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  أواًل : الممف السياسي

، رسمية زيارة في روما االيطالية العاصمة الى األحد، مساء عباس، محمود رئيسال وصل 
 أعضاء روما، االيطالية بالعاصمة اقامتو مقر في األحد، مساء عباس، محمود رئيسال استقبلو 

 .أوروبا في المنتخبين الفمسطينية لمجاليات االدارية الييئة

 االيطالي والرئيس األول، فرانسيس البابا قداسة الزيارة خالل الرئيس يمتقي أن المقرر ومن
 المنطقة في السياسية التطورات معيما ويبحث كونتي، جيسيبي الوزراء ورئيس ماتاريال،
 البمدين بين الثنائية والعالقات

 وكالة وفاالمصدر: 

 لمنع معركة تقود القيادة إن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال
 معيا نختمف فمسطينية حركة حماس أن عمى مشددا باإلرىاب حماس يجرم أمريكي قرار تمرير
 .باإلرىاب فمسطينية حركة أي توصف  ان نسمح لن عباس محمود الرئيس السيد قال وكما

 تبدأ فمسطينية صحوة ىو اآلن المطموب إن  ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في عريقات وأكد
 عن غزة فصل لتحقيق يخترقونيا التي الثغرة أصبح الذي االنقالب بإنياء غزة في حماس من

 . الدولتين خيار تدمير بيدف الضفة

 يستحق شعبنا إن فيو يقول غرينبالت جيسون كتبو مقال عمى تعقيبا عريقات قال ثانية، جية من
 ضد إجراءات من االحتالل وحكومة األمريكية اإلدارة بو تقوم ما كل إن قال القيادة، من أكثر
 المقال ىذا أن مبينا بالمطمق، معو التعاطي يتم ولن التزام أي ينشئ ولن حق يخمق ال شعبنا
 وكل إمكاناتيا كل وظفت ترامب إدارة أن، موضحًا القرن صفقة تسمى لما التمييد إطار في يأتي
سقاط الفمسطينية الوطنية القضية لضرب محاولة في تممك ما  تمسكت ألنيا الفمسطينية القيادة وا 

 .عقارات صفقة في والدخول القدس يبيع أن رفض الذي الشعب ليذا وعقابا شعبنا بحقوق

   اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 والثقافة االعالم مفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو ردينة ابو نبيل األخ استعرض
 والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية مقر في التدريبية، الورش ألحدى تفقده خالل الفكرية والتعبئة

 ليا تتعرض التي السياسية الضغوط الى مشيراً  والخارجية، المحمية السياسية التطورات آخر
 .القرن لصفة لرفضيا الفمسطينية القيادة
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 عمى لمحفاظ التاريخية، المرحمة ىذه في الفمسطينية القيادة حول االلتفاف أىمية ردينة ابو وأكد
 أي ضد الوطنية، وىويتنا بمقدساتنا فتح وحركة شعبنا تمسك مؤكدا الفمسطيني، الوطني المشروع
 المطالب تحقيق حتى مستمر الفمسطينية القيادة الصمود أن الى مشيرا  وتيويدي، تآمري مشروع

 .المشروعة الفمسطينية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 ان سيتم اليوم االثتين الفمسطيني الوطني المجمس في السياسية المجنة رئيس مسمار خالد أعمن  
 التي التحديات أمام لموقوف وذلك عمان، في المتواجدين الوطني المجمس اعضاء اجتماع عقد

 الضفة لفصل محاولة في األحمر، الخان لقرية يدبر ما الى باإلضافة القدس، مدينة ليا تتعرض
 .القدس عن وعزليا الغربية

 رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة جانب الى الدائم وقوفو يعمن الوطني المجمس ان: مسمار وقال
 الساحة عمى المستجدات آخر األعضاء يناقش أن المقرر ومن عباس، محمود الرئيس

 .الفمسطينية

   اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 ال حكومة الوفاق بأن ، األمنية األجيزة باسم الرسمي الناطق الضميري عدنان المواء قال    
 .غزة قطاع معابر من معبر أي عمى تسيطر

 غزة، معابر عمى المتواجدين الوفاقحكومة  أفراد أن" اإلخباري النجاح" لـ خاص تصريح في وقال
 .فقط اإلجرائية لمقضايا المواطنين، حياة أمور تسييل ميمتيم

 التي الحواجز خالل من حماس، حركة ىم غزة معابر عمى بالتنسيقات يقوم من أن إلى ونوه
 .غزة قطاع من الخروج أو الدخول من شخص أي منع وبإمكانيا المعابر، تسبق

 قبل ما 7102 اتفاق وأن خاصة ،"المعابر إدارة ازدواجية" مصطمح إطالق يمكن ال أنو وأوضح
 ماجد المواء العامة المخابرات جياز ورئيس الحمداهلل رامي الوزراء رئيس موكب تفجير حدوث
 ولكن وغيرىا، والقضاء االراضي وسمطة المعابر حكومة الوفاق تتسمم أن فيو يجب كان فرج،

 .ذلك أعاقت الحادثة
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 عمى حماس حركة بلق من مضطيدين أصبحوا الفمسطينية األمنية االجيزة ضباط أن وأكد
 ".حماس قبل من تفاصيميا بكل مختطفة غزة زالت ما" قائال المعابر،

 النجاح االخباري: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنين عمى األقل من مناطق مختمفة  5 االحد اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
 الشاب عبد السالم عابد الشاب عثمان زيد وعتقمين : م، وعرف من ال الغربية الضفة محافظاتب

، جمال حدايدة   المحرر ىاني صوانعامًا(  84المحرر الشيخ رائد محمد قوزح )من رام اهلل ، 
 ، من طولكرم واألسير المحرر محمد سميمان (عاماً  72المحرر بكر محمد خريوش )عامًا(  51)

الشاب داود صالح، واألسرى المحررين محمد صالح، ثائر صالح، أسامة صالح، وأحمد غنيم 
 . ميةيمن قمق  (عاماً  01شاب أحمد زىران سميم )ال من بيت لحم ،

 وكالة معا: المصدر 

 أفرج الذين ،"فتح" حركة وكوادر نشطاء من مجموعةاء استدع االحتالل، مخابراتأعادت   
 .مجدداً  معيم لمتحقيق الماضي، الخميس عنيم

 كوادر من 1و غيث، عدنان القدس محافظ عن باإلفراج ،أمس قضت االحتالل محكمة وكانت
 .أسبوع لنحو اعتقاليم بعد مقّيدة، بشروط" فتح" حركة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

قرار حكومتو بإخالء قرية الخان االحمر بالقدس ن نتنياىو يبنيام أجل رئيس وزراء االحتالل 
 . تجبنُا لمالحقة الجنائية الدولية

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 األحد مساء صاروخي قصف بشنّ  المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف قوات دمشق اّتيمت 
 عن سانا الرسمية السورية األنباء وكالة نقمت ما وفق البالد، وسط في السوري لمجيش مواقع عمى

 .عسكري مصدر

 استيدفت قواتو تكون أن برس، فرانس لوكالة سؤال عمى رداً  التحالف نفى الحق، وقت وفي
 .االسالمية الدولة تنظيم جياديي طالت الصحراء في ضرباتو أن مؤكداً  السوري، لمجيش مواقع

  وكالة فرانس برس :لمصدرا

 يتمكن أن في يأمل الكرممين إن بوتين فالديمير الروسي لمرئيس مساعد يوشاكوف يوري قال 
 المقبمة العشرين مجموعة قمة قبل محادثات إجراء من ترامب دونالد األمريكي والرئيس بوتين
 .المقبل يونيو شير في اليابان في المقررة

 في العشرين مجموعة قمة خالل بوتين مع مقررا كان اجتماعاً  األسبوع مطمع ترامب وألغى
 نوفمبر 75 في وأطقميا أوكرانية سفن لثالث روسيا مصادرة إلى ذلك في السبب وعزا األرجنتين
 .الماضي

 وكالة رويترز: المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 مؤتمر عقد عمى صوًتا 071 بأغمبية توافق المتحدة لألمم العامة الجمعية - 0142 -3-70 
 .األوسط الشرق في لمسالم دولي

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


