنين تيجير تحظر التي
 .اإلنسانية بحق والجرائم العرقي التطيير

 وكالة وفا المصدر:  
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

من مناطق مختمفة بمحافظات الضفة  مواطنين 1 السبتقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا
 ميالة، أبو وأيمن خشان، وعمرو اليندي، أدىم :المعتقمين بين، وعرف من  والقدس الغربية

 . نابمس من طبنجة معين محمد الشاب، العكة ىيثم الشاب، من القدس الفقيو وومحمود

  معاوكالة  لمصدر:ا

 

 مسيرات في المشاركين بحق االسرائيمي االحتالل قوات اعتداء جماليأعمنت وزارة الصحة  أن ا 
 عبد شادي: الطفل:  وىم طفل بينيم من شيداء ثالثة، غزة قطاع شرق الجمعة عصر  العودة
 عفانة رمزي ىاني: الشاب، عام 37 شقورة محمد:الشاب، عام 73 العال عبد العزيز
 9 االصابات بين من و لممستشفيات منيم 730 تحويل تم ، مواطن 392 واصابةعام،37

 3 ، طفل 72 بينيم من اصابة 20 الحي بالرصاص االصابات عدد بمغ ، خطرة حاالت حاالت
 .مسعفين

 وزارة الصحة المصدر:  

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 تفتيش بشأن الشرعية غير واشنطن مطالب تنفيذ تعتزم ال موسكو أن الروسية الخارجية أكدت  
 .عمييا الرد حتى وال الروسية، الكيميائية المواقع

: الشأن بيذا الصحفيين أسئمة عمى ردا زاخاروفا ماريا الروسية الخارجية باسم المتحدثة وقالت
 بمغة تأتي والتي الشرعية غير واشنطن مطالب عمى نرد أن وحتى بل ننفذ أن نعتزم ال بالطبع،"

 عمى اإلضافية التفتيش عمميات حول الكيميائية، األسمحة حظر اتفاقية حدود وتتخطى اإلنذار
 ".روسيا أراضي
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 سبتمبر في الكيميائية األسمحة من مخزونيا كامل بإتالف قامت روسيا أن األذىان إلى وأعادت
 مفتشي عمل يتوقف لم كما. الكيميائية األسمحة حظر باتفاقية وتمتزم دولية، بمراقبة 3071 عام

 العام بداية منذ سابقة كيميائية مواقع 9 فتشوا حيث روسيا، في الكيميائية األسمحة حظر منظمة
 .الجاري

 روسيا اليوم :المصدر

 

 العقوبات أثر لتقويض حثيث بشكل بالسعي روسيا بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير اتيم 
 .الشمالية كوريا عمى الدولية

 األمم فرضتيا التي العقوبات تطبيق إن الخارجية وزارة في صحفية إفادة خالل بومبيو وقال
 .الشمالية لكوريا النووي السالح نزع ىدف لتحقيق ضروري المتحدة

 رويترزوكالة : المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 . كامل بشكل بيروت المبنانية العاصمة تحتل يسرائيمقوات االحتالل اإل -  71-3-7323

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


