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  أواًل : الممف السياسي 

 21) نوفل الرحمن عبد الطفل عالج بمتابعة المعنية، لمجيات عباس حمودم رئيسال أوعز 
 اإلسرائيمي، االحتالل قوات برصاص إصابتو جراء أطرافو أحد فقد الذي غزة، قطاع من( عاما
  .السممية المسيرات في مشاركتو خالل

 فا   وكالة و : لمصدرا
 
 ليا اجتماعا ستعقد المركزية المجنة ان جبريل المواء  فتح لحركة المركزية المجنة سر امين قال 

 . عباس محمود الرئيس برئاسة  القادم السبت يوم
 اعمال جدول عمى سيطرح الذي االساسي  البند ان ، فمسطين صوت عبر الرجوب  وأوضح 

 خطوات من االمريكية المتحدة الواليات بو تقوم ما عمى المترتبة التحديات مواجية ىو المجنة
 .الفمسطينية القضية لشطب محاولة في الفاشي، االحتالل إلسناد عممية

 لمتعبير القادمة الفترة في اتخاذىا سيتم التي العممية االليات مناقشة سيتم انو الرجوب واضاف
 في االمريكية المتحدة الواليات ليا دعت التي المنامة بورشة يسمى لما المطمق شعبنا رفض عن

 الفمسطينية القضية وعرض البوصمة حرف اشكال من شكل الورشة ىذه ان عمى مشدداً  البحرين،
 .ومعيشية انسانية كقضية
 لمواجية كضرورة الداخمية والمشاكل التناقض مظاىر كل نبذ شعبنا فئات كافة الرجوب ودعا
 .والصمود والتحدي الثبات عوامل كل وتوفير التحديات كافة

    اذاعة صوت فمسطين : لمصدرا
 
 بحق إجراءات اتخاذ إلى األوروبية والدول رومانيا اشتية محمد. د الوزراء ئيسر  دعا 

  في اإلقامة عن لردعيم اإلسرائيمي السفر جوازىم جانب إلى سفرىا جوازات حممة من المستوطنين
 .والقدس الغربية بالضفة الشرعية غير المستوطنات

 القضية حل: "الرومانيين الصحافيين من وفداً  اهلل، برام مكتبو في استقبالو خالل  اشتية وقال
 ،"السياسي المسار ترافق اقتصادية مبادرة بأي ونرحب سياسيا، يكون أن يجب الفمسطينية

 لمقضية وشامل عادل حل عن وانما اضافية، عيش لقمة عن يبحث ال الفمسطيني: "مضيفاً 
 عام حدود عمى القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة واقامة الدولتين، بحل متمثل الفمسطينية،

2691." 
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 واالعتقال، القتل عمميات سيما ال المستمرة، االسرائيمية االنتياكات عمى الوفد اشتية واطمع 
 السيطرة استمرار الى باالضافة المنشآت، وتدمير الفمسطينية، لممناطق اليومية واالقتحامات
 ."ج" المسماة المناطق عمى العسكرية اإلسرائيمية

 وسنقدم الفمسطيني، الوطني االقتصاد وخسائر احتالليا عمى اسرائيل سنحاسب: "اشتية وتابع 
 ".الدولية الجنايات محكمة إلى الممفات ىذه كافة

 مجمس الوزراء: لمصدرا
 
 
 إنياء عبر يتحقق السالم أن عريقات، صائب د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أكد 

نجاز اإلسرائيمي االحتالل  دولة سيادة وتجسيد المصير تقرير في الفمسطيني الشعب حق وا 
 االعتراف إلى البريطانية الحكومة داعياً  الشرقية، القدس وعاصمتيا 2691 حدود عمى فمسطين
 .فمسطين بدولة
 في والدفاع األمن لشؤون المتحدة لمخدمات الممكي المعيد في ألقاىا كممة في عريقات وشدد
 خالل من السياسية العممية دفع في وممموساً  فاعالً  دوراً  بريطانيا تمعب أن ضرورة عمى لندن،

 الدولية، المنابر في الفمسطينية والدبموماسية السياسية الخطوات ودعم فمسطين، بدولة االعتراف
 قاعدة نشر معارضة وعدم الســــممية، بالطرق الصراعات وحل الدولي القانون بمبادئ والتمسك
 .اإلسرائيمية االستعمارية المستوطنات مع العاممة لمشركات المتحدة األمم بيانات
 مقابل المال وليس السالم مقابل األرض مبدأ إلى يستند أن ينبغي الصراع حل أن عريقات وأكد

 .المقبل األسبوع عقدىا المزمع المنامة عمل ورشة إلى إشارة في السالم
 وكالة وفا: لمصدرا
 
 األمريكي الرئيس مبعوث تصريحات إن الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين قال 

 عباس محمود الرئيس برئاسة فتح حركة فييا اتيم والتي غرينبالت جيسون األوسط لمشرق
 شعبنا من يقبل أن ورائيا من يريد إنو المستوطنين، مع" لمتعايش فرصة" اسماه ما بتخريب
 عمى االبقاء أجل من المسمى ىذا تحت الوطنية ىويتو وشطب حقوقو ومصادرة تيطانباالس

 .شعبنا أبناء مكان واالحالل االستيطان منظومة
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 التي ىي االمريكية لإلدارة الرعناء السياسات ىذه إن ،"فمسطين صوت عبر الفتياني وأضاف 
 ظل في تعايش أي أن مؤكداً  االحاللي، االستيطاني ومشروعو االحتالل باستمرار شجعت

 .مرفوض شعبنا ابناء بحق اليومي والقير والتخريب والقتل المصادرة وعمميات االحتالل
 ىي العادلة قضيتو وعن حقوقو عن الدفاع وجدار االمان صمام أن يدرك شعبنا أن الفتياني وأكد
 ضد االحتالل لصالح األمريكية المتحدة الواليات تقودىا التي الشرسة اليجمة ىذه وأن فتح حركة
 الوطني المشروع تدمير اال ليا ىدف ال فتح وحركة عباس محمود الرئيس والسيد القيادة

 بقيادتو والتفافو شعبنا معنويات ليز يائسة ومحاولة شعبنا أبناء استقرار وزعزعة الفمسطيني
 . فتح حركة تقوده الذي والمشروع
 والدعم المساعدات تقديم باب تحت االستيطان لتسريع ىي البحرين ورشة بأن الفتياني وأوضح
 واحد بموقف موحد شعبنا أن إلى مشيرا حقوقو، عن التخمي منيا يراد التي شعبنا ألبناء االنساني

 .البحرين وورشة القرن صفقة ضد
 اذاعة صوت فمسطين    : لمصدرا
 
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 تتبع خدمة إطالق الخميس، اليوم سدر، اسحق المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير أعمن   
 العالمي، البريدي اتحاد مواصفات حسب خصيصا صمم برنامج خالل من االلكترونية، البعائث

 .واألردني التونسي البريد مع وبالتعاون
 برنامج عمى رقم ادخالو عند المواطن تمكن الخدمة ىذه أن ،صحفي بيان في سدر، وأوضح
 في البريد لمكتب تسميمو لحظة من طرده حركة تتبع من لمطرد ارسالو عند عميو يحصل خاص
 بالعالم دولة أي في النيائية وجيتو الى الوصول حين الى قريتو، او مدينتو

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 الفمسطيني المصرفي الجياز أن إال المالية، األزمة رغم" إنو ،الشوا عزام النقد سمطة محافظ قال 

 ".معيا التعامل عمى قادراً  زال ما والسالمة، بالمتانة يتمتع
 األزمة تجاه بالتزاماتيم باإليفاء العرب واألشقاء الدولي المجتمع ،"وفا" مع لقاء في الشوا وطالب
 عمى أشير عدة مرت، ولقد يوم بعد يوما تتفاقم أنيا إلى الفتاً  فمسطين، بيا تمر التي المالية
 ".االنتظار؟ نستطيع متى إلى ، وعود أية تتحقق ولم األزمة
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 عمى لمحفاظ كبيرة جيودا تبذل النقد، وسمطة المالية وزارة من المشّكمة المشتركة المجنة أن وأكد 
 لكننا األمور، سيفاقم المتوقع من أطول لفترة األزمة استمرار أن إلى مشيراً  المالي، االستقرار
يجاد معيا التعامل عمى قادرون  .حمول وا 
 رواتب من نسبة ودفع بالتزاماتيا لإليفاء الحكومة اقراض ستواصل البنوك أن الشوا وبين

 بين التوازن عمى لمحفاظ الموجودة االقتراض بسقوف ممتزمة الحكومة أن موضحا الموظفين،
 ىامشا يعطينا البنوك ودائع في نمو ىناكمشيرًا الى أن  البنوك في المالي واالستقرار اإلقراض

 ".التسييالت تقديم في أكبر
 األشير خالل الرواتب من% 95-05 نسبتو ما دفع مواصمة من ستتمكن الحكومة" إن: وقال

 المقبمة.
 وكالة وفا     : لمصدرا
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

دىم وتفتيش  خالل عمميات  مواطنين 8، الخميساليوم فجر  قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتقمت
 المعتقمين:ُعِرف من لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا ، و 

 خميل محمد، محافظة نابمس من الخباص أحمد ، الشحروري محيي والشاب، قطناني أحمد طو
 .محافظة رام اهلل من شخيدم أبو ورامي شخيدم أبو سييل وأحمد ، فخيدة أبو
 .اهلل برام المصايف حي من لم تعرف ىويتيم شابين مستعربون اعتقل كما

 صحيفة القدس: المصدر
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 والرئيس بوتين فالديمير الروسي نظيره مع سيجتمع إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال 
 .المقبل األسبوع باليابان عقدىا المقرر العشرين مجموعة قمة في بينغ جين شي الصيني

 ىذا أن وأعتقد روسيا، مع تآلف يحدث أن أود نيوز فوكس قناة مع مقابمة في ترامب وقال
 كل مع الواقع في سأجتمع سيحدث، ىذا أن وأعتقد الصين، مع تآلف يحدث أن وأود سيحدث،

 .“العشرين مجموعة قمة خالل اليابان في المقبل األسبوع منيما
 رويترزوكالة المصدر: 
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 ، عمى وبناء والجوازات، المدنية األحوال يةمدير  الى ، حماد سالمة األردني الداخمية وزير وعزأ 
 وتخفيض االردني، البريد شركة عبر المقدسيين سفر جوازات وتجديد اصدار بإجراءات السير
 .دينارا 15 من بدال دينارا 05 إلى تقاضييا يتم التي الخدمة بدل

 األنباء االردنيةوكالة المصدر: 
 
، حركة التحرير الوطني رق األوسط جيسون غرينبالتاتيم مبعوث الرئيس األميركي لمش 

، في إشارة إلى الفمسطيني "فتح"، التي يرأسيا الرئيس محمود عباس، بتخريب فرصة لمتعايش
 ."صفقة القرن" األميركية اليادفة لتثبيت االحتالل

وغرد غرينبالت عمى "توتير" قائال: "فتح تفشل فرصة أخرى لمتعايش وما يجب أن يكون أمرا 
طبيعيا. ال يمكن بناء السالم عمى قاعدة أسستيا فتح. ومن أجل تحقيق السالم يجب تسوية 

 القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش".
التي يسعى الرئيس األميركي  وكانت حركة فتح أكدت مرارا وتكرارا عمى رفض "صفقة القرن"،

دونالد ترمب لفرضيا عمى الشعب الفمسطيني من أجل تثبيت االحتالل عمى األراضي 
 الفمسطينية.
  وكالة وفا المصدر: 

 
 اليوم حدث في مثل هذا:  خامساً 

منزل في  25ين منزالً من ب 64 تدمر اإلسرائيلية جرافات قوات االحتالل -02-6-1791

 . المحتلة  شمال غرب مدينة القدس قرية النبي صموئيل

 

: محمود ابو يونس "أبومحمد " ، رفيق  الفتحاوي المناضلود القائد ااستشه  -8811 -02-6

 . "درب الشهيد خليل الوزير "ابو جهاد

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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