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  أواًل : الممف السياسي 

 الفمسطيني الوطني التحرير لحركة المركزية المجنة اجتماع مستيل في عباس، محمود الرئيس قال
 االيام ىذه في ميمة كثيرة قضايا ىناك ان السبت، مساء اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في ،"فتح"
 موقفنا قمنا التي العصر بصفقة يتعمق فيما خاصة اليام، االجتماع ىذا في نتناوليا أن بد ال

 .الفمسطينية قضيتنا تنيي ألنيا تمر ان يمكن ال بأنيا موقفنا عمى زلنا ما وأننا منيا،

 نحضر لن إننا قمنا أيضا البحرين، في المنامة لورشة بالنسبة الثانية النقطة: "الرئيس واضاف
 بحث ىناك يكون أن قبل يتم، أن يجوز ال االقتصادي الوضع بحث أن والسبب الورشة، ىذه

 وضع أي مع نتعامل ال أننا ذلك فمعنى سياسي وضع يوجد ال دام وما السياسي، لموضع
 ".اقتصادي

 االموال ىذه نستمم لن إننا قمنا إسرائيل، في المحتجزة ألموالنا أيضا بالنسبة: "الرئيس وتابع
 أن أما لمنقاش، الحقا مستعدون ونحن كاممة، األموال تدفع ان عمييا إسرائيل أن بمعنى منقوصة،
 ".بو نقبل ال أمر فيذا والجرحى واالسرى لمشيداء ندفع أننا بحجة االموال بعض تخصم

 المالي المجال في بيننا العالقة المواضيع كل في معيم، لمحوار مستعدون نحن: "الرئيس واوضح
 ".واالقتصادي

 المناسبة القرارات نتخذ وأن بعمق، نناقشيا أن بد ال أخرى قضايا ىناك ان الى الرئيس واشار
 .ليا

 ومن وتجري، جرت التي والتحركات، التطورات اخر عمى المركزية المجنة اعضاء  الرئيس واطمع
 العالم وقادة زعماء من بعدد واجتماعو المكرمة، مكة في جرت التي الثالث القمم ضمنيا
 .والمنطقة

 التكمم احدا تكمف لم بانيا عباس، محمود الرئيس موقف عمى تأكيدىا المركزية المجنة جددت وقد
 وورشة القرن صفقة مواجية في الرئيس بمواقف مشيدة باسمنا، التكمم الحد يحق وال باسمنا،
 .ترمب ادارة الييا دعت التي المنامة،

 عقب االحمد عزام الممف مسؤول من مفصل لشرح استمعت المصالحة، بممف يتعمق وفيما
 .ىناك المسؤولين ولقائو الشقيقة، مصر لجميورية االخيرة زيارتو

https://www.facebook.com/wafagency/videos/609299252933949/?__tn__=kC-R&eid=ARAdemvdfn4KeV3xkDMUZJxXd09IVAXT0sJRqPGIO-hLejkBwHvabod2b--H8ECb-PSsPhDV7ybW4TLN&hc_ref=ARQTPT8PUhApguWeDj6d3rCUa_4WmuAXCKX7JPy-hkc1PZm8l-e8f3KxiRamg1fCOow&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARARqRtt_VnWIzQEs2gGgXuo6saUnIGiqGxu7qxvO_KoqaDsnRjPDjGfqOerWzxjRNiuzxWtKoVONnDBXh9hobTUoXzt6FrEka0ywbLJU-QDNlGpgtnOPS9Flly0SHP3bOm61Ecz63yaYTLuNCFo9tmYMA5_Yf98LouO7MKMYZyryVDg3MSDeVAW8tZSVSorwUt5P4uqSPQ_vmFjQusXq8cUr5grdjNv8ycCPXGmkHJVMs4s5vClBuGwHOX2KmmiUpw-3P4KZHuA0m3ZJ8E5BOa6k-Gku_n8EfT2tDIKJ_WzZ8qt4F-rXFgB4fi5lsMFffAlp2xE_ovf1hxwgbRtWSIrZ8ucxeiVD9XsrzKDx1Pg1C_cJlra8i4
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 لقطع الممف ىذا انجاز بضرورة والمتمثل الخصوص، بيذا الثابت موقفيا عمى المجنة وشددت 
 إلتمام الطرق اقصر ان مؤكدة االنقسام، من المستفيدين الفمسطيني، الشعب اعداء عمى الطريق

 .الخصوص بيذا الموقعة االتفاقيات بتنفيذ ىو المصالحة

 وكالة وفا   : لمصدرا
 
 ورشة لمواجية الوطنية الحممة برنامج الجنوبية المحافظات في واإلسالمية الوطنية القوى منتأع

 : التالي النحو عمى ، السبت مساء واإلسالمية الوطنية لمقوى عقد اجتماع خالل الخيانية المنامة

 .شامل إضراب ٥٢/٦ الموافق الثالثاء يوم -

 قاعة في الشعبي، المؤتمر انعقاد مساًء، والنصف السادسة الساعة ٥٢/٦ الموافق الثالثاء ومي -
 المنامة ورشة فعاليات انطالق مع بالتزامن، وذلك الثقافي، الشوا رشاد بمركز  المؤتمرات
 .الخيانية

 الحاشدة الجماىيرية المسيرة انطالق صباحا عشر الحادية الساعة ٥٦/٦ الموافق األربعاء يوم -
 األمم مقر إلى وصوالً  األزىر جامعة بجوار غزة مدينة في المتحدة لألمم الغربية البوابة من

 .أنصار خمف الرئيسي المتحدة

 ورجال والمخاتير لموجياء احتجاجية، وقفة مساًء، الخامسة الساعة ٥٦/٦ الموافق األربعاء يوم -
 . الدين صالح شارع - غزة بمدينة الزيتون حي في ممكة دوار عند اإلصالح،

 لورشة رفضا االجتماعي التواصل مواقع عمى شعبية إعالمية حمالت األيام ىذه وسيتخمل ىذا
 .لممساومة القابمة غير الفمسطينية حقوقنا عمى وتأكيدا الخيانية، البحرين

 كافة الستكمال االحد، اليوم اجتماع عقد عمى واإلسالمية والوطنية القوى بين التوافق وتم كما
 .الخيانية البحرين ورشة لمواجية الوطنية بالحممة المتعمقة الترتيبات

 الجنوبية مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات: لمصدرا
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 ُعقد الذي لمحركة، المركزية المجنة اجتماع أن  فتح، حركة رئيس نائب العالول، محمود كشف  
 التي التحدياتو ،ةالسياسي التطوراتتركز عمى ، عباس محمود الرئيس برئاسة السبت أمس
 .شعبنا في الفترة الراىنة جيياايو 

 واضحاً  وكان التحركات، كل عرضنا: "العالول عبر صوت فمسطين صباح اليوم األحد وأضاف
 موت عن يتحدثون كثيرون وبدأ أكمو، يؤتي بدأ قد الرافض، الفمسطيني الموقف صالبة أن تماماً 

 ". لالنتياء طريقيا في أنيا أو تطبيقيا وعدم( القرن صفقة)
 عمى شيء بيا يوجد ال و كبيرة لدرجة واىية ستكون أنيا ورشة البحرين واضح : العالول وتابع

 غير بشكل أو ضغط تحت سيحضرونيا( البحرين ورشة) سيحضرون الذين ومستوى اإلطالق،
 االستعراض أشكال من شكل وىي الموظفين، مستوى وعمى واه   ليا التمثيل وسيكون جدي،

 تناقش أنيا بسبب بيا، يشاركون ال الفمسطينيين ألن األمريكية اإلدارة من فشل وىذا األمريكي،
 ".االقتصادي الوضع
 يكن لم ألنو الورشة في المشاركة يرفضون" الفمسطينيين أن التأكيد فتح، حركة رئيس نائب وجّدد
 شيء منيا يأتي أن الممكن من األمريكية واإلدارة المتحدة الواليات بأن ثقة يكون بأن مجال ىناك

 ".الفمسطيني ولمشعب لمشعوب خير أو إيجابي
 اإلدارة ىذه قبل من واحتيال نصب حركة ىي( العصر صفقة) أن تماماً  أكدنا: "العالول وقال

 ".والالجئين والسيادة بالقدس عالقة لو ما خاصة جوىري، ىو ما كل انتزعت التي األمريكية،
 ما وىذا االقتصادي، بالسالم عالقة لو ما كل المرات عشرات رفضوا الفمسطينيين، أن عمى وأكد
 .البحرين في تنظم التي" االزدىار أجل من السالم" ورشة يشبو
 العالول أعرب ،(المنامة ورشة)و( القرن صفقة) لمواجية الموحد الفمسطيني بالموقف يتعمق وفيما
 فمسطيني موقف الموحد، الموقف وىذا ذلك، بأىمية يشعر بدأ شخص كل بأن اعتقاده عن

 ورشة) وصانعي( القرن صفقة) صانعي لدى األمل فقدان إلى أدى الذي ىو وىذا جامع،
 (.المنامة
 والداعم الشرعية، القيادة حول الفمسطيني الشعب وقوف أن عمى فتح، حركة رئيس نائب وشدد
 .أكمو ُيؤتي بدأ الموقف، ىذا في ليا

 اإلخوة خالل من المصريين مع تحدثنا أننا" العالول أكد الفمسطينية، المصالحة بممف يتعمق وفيما
، مشيرًا الى "المصريين اإلخوة مع تواصل ىناك حقيقة فتح، حركة من الممف ىذا في المختصين

 مرة الممف ىذا في األمل يعيد أو أمالً  يعطي بدأ ضغطيمأن  المصريين من كالم ىناكان 
 ". أخرى
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 من تمكنيم حال في لتفاؤليم، سعيدون نحن أننا معيم واتفقنا المصريين، اإلحوة مع تحدثنا: وتابع 
 .جاىزون فنحن ٥102 اتفاق لتنفيذ حماس تأتي وأن العقبات، تذليل
 ولن الفمسطيني، الشعب بوحدة عالقة لو ألنو عنو، نتخمى لن الممف ىذا أن عمى العالول وشدد
 ممف في المقبمة الخطوات تعطي أن ونأمل بو، الجيود بذل عن الظروف كل في نتوقف

 . أمالً  المصالحة
      : اذاعة صوت فمسطين لمصدرا
 
 والقيادة ، عباس محمود الرئيس أن فتح لحركة المركزية المجنة عضو سالمة دالل قالت 

 ".استيداف حالة في" الوطني والكل فتح وحركة الفمسطينية
 أن: " السبت مساء" فمسطين تمفزيون عبر بث والذي" اليوم ممف"  جبرنام خالل سالمة وقالت
 فتح حركة أن إلى منوىةً  ،"الفمسطينية بالقيادة الثقة لزعزعة واضحة استيداف حالة ىناك

 .الوطني المشروع قائدة ألنيا مستيدفة
 السياسية الجيود كافة ناقشت قد السبت مساء اجتماعيا في المركزية المجنة ان سالمة واوضحت

 . الفمسطيني الموقف وتعزيز القرن صفقة سقاطال
 في المشاركة وعدم القرن لصفقة الرافض والموحد الصمب الفمسطيني الموقف عمى سالمة وأكدت
 . باسميم لمتحدث، احد يكمفوا لم الفمسطينيين ان الى مشيرةً  البحرين، ورشة
 البحرين وورشة القرن لصفقة المناىضة الفعاليات من سمسمة ستنظم فتح حركة ان سالمة وقالت

 .والشتات الوطن محافظات كافة في
 الفعاليات في لممشاركة كافة تواجدىم أماكن في الفمسطيني شعبنا جماىير سالمة، دعت و

 و البحرين لمؤتمر رفضاً  الجاري؛ الشير من والعشرين الرابع يوم المحافظات كل في الشعبية
 . القرن صفقة
 بشأن جديد مخطط طرح أجل من مصرية مساع وجود عن ، سالمة كشفت اخرى ناحية ومن

 . حماس حركة مع الفمسطينية المصالحة
 األمور إلعادة جديد مخطط طرح أجل من رئيسي بشكل تسعى مصر" إن ، سالمة وقالت
 ".المصالحة مركب إلى والعودة
 وطنية مصمحة منطمق من المصالحة ممف تفعيل بإعادة مصرية رغبة وجود إلى وأشارت

 النقاشات إلى العودة مع ليست فتح أن عمى مشددة الجانب، ىذا في العربي ودورىا فمسطينية،
 .أخرى مر

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 منو حل في فتح حركة فإن ،٥102 اتفاق إلى االستناد بدون مخطط أي" أن سالمة  وأوضحت 
 من الحل مالمح تحديد في األوضح كان" االتفاق ىذا أن مبينة ،"إليو لمعودة مجال يوجد وال

 ".النتخابات نذىب وأن وغيره ومؤسسات حكومي وعمل تمكين
 اجتماع خالل تحدث فتح، لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزام أن إلى  سالمة واشارت
 .بإيجابية الموضوع ىذا عن المركزية المجنة

    تمفزيون فمسطين: لمصدرا
 
 ليس األمريكية، المميارت إن: الرجوب جبريلالمواء   فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين الق

 .الفمسطينية لألراضي اإلسرائيمي االحتالل استمرار ظل في أىمية ليا

 عمى خطة يفرض أن ألحد يمكن ال: "األحد اليوم اإلسرائيمية،( كانم) لقناة الرجوب، وأضاف
 لن سياسي حل أو أفق إلى تستند ال خطة وأي حاًل، ليس االقتصادي المسار إن الفمسطينيين،

 ".شيًئا تحقق

 ليا ليس األمريكيون عرضيا التي المميارات إن االحتالل، بنياية يبدأ شيء كل: "الرجوب وتابع
 ".المستمر االحتالل ظل في أىمية

    قناة مكان: لمصدرا
 
 بممف يتعمق فيما المحظة، حتى إيجابية إشارات ال أنو الموح دياب القاىرة، في فمسطين سفير أكد

 لوزراء رسالة سيحمل بشارة، شكري المالية وزير أن إلى مشيراً  المالية، العربية األمان شبكة
 بالتزاماتيم لإليفاء العرب لألشقاء وأرضو وطنو في الفمسطيني الشعب رسالة وىي العرب المالية

 .بالقاىرة العربية الدول جامعة مقر في  األحد اليوم سيعقد الذي اجتماعيم خالل وذلك ،
 لو الدعوة تم الذي االجتماع ىذا إن ، األحد اليوم صباح فمسطين صوت عبر الموح السفير وقال
 مازن أبو الرئيس بذليا التي لمجيود استكماالً  يأتي العربية، الدول لجامعة العام األمين قبل من

 لمخروج العربية، الدول لجامعة العام األمين يبذليا التي الجيود وأيضا الفمسطينية، والدبموماسية
 .الفمسطينية السمطة منيا تعاني التي األزمة ىذه من

 الشعب موقف إلسناد األمان شبكة تفعيل ىو الفمسطينيون، يريده ما أن عمى الموح وشدد
 . بالتزاماتيا اإليفاء من الفمسطينية الحكومة وتمكين الفمسطيني،

      : اذاعة صوت فمسطين لمصدرا
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 المدد ضمن االنتخابات إلجراء المجنة جيوزية ناصر حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس أكد

 .ليا الدعوة فور قانونا المحددة الزمنية
 االنتخابات إلجراء المجنة تحضيرات حول عباس، محمود رئيسمل قدمو، تقرير في ذلك جاء

 .االنتخابي الشأن في المستمر التواصل إطار في العامة،
 المحكمة بقرار مرتبطا ليس لالنتخابات بالدعوة الرئاسي المرسوم إصدار موعد أن عمى وشدد

نما العميا، الدستورية  .القانون ألحكام وفقا الرئيس سيادة بو مختص سيادي شأن ىو وا 
 االنتخابات، لصندوق االحتكام عبر الديمقراطية الحياة لتعزيز الداعمة الرئيس جيود ناصر وثمن
 ىذا في رأييا الستطالع كافة، العالقة ذات والقوى الجيات مع دائم تواصل عمى أنو إلى منوىا
 .الشأن
 إنو بل نفسو، اليوم وفي متزامنة ورئاسية تشريعية االنتخابات تكون أن بالضرورة ليس أنو وأكد
 .التوالي عمى إجرائيا الممكن من

 وكالة وفا : لمصدرا
 

 ياور التش  التنفيذية ان اجتماع المجنة احمد مجدالني لمنظمة التحرير ةالتنفيذيعضو المجنة قال 
لمتعبير عن لشعبي لسياسي وابالتحرك ا الخاصة السابقةالقرارات مراجعة  سيناقش األحد اليوم

   االقتصاديةالبحرين  وورشة  رفض صفقة القرن

وضعت قطاع الخاص المن الرسمية و  المقاطعةان  عبر صوت فمسطين ،  واضاف مجدالني
مشيرًا الى عدم استجابة المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية ،ي مأزق حقيقي فلورشة ا

 .لممشاركة في الورشة 

      : اذاعة صوت فمسطين لمصدرا
 

 واألسرى األسيرة الحركة موقف بكر، أبو قدري والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس كدأ 
 في عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية القيادة معركة دعم في الثابت المحررين
 .البحرين وورشة" القرن صفقة"يسمى لما التصدي
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سناد دعم وقفة خالل بكر أبو وأضاف   ، طوباس، في" فتح" حركة نظمتيا التي القيادة، لمواقف وا 
 شعبنا ضد كبرى تواطئ مؤامرة تعتبر ومفرزاتيا الصفقة أن أكدوا لطالما والمحررين األسرى أن

قامة االحتالل بإنياء والمتمثمة العادلة، وحقوقو  .القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة وا 
 الشيداء عائالت بحقوق والراسخ الثابت بتمسكيا الصمب، الفمسطينية والقيادة الرئيس موقف وثمن

 األميركية واإلدارة االحتالل قبل من تمارس التي الكبرى الضغوطات رغم والمحررين واألسرى
 .الضريبية العوائد من مخصصاتيم وسرقة باإلرىاب الفمسطيني النضال لوسم

 الجنوبية مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات: لمصدرا
 
 

 : ممف االحتالل واالستيطانثانياً 

 

خالل عمميات  ، عمى االقل ًا مواطن 01 األحد، اليوم فجر ، االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 األطفال:  المعتقمين من وعرف ، أطفال ثالثة بينيم ،المحافظات الشمالية والقدسبدىم وتفتيش 

 محافظة من العمور رياض الفتى ، حجازي موسى ومصطفى عّواد وتامر اليريمي، عطا يزن
 القادر وعبد عميان، حسام جنين، محافظة من حسن، أبو صالح رائد السابق األسير ،لحم بيت

 أبو وأيوب داري، رأفت ومحمد محيسن، الدين ونور أحمد، بشير ومجد مصطفى، وأكرم داري،
 اسنينة ابو وابراىيم نجيب، ومحمود نجيب، عبادة، بالقدس العيسوية بمدة من وجميعيم الحمص

 .من البمدة القديمة بالقدس

 األحد، اليوم وفجر الماضية الميمة المستوطنين عشرات اجموفي سياق االعتداءت االسرائيمية ى
" حومش" مستوطنة من بالقرب العربدة أعمال ومارسوا نابمس، -جنين شارع عمى المارة المركبات
 .االحتالل قوات حماية تحت المارة عمى النابية والكممات الشتائم وتوجيو المخالة

 وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

قد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم )األحد(، في مقر جامعة الدول العربية بالقاىرة، يع
لبحث كيفية توفير شبكة األمان المالي، ودعم موازنة السمطة الفمسطينية، لمساعدتيا في ظل 

وضاع الصعبة جدًا، التي تفرضيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي باستقطاع المبال،، التي تدفع األ
ألسر الشيداء واألسرى الفمسطينيين من عوائد األموال الفمسطينية الخالصة بالمخالفة التفاق 

 .الذي ينظم ىذه العالقة 0991باريس لعام 
االجتماع الطارئ »امعة العربية، أمس، إن قال السفير حسام زكي، األمين العام المساعد لمجو 

لوزراء المال العرب يعقد بدعوة من األمين العام لمجامعة العربية، بالتشاور والتنسيق مع الجانب 
 .الفمسطيني، لبحث توفير شبكة األمان المالية لدعم دولة فمسطين

 صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 
 
 أنو أوضح لكنو إيران عمى جديدة عقوبات سيفرض إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال 

 التوتر لتخفيف يبدو ما عمى تيدف خطوة في وذلك المتعثر اقتصادىا لدعم اتفاق إبرام في يرغب
 .مسيرة أمريكية طائرة طيران إسقاط عقب
 لمضغط وذلك جديدة عقوبات لفرض بالتحرك دبموماسيا نيجا تنتيج حكومتو أن إلى ترامب وأشار
 .طيران عمى
 لمتوصل مستعد أنو أضاف لكنو “الطاولة عمى دوما” مطروح العسكري العمل إن ترامب وقال
 .المتعثر اقتصادىا سيدعم إنو قال إيران مع اتفاق إلى سريعا

 رويترزوكالة المصدر: 
 
 مدينة في طبقات سبع من اإلنشاء قيد مبنى انييار حصيمة أنّ  الكمبودية السمطات أعمنت  

 .جريحاً  ٥1و قتيالً  02 إلى األحد ارتفعت البالد غرب بجنوب سينيانوكفيل
 .محتممين ناجين عن بحثاً  األنقاض تحت البحث عسكريون، بينيم رجل، ألف من أكثر ويواصل

 
 فرانس برسوكالة المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 

 لالنسحاب دعميا عمى وتؤكد لندن في لعممية السالم تجتمع  الرباعية المجنة -٥11٢-٦-02
 .منظم بشكل لمسؤولياتيم الفمسطينيين واستالم الغربية، الضفة من وأجزاء غزة من اإلسرائيمي

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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