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 أواًل : الممف السياسي

 عقب ناريمان، ووالدتيا عيد، المحررة لألسيرة ،واستقبال خالل عباس، محمود رئيسال قال 
 نموذجا تشكل التميمي عيد الفمسطينية الفتاة إن"، االسرائيمي االحتالل سجون من عنيما االفراج
قامة واالستقالل، الحرية لنيل الفمسطيني لمنضال  ".المستقمة الفمسطينية دولتنا وا 

 صالح النبي قرية واىالي عيد سطرتو الذي السممية الشعبية المقاومة نموذج ان الرئيس، واكد
 أرضو عمى صامدا سيبقى الفمسطيني شعبنا بأن لمعالم يثبت الفمسطينية، والمدن القرى وجميع

 .التضحيات حجم بمغ ميما عنيا ومدافعا بثوابتو، ومتمسكا

 االحتالل، غطرسة لمواجية االمثل السالح ىي السممية الشعبية المقاومة ان إلى ،الرئيس واشار
ظيار  .أجمع العالم أمام ىمجيتو وا 

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 عمى مصممة القيادة أن ، رالتحري لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أكد 
 .الغربية والضفة غزة قطاع وتوحيد الفمسطينية المصالحة إنجاز

 الوفد" إن  األحد، مساء فمسطين، تمفزيون عمى بث الذي" اليوم ممف" برنامج  في عريقات وقال
 لنقاط التوصل أجل من ذىب ؛ القاىرة المصرية لمعاصمة عباس محمود الرئيس أرسمو الذي

 ".عمييا متفق زمنية بجداول الخالف نقاط لكل شمولية

 لسنا أننا إلى الظيران قمة خالل السيسي نظيره أبمغ عباس الرئيس" أن إلى عريقات وأشار
 بترتيب الماضي اكتوبر 23 بتاريخ ُوقع واتفاق تفاىمات ىناك ألن جديدة، التفاقيات بحاجة
 ".محددة زمنية وجداول

 من غزة قطاع في مياميا كامل من الوطني الوفاق حكومة تمكين" وجوب عمى عريقات وشدد
 ".وأمن ومؤسسات وىيئات وقضاء وتعميم وصحة وجباية ضرائب

 من البد ألنو" الفمسطيني، االنقسام بإنياء أولوية لديو عباس محمود الرئيس أن عريقات وأضاف
 ".اإلسرائيمي القومية وقانون القرن صفقة لمواجية جغرافية وحدة

 تمفزيون فمسطين: المصدر
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عضو المجنة المركزية لحركة  قرار بتعيين،  فتح حركةالقائد العام ل أصدر الرئيس محمود عباس 
 نبيل ابو ردينة مفوضًا لالعالم والتعبئة الفكرية بحركة فتح ومتحدثًا رسميًا باسم الحركة  فتح:

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

  الحكومة: ممف  انياً 

 دولة حجاج سفر اجراءات انتياء ادعيس، يوسف الشيخ الدينية والشؤون األوقاف وزير أعمن 
 .والجنوبية الشمالية لممحافظات فمسطين

 من :/7/8 في دفعات ثالث عمى سيكون الشمالية المحافظات حجاج سفر إن ادعيس وقال
 . الحجازية الديار باتجاه الكرامة معبر عبر المقبل، الشير

 ،3129-9-6 تاريخ من ابتداء سيكون الجنوبية المحافظات حجاج سفر موعد ان وأضاف
 العزيز عبد الممك لمطار الدولي القاىرة مطار عبر ايام، أربع ولمدة ،3129-9-9 حتى ويستمر
 . جدة بمدية الدولي

 وكالة وفاالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 

محافظات ب مختمفة مناطق من مواطناً  25 االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 نوفل، نضال مسكاوي، بالل  ، شريم حردان محسن:  المعتقمين من وعرف ، الغربية الضفة
  لبدة، ابو حاتم حسام داوود، نور صبري، وجيو محمد  صبري، وجيو خالد حوراني، فادي

 عبد حسني الصحفي حمدان، قتيبة الصحفي عموان، محمد الصحفي ، الريماوي عالء الصحفي
 .اليريمي عطا الشاب أسعد، فيد الشاب  ، انجاص الجميل

 معاوكالة المصدر: 
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 متضامنين متنيا عمى تحمل سفينة عمى األحد مساء اإلسرائيمي، لالحتالل تابعة زوارق ستولتا 
 .غزة قطاع شواطئ قبالة شعبنا مع

 بحرية بأن القطاع، عمى المفروض اإلسرائيمي الحصار لكسر البحرية الرحمة منظمو وأفاد
 من القريب أسدود، ميناء إلى وسحبتيا عمييا واستولت الحصار، كسر سفينة حاصرت االحتالل

 .غزة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

  العربي والدوليممف ال:  رابعاً 

 جامعة في يعقد لمشباب مؤتمر خالل مداخمة في السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس قال 
 مصر" متابعا ،"سياسيا وليس اعالمي تعبير التعبير ىذا" ان" القرن صفقة" يسمى ما ان القاىرة،
 عاصمتيا فمسطينية دولة اقامة مع نحن المتحدة، االمم قرارات كل مع نحن واضحة، مواقفيا
 ".2:78 حدود قبل ما الى( االسرائيمي االنسحاب) مع ونحن الشرقية القدس

 التوصل اجل من" بيدوء دورىا وتمارس ايجابيا عامال تكون ان تحاول" مصر ان السيسي وقال
 .االسرائيمي-الفمسطيني لمنزاع تسوية الى

 تكون حتى لممصالحة حثيثا سعيا نسعى الفمسطينية السمطة ومع غزة قطاع في نحن" واستطرد
 .اسرائيل مع" لمتفاوض واحدة قيادة ىناك

 مميون 3 من اكثر يعيشيا التي المعاناة أمكن ما تخفف" ان عمى تعمل مصر ان واضاف
 يكون ان عمى حريصين كنا)...(  االخيرين الشيرين خالل لذلك غزة، قطاع داخل فمسطيني

 ".امكن ما القطاع أىالي عمى نيسر حتى مفتوحا رفح معبر

 شيء عمى اوافق ان استطيع ال"و ،"الفمسطينيون يقبمو ال( حل اي) تقبل ال" مصر ان عمى وشدد
 ".الفمسطينية السمطة عميو توافق ال

 فرانس برسوكالة المصدر:  
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 الالجئين وغوث تشغيل لـوكالة الالزم الدعم لتوفير الجيود تضافر إلى العربية الجامعة دعت  
 .بميزانيتيا العجز لسد" األونروا" الفمسطينيين

 سعيد السفير بالجامعة المحتمة العربية واألراضي فمسطين لشؤون المساعد العام األمين واشار 
 المضيفة، العربية بالدول الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين لمؤتمر 211 الـ الدورة أمام ابوعمي

 مرأى وعمى سافر أميركي انحياز وسط خطيرا منعطفا تواجو باتت الفمسطينية القضية أن إلى
 .العنصرية القوانين وشرعنة الدولي لممجتمع مسبوق غير وتحد بأسره العالم ومسمع

 الدولي لاللتزام عنوانا تمثل التي" االونروا" لـ األميركي االستيداف خطورة من عمى ابو وحذر
 في مساىماتيا من كبيراً  جزءاً  بتعميقيا فمسطيني، الجئ مميون 6ر6 حياة تمس ىامة قضية تجاه

 بميزانيتيا المالي العجز بمغ حيث الدولية، لموكالة المالية االزمة لتفاقم أدى ما الوكالة، ميزانية
 الالجئين مجتمع في برامجيا تنفيذ ييدد ما دوالر، مميون 557 نحو 3129 العام مطمع

 . بالمنطقة واالستقرار األمن عمى ذلك وتداعيات

 صحيفة القدس: المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 .إسرائيل عاصمة القدس يعتبر قانوناً  يصدر االسرائيمي الكنيست – 2:91 -41-8

 

 وترتكب مجزرة أدت الى  المبنانية، قانا بمدة تقصف يسرائيمقوات االحتالل اإل  - 41-8-3117
 . لبنانياً  طفالً  66 يقارب ما مقتل

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


