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 أواًل : الممف السياسي

السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل، رئيس المجمس  مساءرئيس محمود عباس، الستقبل ا 
 .الوطني سميم الزعنون "أبو األديب"

عمى التحضيرات النيائية الجارية لعقد الدورة الثالثين لممجمس المركزي  الرئيسواطمع الزعنون، 
يوم االحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام ال)دورة الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية( وذلك 

 .اهلل

 بدوره، اشاد الرئيس بالجيود التي تبذليا المجان المختصة إلنجاح اعمال المجمس المركزي، مؤكداً 
ىمية ىذه الدورة لمواجية االخطار المحدقة بالقضية الفمسطينية، وحماية الثوابت الوطنية، ا

 .وحقوق شعبنا

 المصدر: وكالة وفا 

 قوات تنفذىا التي القتل عمميات كانت ميما إنو ،فتح حركة رئيس العالول نائب محمود قال 
 عمى السياسية الضغوط من مزيد لفرض والقطاع الضفة في شعبنا أبناء ضد اإلسرائيمي االحتالل
 .ليا نرضخ ولن ثابتة ستظل مواقفنا أن إال والقيادة، عباس محمود الرئيس

 في الصامد والضفة غزة قطاع في شعبنا فمسطين، صوت إلذاعة تصريحات في العالول وحيا
 .بحقو االسرائيمي االحتالل ينفذىا التي الكبرى الجرائم وجو

 الحمالت ىذه مثل إن" العالول قال والقيادة، الرئيس ضد البعض يشنيا التي اليجمة عمى وتعقيباً 
سرائيل األميركية المتحدة الواليات مع التحالف خانة في تصب  القضية لتصفية شعبنا ضد وا 

 ".الفمسطينية

 إن العالول قال الرئاسة، مقر في اليوم األحد تنعقد التي المركزي لممجمس الثالثين الدورة وحول
سرائيل المتحدة الواليات ىي جيات، ثالث مع تناقض في أننا خاصة كبيرة، أىمية الجمسة ليذه  وا 
 تختطف التي حماس وحركة بيا، ممتزمتين وغير معيما الموقعة االتفاقيات كل نقضتا المتان
 ".غزة قطاع
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 التي القرارات بتنفيذ بالبدء ستكمف لجان وربما آليات بوضع سيقوم المركزي المجمس أن وأوضح
 أن خاصة الطبيعي، حقنا لنأخذ والوطني المركزي، لممجمسين السابقتين الدورتين في إقرارىا تم

 ".الفمسطيني الطرف إال بيا يمتزم ال االتفاقيات من كم ىناك

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر

 والقيادة الوطنية وعمى رأسيا أكدت حركة "فتح" أن من يستيدف منظمة التحرير الفمسطينية 
الرئيس محمود عباس، انما يسعى لتحقيق اليدف اإلسرائيمي االستراتيجي لضرب المنظمة 
وضرب اليوية الوطنية، وخاصة في ىذه الظروف التي يقف فييا الرئيس ومنظمة التحرير سدا 

 صمبا أمام محاوالت تمرير صفقة العار األميركية.

امو القواسمي في تصريح صحفي ، وقال عضو المحمس الثوري والمتحدث باسم حركة "فتح" أس
نما ىي  "إن منظمة التحرير ليست مؤسسة عابرة يمكن العبث بمقدراتيا نتيجة لخالف سياسي، وا 
تعبر عن الكينونة واليوية والتمثيل لمشعب الفمسطيني الذي حاربتو إسرائيل عبر عقود طويمو وما 

 زالت".

يتقاطعون مع األجندة االسرائيمية   دىم منوشدد القواسمي، عمى أن خفافيش الميل والمرتزقة وح
 ويٌدعون كذبا االصالح والتغيير.

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 الشرعي، غير ىو غزة لقطاع حماس حكم إن(: فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت  
 .تواجده أماكن كافة في شعبنا يمثل الذي المركزي المجمس وليس

 لحماس بيان عمى رداً  صحفية، تصريحات في  سيف أبو عاطف الحركة، باسم المتحدث وقال 
 قطاعنا عمى اليمجي اإلسرائيمي العدوان بعد جراحو لمممة في شعبنا ينشغل الذي الوقت في انو

 اليروب أن إلى مشيًرا البيانات، ىذه بمثل الساحة توتير سوى شيئا تفعل ال حماس فإن الباسل
 .شعبنا التي عمى يتطمب يعد لم والتضميل األمام إلى

https://fatehinfo.net/post/153630
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 الوحدة استعادة أمام عائقا وتقف االنقسام إلنياء المبذولة الجيود كل ترفض حماس: وأضاف
 وطنية، مصمحة الي اعتبار ادنى دون القطاع في شعبنا مصير في تفردىا تواصل كما الوطنية،

رادتو الشعب وجو في الوقوف أو الوطنية الوحدة بين تختار ان حماس عمى لذا  .وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 المسؤولية اإلسرائيمي االحتالل حكومة المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث حمل  
 وفي الفمسطينية، العربية أرضنا كل ضد شامل تصعيد مع يترافق الذي التصعيد استمرار عن

 .المحتمة الشرقية القدس األبدية عاصمتنا مقدمتيا

 

 تحت شعبنا أبناء تجاه المسؤولية من جانبا يتحمل الدولي المجتمع ان الرسمي المتحدث وأضاف
 . المحتمة القدس عاصمتنا مقدمتيا وفي الغربية، والضفة غزة قطاع في واالحتالل الحصار

 القضية بخصوص أصدرىا التي القوانين بتطبيق الدولي المجتمع مطالبة الرسمي المتحدث وجدد
قامة االحتالل إنياء عمى والعمل عاجل، بشكل دولية حماية توفير ومنيا الفمسطينية  الدولة وا 
 حزيران من الرابع حدود كامل عمى الشرقية القدس وعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة الفمسطينية

 .7391 عام من

 وكالة وفا :المصدر

االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم األحد، خمسة مواطنين عمى األقل من مناطق  قوات تاعتقم
من ميدي أديب الحاج الشاب: ، وعرف من المعتقمين:الضفة الغربيةمحافظات ب مختمفة
 من بمدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.الشابين أحمد جمال العمور وأحمد خالد العمور ،طولكرم

 صحيفة القدس :المصدر
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 االحتالل واالستيطان: ممف  ثالثاً 

 المغراقة سكان من عاما 91 الحسنات بدر يحيى: المواطن عمنت وزارة الصحة عن استشيادأ 
خالل قمع االحتالل لمسيرة الجمعة شرق  بيا اصيب التي بجراحو متأثرا الوسطى بالمحافظة
 . قطاع غزة

 وزارة الصحة : المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 اآلن حتى محددة خطط توجد ال إنو لمصحفيين الكرممين باسم المتحدث بيسكوف ديمتري لقا 
 .واشنطن إلى بوتين فالديمير الروسي لمرئيس محتممة زيارة بشأن

 دعوة وجو األبيض البيت إن الجمعة يوم قال األمريكي القومي األمن مستشار بولتون جون وكان
 الماضي تموز يوليو في الزيارة ليذه التخطيط جرى قد وكان. واشنطن لزيارة بوتين إلى رسمية
 .حينئذ يتم لم ذلك لكن

 برس سفرانوكالة لمصدر:ا

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 التحرير منظمة اعتبار يقرر الرباط في المنعقد الثامن العربية القمة مؤتمر - :82-71-731 
 .الفمسطيني العربي لمشعب والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


