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 أواًل : الممف السياسي

 العممية بنجاح أردوغان، طيب رجب التركي، نظيره الرئيس  عباس محمود رئيسىنأ ال 
 والتقدم النجاح من المزيد لتركيا الرئيس وتمنى، الرئاسية االنتخابات في وفوزه التركية، الديمقراطية
 .واالستقرار

 الحرية في وحقو العادلة وقضيتو الفمسطيني لشعبنا بالده دعم استمرار التركي الرئيس أكد بدوره،
 .واالستقالل

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 لمحاولة المطمق رفضو عن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. عّبر  
نساني اقتصادي حل فرض  لمتصرف، القابمة غير شعبنا وحقوق السياسي الحل حساب عمى وا 
نجاز المصير، تقرير حق فييا بما  وعاصمتيا 7691 حدود عمى وسيادتيا فمسطين استقالل وا 

 .الالجئين وعودة القدس،

 أن محمية، اعالم وسائلفي  كوشنر جاريد مقابمة عمى رداً  صحفي، بيان في عريقات وأكد
غراءه شعبنا عمى التحايل  وحقوق ففمسطين أحد، عمى ينطمي لن المشروعة حقوقو مقابل بالمال وا 
 .لمبيع ليس شعبيا

 القانون منظومة من األميركية اإلدارة تحمُّل أخرى مرة توضح كوشنر تصريحات أن عمى وشدد
 عن الحديث األميركية اإلدارة رفض إلى إضافة اقتصادية، وحزم بتسييالت واستبداليا الدولي
 .فمسطينية دولة أو شعبنا حقوق ذكر أو المضمون جوىر

 السيطرة لتعزز األميركية الخطة لدفع محاولة تعدّ  كوشنر تصريحات أن عريقات واعتبر
  .أبنائيا وحياة فمسطين أرض عمى اإلسرائيمية االستعمارية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 

 مجمسيا وعضو ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة قال 
 السياسي، الوضع نتيجة واألخر، الحين بين المعابر تفتح بأن مصر عمى التعود تم: "الثوري
 عمى انقمبت حركة أو حزب أي مع بالتعامل تقبل لن أنيا المصري الجانب من ُأبمغنا: "مضيفاً 
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نما غزة، قطاع في الشرعية  تمكين أجل من الجميع؛ مع تفاىمات إيجاد عمى دائماً  ُتصر وا 
 ".ذلك غير أو المعابر عمى سواء العمل من الحكومة

 كوشنر جاريد برئاسة األوسط الشرق في السالم لعممية األمريكي الوفد بتحركات يتعمق وفيما
 أكد السالم، لعممية الخاصة مبعوثو غرينبالت وجيسون ترامب دونالد األمريكي الرئيس صير

 لتصفية اإلسرائيمي األمريكي السعي إطار في تأتي المشبوىة، التحركات ىذه أن  القواسمي
 .اإلنسانية المساعدات بوابة من الفمسطينية القضية

 بطرح يتعمق بما مسدود طريقيا بأن األمريكية المتحدة الواليات رأت أن بعد: "القواسمي وقال
 خالل من العار صفقة ولتنفيذ الفمسطيني، الشعب إلى الدخول تحاول فإنيا السياسي، مشروعيا

 ".اإلنسانية المساعدات يسمى ما

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 ممفات عدة لمناقشة ليا؛ ميًما اجتماًعا االثنين، اليوم مساء التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة تعقد 
 .المركزي المجمس عقد أبرزىا

 المجنة أمام سيطرح المركزي المجمس عقد موضوع إن الزعنون سميم الوطني المجمس رئيس وقال
 .التنفيذية عبر سُيحدد انعقاده موعد أن إلى الفًتأ اجتماعيا، خالل التنفيذية

 لعقد توجو وجود عن االثنين، اليوم صباح فمسطين صوت ذاعةإل حديثو خالل الزعنون وكشف
 .المقبل يوليو 71 بعد المركزي المجمس

 يستطع لم التي" النواقص إكمال" أجل من المركزي؛ المجمس انعقاد أىمية عمى الزعنون  وأكد
 .الوقت ضيق بسبب عمييا؛ التعرض الوطني المجمس

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 قطاع في حماس لحركة ىاما تحذيرا ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل وّجو
 .إلسرائيل اقتصاديا أمنيا شريكا تكون أن من إياىا محذرا غزة،

 إيجاد تحاول إسرائيل: " فمسطين تمفزيون عمى يبث الذي "اليوم ممف" برنامج في الرجوب وقال
 .ذلك من جزءا تكون أن من حماس حركة ونحذر غزة، في أمنيا اقتصاديا شريكا

 ".الدور ىذا ألداء( فمسطيني طربوش) عن يبحث اإلسرائيمي اليمين أن إلى الرجوب وأشار

 المرض يمول أن مستعد الذي باالحتالل، أوالً  عالقة ليا غزة في المشكمة أن الرجوب وأوضح
 .مستمراً  يبقى حتى االنقسام وىو الثاني

 النظام من جزءا تكون أن نّصر ونحن حماس، حركة ممعب في موجودة الكرة:  الرجوب وأضاف
 اإلسرائيمي المشروع في طرفا نية بسوء أو بحسن تكون أن من ونحذرىا الفمسطيني، السياسي

 ".بغزة أمني اقتصادي شريك إليجاد يسعى الذي

 فمسطينتمفزيون المصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 

 بمحافظات  مناطق عدة من اً مواطن 79 االثنين اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 أبو سعيد وأحمد زكارنة، فضل وربيع شمبي، أحمد قتيبة: المعتقمين من وعرف، الغربية الضفة
 حريص ومعن ،(عاما 02) صالح فطين صالح الشابين ، قباطية بمدة من طزازعة وباسم الرب،
 بمدة من ،(عاما 71) عفانة إبراىيم يوسف الشاب ، نابمس شمال برقة بمدة من( عاما 02) حجي
 والشاب طوباس، مدينة من دراغمة جمال وكمال دراغمة، عدنان محمد الشابين ، بنابمس تل

 .طوباس جنوب طمون بمدة من عودة بني جميل ثائر

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 .نابمس غرب جنوب تل قرية في زيتون شجرة 022 األحد، مساء مستوطنون أحرق 

 ،"جمعاد حفاد" مستوطنة مستوطني إن ،دغمس غسان الضفة شمال االستيطان ممف مسؤول وقال
 .زيتون شجرة 022 الحتراق أدى ما تل قرية أراضي صوب حراريا منطادا أطمقوا

 وكالة وفا : المصدر

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

في مستيل جولة تاريخية بدا االمير وليام نجل ولي العيد البريطاني االمير تشارلز زيارة األردن  
 .فمسطينفي الشرق األوسط تشمل ايضا 

يد االردني االمير حسين بن عاما( الى عمان حيث استقبمو ولي الع 09ووصل دوق كامبريدج )
 .عاما(  00عبد اهلل )

 فرانس برسوكالة المصدر:  

 

 من الضرورية بالمئة الخمسين من اكثر عمى اردوغان طيب رجب التركي الرئيس حصل 
 بسمطات جديدة رئاسية بوالية فوزه يعني ما التي جرت أمس االحد، انتخابات خالل االصوات

 .االثنين االنتخابية السمطات اعمنت ما عمى معززة

 من المطمقة الغالبية عمى اردوغان طيب رجب حصل" لالنتخابات العميا المجنة رئيس وقال
 .االرقام او التفاصيل من مزيدا يعطي ان دون من" الصالحة االصوات

 في بخطاب وقال. والتشريعية الرئاسية االنتخابات في فوزه إردوغان أعمن سابق وقت وفي
 بمسؤولية إلي أمتنا عيدت لقد... ليا وفقا. واضحة لالنتخابات الرسمية غير النتائج" اسطنبول

 ".الجميورية رئاسة

 وكالة فرانس برس: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


