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 أواًل : الممف السياسي

 إلرىاب يستسمم لن العالم إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. قال 
 الرئيس إدارة تدعمو والذى اإلسرائيمية الحكومة تمارسو الذى والوعيد والتيديد واالبتزاز الدولة
 .ترامب

 إنيا فييا قالت التي ريجيف، ميري اإلسرائيمية الوزيرة تصريحات  عمى ردا عريقات وأضاف
 المجتمع أن ،"اسرائيل مع مباراتيا توقف ال وأن ااٍلرىاب لتيديدات األرجنتين تستسمم ال ان تأمل"

 واسرائيل الفمسطيني، الشعب بحق وجرائميا اإلسرائيمية الحكومة ممارسات امام يستسمم لن الدولي
 والمتظاىرين والنساء والمقعدين، واألطفال الرحمة، مالئكة بقتل المحتل جيشيا أفراد يحتفل التي

 وفريقيا وشعبيا لألرجنتين فشكرا والعقاب، المساءلة  يستحق بل المكافأة تستحق ال سمميا،
 من الممارس واالبتزاز والتيديد البمطجة ورفض الدولي، القانون لمبادئ لالنتصار دوما المتألق
 .وىيممي وفريدمان، ريجيف، أمثال

 المجنة سر أمين القدم لكرة الفمسطيني االتحاد رئيس بذليا التي الجيود عاليا عريقات وثمن
 . المباراة ىذه بإلغاء االرجنتيني المنتخب لقيام الرجوب، ِجْبِريل المواء فتح لحركة المركزية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 عيد بعد سينعقد المركزي المجمس إن ،" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال الق 
 بعد الفمسطيني الداخمي البيت ترتيب إطار في القرارات عديد وسيتخذ المقبل الشير أو الفطر

 .المركزي والمجمس التنفيذية لمجنة جديدة قيادة انتخاب

 جديدة رئاسة بانتخاب يبدأ الذي الترتيب من لمزيد بحاجة الداخمي البيت أن إلى  محيسن وأشار
 المجمس مستوى عمى الفتحاوي البيت في ترتيبات وكذلك القيادية األطر لتجديد الوطني لممجمس
 المحافل كافة في الفمسطينية والقانونية السياسية المعركة استمرار جانب إلى والمجان الثوري
 .الدولية

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 القدم لكرة االرجنتيني االتحاد أن ، القدم لكرة الفمسطيني االتحاد رئيس وبالرج جبريل المواء أكد 
 أرض عمى الجاري الشير من التاسع في إسرائيل منتخب مع مقرره كانت التي مباراتو ألغى

 .والدولية إقميمية اتحادات بمساعدة الفمسطيني االتحاد جيود نتيجة وذلك القدس،
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 إلغاء االرجنتيني االتحاد قرار عمى األربعاء، اليوم فمسطين تمفزيون مع لقاء في الرجوب وأثنى
 دور عمى مثنيا ليا، الشكر لتقديم فمسطين في األرجنتين لبعثة التوجو سيتم بأنو وأكد المباراة،
 .المباراة إقامة لمنع معنا وقفوا أرجنتينيين وسياسيين برلمانيين وكذلك االرجنتين، والعبي جماىير

 تقام كي اإلسرائيمية الحكومة سعي إلى مشيرا إسرائيل، لحكومة صفعة المباراة إلغاء أن واعتبر
 صفعوا رياضية ايقونة بصفتو وميسي األرجنتيني المنتخب أن إال بموعدىا، القدس في المباراة
 .المباراة إقامة برفضيم نتنياىو

 فمسطين تمفزيون: المصدر

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أدان 
 ضد الدولي األمن مجمس في" الفيتو" المتحدة الواليات استخدام الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي
 .األعزل الفمسطيني لشعبنا الدولية الحماية توفير قرار

وأعرب المجمس عن تقدير الشعب الفمسطيني وقيادتو العميق ألعضاء مجمس األمن الذين 
وقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتيم لصالح مشروع احترموا التزاماتيم القانونية واألخالقية، و 

القرار الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية لمشعب الفمسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة االحتالل 
عمى انتياكاتيا وجرائميا، ووجو المجمس التحية إلى دولة الكويت الشقيقة تقديرًا لدورىا في مجمس 

 ناألم

وأعرب المجمس عن إدانتو الشديدة لقتل قوات االحتالل اإلسرائيمي لممسعفة رزان أشرف النجار، 
أثناء عمميا اإلنساني في انقاذ ورعاية الجرحى شرق مدينة خان يونس أثناء مسيرات العودة. 
وتساءل المجمس عن رد المندوبة األمريكية في األمم المتحدة حول قيام قوات االحتالل بقتل 

لمسعفة النجار برصاص حي في الصدر بشكل متعمد، وقبميا عمميات القنص التي استيدفت ا
الطواقم الصحفية، وعمميات القتل المتعمد بحق المتظاىرين السمميين عمى حدود القطاع، والتي 

 .تنتيك كافة المواثيق واألعراف الدولية

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41392
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 8ٕٔٓ/6/ًٗٔا من صباح يوم الخميس الموافق تعطيل الدوائر الحكومية اعتبار قرر المجمس و 
 .، بمناسبة عيد الفطر 8ٕٔٓ/8/6ٔوحتى مساء يوم االثنين الموافق 

 المصدر: مجمس الوزراء

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 الغربية الضفة محافظات  من مواطنين 7، االربعاء اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 :الشاب القدس، من النجار ومنذر عبيدو، ومحمد ، شيخة خالد محمد:  ىم والمعتقمين،  والقدس

  شرق بمعا، بمدة من مرعي ثائر :والشاب طولكرم، شرق شمس نور مخيم من القرعاوي حمزة
 .قمقيمية من( عاًما 9ٔ) ذياب أبو سمير وأحمد ،(عاًما ٕٕ) دويري رأفت طولكرم،

 القدس صحيفة: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الكوري والزعيم ترامب دونالد االمريكي الرئيس بين المرتقبة القمة ان االبيض البيت أعمن 
 في السياحية سنتوسا جزيرة في كابيال فندق في ستعقد اسبوع بعد اون جونغ كيم الشمالي
 .سنغافورة

 بين سنغافورة لقمة تقرر الذي المكان" ان ساندرز ساره االبيض البيت باسم المتحدثة وقالت
 ".سنتوسا جزيرة في كابيال فندق سيكون اون جونغ وكيم الرئيس

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 زيارة عمى احتجاجا الثالثاء، مساء أخرى، فرنسية ومدن باريس في األشخاص مئات تظاىر
 الحكومة رئيس في ترى لمفمسطينيين مؤيدة منظمات أطمقتيا دعوة بذلك ممّبين فرنسا، إلى نتنياىو

 ".حرب مجرم" اإلسرائيمي
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 ٖٓٓ حوالي تجمع ماكرون إيمانويل الرئيس لمقاء الثالثاء عصر نتانياىو وصميا التي باريس في
 فرنسا بين التضامن" جمعية وعمم الفمسطيني العمم رافعين ليزانفاليد مجمع قرب شخص

 ".وفمسطين

 لمدولة مناوئة ىتافات بنباسا، استير اليسارية البيئية السناتورة بينيم ومن المتظاىرون، وردد
 حين في ،"الفمسطيني الشعب قتل اوقفوا"و" متآمر وماكرون مجرمة إسرائيل" بينيا من العبرية
 .السين نير فوق الثالث الكسندر جسر عبور من منعتيم التي الشغب مكافحة قوات بيم أحاطت

 وكالة فرانس برسالمصدر:  

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

حرب األيام  ، وذلك في ثاني أيامالقدس االحتالل االسرائيمي يدخل مدينةجيش  – 967ٔ -6-6
 .الستة

ويتوغل داخل  يدخل لبنان يل شارونأرئ بقيادة االسرائيمي االحتالل جيش -98ٕٔ-6-6
 .بيروت أراضييا حتى وصل إلى العاصمة

 إضافة مرات خمس بالمؤبد البرغوثي مروان القائد: عمى تحكم إسرائيمية محكمة  -ٕٗٓٓ-6-6
 .المؤبد أحكام عمى إضافة سنة ٓٗ إلى

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA

