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 أواًل : الممف السياسي

يتابع قضايا إن الرئيس محمود عباس،  قال رئيس جياز المخابرات العامة المواء ماجد فرج، 
االسرى، ويولييا اىتماما كبيرا ويحرص دائما عمى العمل الدائم لإلفراج عن اسرانا من سجون 

 االحتالل ورفع قضاياىم الى المستويات والمؤسسات الحقوقية الدولية.

رة فرج لألسيرين المحررين منذر عميرة في مخيم عايدة، ونضال أبو عكر في جاء ذلك خالل زيا
 . مخيم الدىيشة جنوبا، حيث قدم ليما التياني بمناسبة االفراج

شيرا في اعتقالو االخير، فيما امضى ما  22وقدم التياني لألسير أبو عكر الذي امضى 
 عاما في سجون االحتالل. 71مجموعو 

 وكالة وفاالمصدر: 

 توصيات رفّعت المجنة أن الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح كشف
 الذي الراتب باستكمال المالية، لوزارة تعميماتو إصدار أجل من ، عباس محمود لمرئيس الميمة

 .العيد أيام قبل أخرى% 05بـ غزة، في السمطة لموظفي% 05 بنسبة ُصرف

 مساء عقّدت التنفيذية المجنة إن األحد اليوم صباح الذاعة صوت فمسطين حديث   في رأفت وقال
 تزال ال االجتماعات أن إلى الفًتا غزة، بشأن شكمت التي المجنة وكذلك تمييدًيا، اجتماًعا السبت

 .متواصمة

 .الوطني المجمس قرارات لتنفيذ العميا لمجنة المقبل، الثالثاء يوم سيعقد اجتماع إلى وأشار 

 ستعقده الذي الرسمي االجتماع إلى سترفع التوصيات وكل مستمر، نقاش ىناك أن وأوضح
 قطاع في السمطة لموظفي الرواتب تصرف أن ضرورة مشيرًا الى ،"قريب عما" التنفيذية المجنة

 .الغربية الضفة في يصرف بما أسوة غزة

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 أىالينا تجاه المشرف المغربية المممكة موقف عمى الموح دياب بالقاىرة فمسطين دولة سفير أثنى  
 قافمة رأس عمى التازي أحمد مصر لدى المغربي السفير وصول عقب وذلك، غزة قطاع في

 المغربي الميداني لممستشفى وفنيين أطباء من شخًصا 760 من المؤلف طاقميا يضم مغربية
 البري رفح معبر خالل من عبرت إنسانية مساعدات قافمة ضمن وذلك غزة، في إقامتو المقرر

 . المصرية األمنية والجيات بالقاىرة فمسطين دولة سفارة بين بالتنسيق
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 والصحة الخارجية ووزارتي الفمسطينية الرئاسة أن صحفي بيان في الموح دياب السفير وأوضح
 المممكة مع مستمر تواصل عمى كانت الصمة ذات الفمسطينية الجيات وكل والسفارة الفمسطينية

 .غزة قطاع الى القافمة وصول وحتى االولى المحظة منذ المغربية

 نعيم عالء.د برئاسة الصحة وزارة قبل من استقبال لجنة تشكيل تم قد أنو الموح دياب السفير وافاد
 التازي السفير وصل حتى الفمسطينية رفح معبر ادارة مع و معو تواصل عمى السفير وبقى،

 مع االولى المحظة منذ تابع قد الموح دياب السفير أن عمما ،غزة قطاع الى بسالم القافمو وطاقم
 .مازن ابو الرئيس من بتوجييات غزة لقطاع القافمة وصول تأمين و لتسييل تازي احمد السفير

  سفارة فمسطين بالقاهرةالمصدر: 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 االحتالل حكومة رئيس تصريحات إن" الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف قال 
 في يطمقيا التي األكاذيب لحممة استكماال تعتبر غزة قطاع بخصوص األخيرة نتنياىو بنيامين
 العربي شعبنا ضد وجيشو حكومتو ترتكبيا التي الفظيعة االحتاللية الجرائم عمى لمتغطية محاولة

 ".ومقدساتنا أرضنا، وضد الصامد، الفمسطيني

 من جزء ىي البطل شعبنا ينظميا التي السممية الشعبية المسيرات أن الرسمي المتحدث وأكد
 من التخمص الى يسعى الذي والمستمر، والمتكامل، المترابط، الفمسطيني الوطني نضالنا

 .واالستقالل الحرية، ونيل واالضطياد، والظمم، االحتالل،

 الحجج من مزيد  عن يفتش عندما أكاذيبو في االستمرار عمى يصر نتنياىو أن عمى وشدد
 عاما، 77 منذ والمتواصمة غزة، قطاع بحصار المتمّثمة( العصر جريمة) عمى لمتغطية الواىية

 حياة مستويات مختمف طالت متتابعة انييارات الى أدت  اجرامية حروب ثالثة تخممتيا والتي
 .القطاع في الصامدين شعبنا وأبناء اىمنا،

 الحصار وقف عمى تنص التي قوانينو، لفرض والعاجل الفوري بالتدخل الدولي المجتمع وطالب
 .ومقدساتنا وأرضنا، شعبنا، ضد وجيشو وحكومتو، نتنياىو، يقوده الذي والعدوان

 وكالة وفاالمصدر: 
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المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية، رئيس مجمس اإلفتاء األعمى  حسينالشيخ محمد أصدر 
فتوى حول حكم صالة الجمعة لمن صمى العيد، إذا وافق العيد يوم الجمعة، بإباحة أداء صالة 

 الظير بدل الجمعة لمن صمى صالة العيد في اليوم نفسو.

دار االفتاء، اليوم األحد، "أن ىذه الفتوى صدرت  وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن
لوجود حرج ومشقة من أدائيا، والمحرج في ىذه الحالة مخير في أداء الجمعة أو صالة الظير، 
مع التأكيد عمى أن األولى واألفضل أداء صالة العيد والجمعة كذلك، خروجًا من الخالف، 

 .واالحتياط في العبادة أولى، واهلل تعالى أعمم"

 وكالة وفاالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 الضفة بمحافظات مناطق مواطنين من 9 ،االحد اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
والشبان : ، ولكرممن ط الرحيم عبد ياسر،  اهلل عبد اياد:  المعتقمين من وعرف، والقدس الغربية

 الشاب، المحتمة القدس شرقي ديس ابو بمدة من بدر حذيفة ، االفندي سعيد ومحمد شرف وليد
 من الخميل. طو جمال محمد الشاب، لحم بيتمن  البدن طالب مصطفى

 صحيفة القدس: المصدر

أسرة فمسطينية، لمنع  15، اليوم، األحد، في التماس قدمتو بدولة االحتالل العمياتنظر المحكمة 
مساعي االحتالل اإلسرائيمي لطردىم من منازليم في حي الحارة الوسطى، ببمدة سموان، في 

 .القدس المحتمة

إلخالء ومنع تسميم ويسعى أىالي الحي، في االلتماس أمام المحكمة العميا، إلى إلغاء أوامر ا
قل ممكية األرض ليذه أن نعمى اعتبار االستيطانية، عطيرت كوىانيم  جمعية األرض لصالح 

الجمعية تم دون أي إثباتات لمممكية، وال يحق ليا ذلك، خاصة وأن األراضي الميددة تعتبر 
 ."أميرية"، أي حكومية، وال يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، كما تدعي الجمعية االستيطانية

 84المصدر: موقع عرب
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

أكدت وزيرة خارجية إندونيسيا "ريتنو مارسودي"، أن القضية الفمسطينية ستكون أولوية بالدىا في 
 .مجمس األمن الدولي

جاءت تصريحات مارسودي، خالل مؤتمر صحفي عقدتو، في مقر مجمس األمن في نيويورك، 
 .2525-2579إثر انتخاب بالدىا لعضوية مجمس األمن في دورتو المقبمة 

 المسؤولية، إطار وفي بفاعمية، العمل عمى األخرى الدول ستحّفز جاكرتا" نإ، مارسودي وأضافت
 ".الدولية والجرائم والتطرف اإلرىاب ومكافحة العالمي، السالم تحقيق لمواصمة

 المصدر: وكالة سوا

 

 الذين وكندا االوروبيين حمفائو عمى األسبوع نياية في ترامب دونالد األميركي الرئيس انقمب  
 .بفشل انتيت السبع لمجموعة قمة بعد عمييم، كبيرة جمركية رسوم بفرض ىددىم

 الكبرى السبع الصناعية الدول لقمة الختامي البيان عمى موافقتو السبت فجأة ترامب سحب فقد
 الييا التوصل تم تسوية من الرغم عمى الكندية، كيبيك مقاطعة في مالبي في يومين استمرت التي
 .التجارية القضايا حول شاقة جيود بعد

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 الحوثي حركة أطمقتو بصاروخ ىجوم في السعودية المممكة جنوب سعوديين مدنيين ثالثة قتل 
 .اليمن من

 المشتركة القوات قيادة إن التحالف وقال. المممكة جنوب جازان محافظة في الثالثة المدنيون وُقتل
 .“المممكة ومقدرات والمقيمين مواطنييا سالمة ييدد من كل حديد من بيد ستضرب”

 رويترزالمصدر: وكالة 
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  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

ل يحت ، وجيش االحتالل االسرائيمي العرب بيزيمة الستة األيام حرب نياية - 7961 –75-6
 .المصرية سيناء جزيرة وشبو السورية الجوالن وىضبة الشرقية لمقدس مدينة

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


