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  أواًل : الممف السياسي 

والتي  البحرين ورشة لمواجية الوطنية لمحممة الكامل دعميا  الجنوبية باألقاليم فتح حركة أكدت 
 الموقف صالبة عمى فيو تؤكد لمحممة داعم بيان الحركة وأصدرت ،انطمقت مساء األحد

  الخيانية البحرين ورشة لمواجية الوطني واالجماع الفمسطيني

 تستطيع لن الخيانية، المنامة ورشة أن ، الوطنية لمحممة الداعم األول بيانها في الحركة وشددت
 اقتصادية منافع حزمة إلى سياسية قضية من العادلة، قضيتنا تحول و شعبنا بمصير تتالعب أن

 الدنيا مال تساوي ال الشيداء دماء عمدتيا واحدة تراب ذرة ألن ممياراتيا، كثرت ميما رخيصة،
 لسالل طعمة وسنجعميا ، اليزيمة ومخرجاتيا السوداء الورشة ىذه وسنحبط اكثر، بل وكنوزىا
 .القمامة

 فينا وليس منا وليس ، مساومة محل يكون لن الفمسطيني الحق إن:  بيانيا في الحركة وأكدت
 الشعب وحق ينسجم ال خمفو، من نفوذ عظم ميما فعل وأي شعبنا، حقوق عمى يفاوض من

 وديني، أخالقي واجب ، الخيانية المنامة ورشة مواجية ان عمى نؤكد و يمر، فمن الفمسطيني
 الحقيقي االستراتيجي العمق دوما تمثالن المتان واإلسالمية، العربية األمتين تتبناه أن يجب

 .الفمسطينية لمقضية والطبيعي

  هنا اضغط كاملً  البيان نص لقراءة

    مفوضية االعلم والثقافة بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا

https://fatehinfo.net/post/157881
https://fatehinfo.net/post/157881
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 الفعاليات في لممشاركة الفمسطيني شعبنا أبناء :العالول محمود فتح حركة رئيس ائبندعا  
 .شعبنا أبناء بوحدة ستفشل التيو  البحرين، لورشة الرافضة

 وىي واحتيال نصب جية األمريكية المتحدة الوالياتوقال العالول عبر صوت فمسطين ، ان 
 .الفمسطيني شعبنا ضد جرائمو في االسرائيمي لالحتالل شريك

: الجنوبية باألقاليمومفوض االعالم  نصر إياد فتح لحركة الثوري المجمس عضوأكد ومن جيتو 
 مشيرًا الى أن  القرن، وصفقة المنامة لورشة المناىضة الفعاليات في مشاركة أبناء شعبنا بضرورة
 .لقضيتنا التصفوية المؤامرات برفض الموحد الفمسطيني الموقف عمى دليل خير المشاركة

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
 
 القضية حلأن  االسبوعية الحكومة جمسة مستيل في اشتية د. محمدرئيس الوزراء  أكد 

 .مواردنا عمى السيطرة من وتمكيننا االحتالل انياء خالل من ويتم سياسي الفمسطينية

، إن محتوى الورشة االميركية في العاصمة البحرينية المنامة ىزيل، والتمثيل فييا  وأضاف اشتية
 .اضعيف ومخرجاتيا ستكون عقيمة، ورفض فمسطين ليا وعدم مشاركتيا اسقط الشرعية عني

أن من يرد تحقيق السالم واالزدىار لمشعب الفمسطيني، فعميو أن يدعو إسرائيل  وتابع اشتية : 
، وليفرض عمييا لوقف سرقة ارضنا وقرصنة أموالنا واالستيالء عمى مواردنا الطبيعية ومقدراتنا

انياء احتالليا ووقف االستيطان والتخمص من تبعاتو وفك الحصار عن قطاع غزة وااللتزام بما 
 .ةيمميو القانون الدولي والقرارات الدولي

وحول الوضع المالي، قال اشتية، إن اسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وعميو الوضع المالي 
 نستسمم وال نستمم اموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة صعب، لكننا ثابتون عمى موقفنا، بأال

 ."ببـ"االرىا شيدائناو اإلسرائيمية وال بوسم أسرانا 

وأضاف: نبحث عن حمول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بان تقوم إسرائيل بإعادة 
 .اموالنا كاممة

العرب، الذي عقد لمساعدتنا ورحب رئيس الوزراء بما جاء في االجتماع الطارئ لوزراء المالية 
 .في مواجية األزمة المالية، معربا عن أممو بأن تترجم شبكة األمان العربية إلى واقع

https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/422638344986868/
https://www.facebook.com/PMO.Palestine/videos/422638344986868/
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وثمن مجمس الوزراء، مبادرة القطاع الخاص إلقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة،  
الخاص كان دوما   لقطاعوسيتم االعالن عن تفاصيميا عندما يتم ترجمتيا إلى واقع، مؤكدا ان ا

 .مكونا وطنيا حيويا في القضية الفمسطينية

ودعا رئيس الوزراء الشركات إلى تحمل مسؤولياتيا والتخفيف عن كاىل الموظفين من خالل 
 .ايجاد آليات لتبسيط االلتزامات او تأجيل جزء منيا بما ال يضر بمصمحة أي من الطرفين

والتعميم العالي، تواصمتا مع المؤسسات التعميمة والجامعات  ،ميموأشار إلى أن وزارتي التربية والتع
في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية لمطمبة نتيجة الوضع المالي الصعب، وىناك بوادر 
ايجابية من عدد كبير من الجامعات التي سيمت عممية التسجيل لمطمبة، داعيا بقية الجامعات 

 .بأن تحذو حذوىا

       وكالة وفا : لمصدرا

 التي األميركية الخطة من االقتصادي الشق ان ، العالول محمود فتح حركة رئيس نائب قال
 جديد، «بمفور وعد» ىو ترمب، دونالد األميركي الرئيس وصير مستشار كوشنر، جاريد أعدىا
 الفمسطينيين أن مؤكداً  الخطة نشر من يوم بعد كافة، إسرائيل مع االتفاقيات أشكال بإلغاء ميدداً 
نما بمدىم، بناء أجل من ليا بحاجة ليسوا  .لمسالم بحاجة وا 

 البحرين ورشة فإن كوشنر، خطة عمى بناءً : األوسط الشرق لصحيفة تصريح في العالول وأضاف
 .يذكر شيء عنيا ينتج لن

 نقاش ألي الرافض عباس محمود الرئيس و الفمسطينية القيادة موقف عمى التأكيد العالول وجدد 
 ىو األساس المرات؛ عشرات االقتصادي السالم رفضنا: »قائالً  السياسية، التسوية قبل اقتصادي
 االستعراض أشكال من شكل ستكون الورشة أن الى مشيراً  ،«والسيادة واالستقالل الحرية

 . «األميركيين في نثق أن ممكناً  يعد ولم سمفًا، فشل الذي األميركي

 وقت في» إسرائيل مع االتفاقيات أشكال لك ستمغي الفمسطينية السمطة أن  الى العالول واشار
 .قريب

 األوسط الشرق صحيفة المصدر:
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 يفوضوا لم الفمسطينيين أن التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د أكد  
 الثالثاء يومي األبيض البيت يعقده الذي" البحرين مؤتمر"بـ يتعمق فيما عنيم بالحديث طرفاً 

 .واألربعاء

 من وطمب لممؤتمر الذىاب عدم قرر ، عباس محمود الرئيس إن ، الغد لقناة عريقات وقال
 أو باسميم التفاوض في يرغبون ال الفمسطينيين أن إلى مشيراً  المشاركة، عدم العرب األشقاء
 .عنيم الحديث

 ونقمت إلسرائيل، عاصمة المحتمة القدس وأعمنت برنامجيا نفذت واشنطن: "عريقات وأضاف
 اعترفت كما ،، وأغمقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن إلييا أبيب تل من األمريكية السفارة
 ".المحتل السوري الجوالن مرتفعات عمى اإلسرائيمية بالسيادة

 قناة الغد: لمصدرا

 
 لدرجة سقط الحياء قناع" إن ، الشيخ حسين: الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال 

 ".األسياد من وبأوامر دوالرات بحفنة الفمسطينية القضية تصفية محاوالت في واإلشيار العمنية
 العرب قضية عمى بالحرص يتشدقون(:" تويتر) عمى حسابو عبر تغريدة في الشيخ وأضاف
 عريضة اكتافنا قضيتنا في لو نقول نحن لألمريكان ال قول في يجبن ومن" !! فمسطين"  األولى
 ".لقضيتنا التصفية لمشاريع ال الف قول عمى ونقدر ونتحمل

       موقع تويتر: لمصدرا
 
 دعت التي البحرين، ورشة رفض األميركية، المتحدة الواليات في فمسطينيون أعمال رجال أكد 
 .المنامة البحرينية العاصمة في االميركية اإلدارة ليا

 وال مطمق بشكل البحرين ورشة ضد اننا": "وفا"لـ  تصريحات في األعمال رجال من عدد وقال
 في يشارك من ونعتبر ،"المالية باإلغراءات المستقمة دولتنا بإقامة الفمسطيني حقنا نبيع أن يمكن
 .نفسو سوى يمثل وال الفمسطيني الوطني الصف عن خارج الورشة
 الشعب عن المساعدات قطعت التي األميركية لإلدارة يمكن كيف األعمال رجال وتساءل

 أن مؤكدا فمسطينيين؟لم مالية امتيازات تطرح أن المحتمة، القدس إلى سفارتيا ونقمت الفمسطيني
 .عنيا التنازل أو بيا التفريط يمكن ال أحمر خط الفمسطينية الثوابت

https://www.youtube.com/watch?v=QYejulczjDY
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 حريتو نيل سبيل في الجسام التضحيات قدم الذي الفمسطيني الشعب إن األعمال رجال وشدد 
 .المادية اإلغراءات مقابل قضيتو بيع يقبل أن يمكن ال مصيره وتقرير

 وكالة وفا : لمصدرا
 
 االثنين اليوم سيعقد اجتماعا ان مسمار خالد الوطني المجمس في السياسية الدائرة رئيس قال 

 السر، وامين ونائبو الزعنون سميم برئيسو ممثمة المجمس ورئاسة السياسية الدائرة مستوى عمى
 وعمى القيادة ومساندة لمواجيتيما، يمزم ما واتخاذ القرن وصفقة المنامة في سيجري ما لبحث
 .لشعبنا الوطنية بالحقوق المتمسك الصمب موقفو في عباس محمود الرئيس السيد رأسيا

 موقفو وصالبة بصموده الصفقة ىذه سيفشل شعبنا ان عبر صوت فمسطين ، مسمار واضاف
 . قيادتو حول والتفافو المؤامرة ليذه تصديو في

 واالسالمية العربية البرلمانات مختمف الى رسائل وجو الوطني المجمس أن الى مسمار واشار
 تحرك اي ان معتبرا القرن، وصفقة البحرين ورشة مخاطر حول االوروبية الدول في واالصدقاء

 لتصدينا قوي تأثير لو سيكون مستوى اي عمى االمريكية واالدارة االحتالل لمخططات مضاد
 صوتو واعالء والشتات الوطن في شعبنا جماىير قبل من الكبير التجاوب ظل في المؤمرات ليذه

 .الوطنية بالحقوق المتمسك

    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 
 أخرى فعاليات مع بالتزامن اهلل، مدينة وسط مركزية مسيرة ظيراً  23 ال الساعة عند اليوم ظمتن 

 المشبوىة المنامة لورشة رفضا وذلك االخضر الخط وداخل والقدس المحافظات كافة في ستكون
 . واشنطن الييا دعت التي القرن وصفقة
 اخرى فعاليات أن الخواجا صالح واالستيطان الجدار لمقاومة الشعبية الحممة منسق واوضح
 عمى ولمضغط العادلة، وقضيتو شعبنا مع تضامناً  ولبنان، وسوريا والمغرب االردن في تنظم

 تخدم المشبوىة المشاريع ىذه كل وان اولوية ىي الفمسطينية القضية أن العتبار الرسمية الجيات
 .االحتالل

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
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 منظومة ألي واستدامة ونمو استقرار أي ىناك يكون لن إنو بشارة، شكري المالية وزير قال  
 واالستفادة حدودنا داخل في بالحرية والتمتع كاممة الفمسطينية األرض تتحرر أن دون اقتصادية

 نستطيع حتى" بالتزاماتيا اإليفاء سرعة إلى العربية الدول داعيا منيا، المحرومين مواردنا من
 ".اإلسرائيمي االحتالل سمطات لدى المحتجزة أموالنا استرداد عمى والعمل المالي الموقف تخطي
 العرب، المالية لوزراء الطارئ االجتماع أعمال ختام في ،في  تصريح صحفي بشارة  وأضاف

 لدولة المالية األمان شبكة توفير كيفية لبحث تونس، برئاسة العربية الجامعة في عقد الذي
 وحجز اإلسرائيمية واالقتصادية المالية واإلجراءات الممارسات مواجية من لتتمكن فمسطين
 .الفمسطينية الضرائب لعوائد اإلسرائيمي االحتالل سمطات
 شرحا قدم أنو إلى مشيرا المشاركة، الوفود جميع من والداعم بالبناء اليوم اجتماع بشارة ووصف
 يوم بعد يوما يتفاقم الذي فمسطين، في الخطير المالي الوضع عن المغمقة الجمسة في تفصيميا
 .الضرائب ألموال اإلسرائيمية القرصنة جراء

 وكالة وفا : لمصدرا
 أسفو عن العكموك ميند العربية الجامعة في فمسطين مندوبية لدى المناوب فمسطين سفير اعرب
 .الوقت ىذا حتى لفمسطين المالية األمان لشبكة العربية الدول تنفيذ لعدم

 الذي المالية وزراء اجتماع إلى العربية الدول بعض تأتي أن توقعت فمسطين إن العكموك وقال
 الجتماع استكماال يأتي الذي لالجتماع المسبق التحضير رغم المساعدات ببعض أمس ُعقد

 .الماضي نيسان في عباس محمود الرئيس السيد بحضور العرب الخارجية وزراء

 خاصة الصعبة المالية االزمة بصورة العرب وضع بشارة شكري المالية وزير إن العكموك وقال
 .الخزينة وافالس المقبل الشير بعد راتب نصف دفع من تتمكن ال قد الحكومة وان

 األزمة تخطي أجل من لفمسطين ميسرة قروض تقديم مبدأ عمى االتفاق تم أنو العكموك وأوضح
 .المالية قدرتو حسب كل العربية الدول من لمالي الدعم تقديم ناحية من المالية

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
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 الحكومة: ممف ثانياً  

 موظفي عمى وتيديدات ضغوطًا، تمارس حماس إن مجدالني، أحمد االجتماعية التنمية وزير الق
 .لممواطنين خدماتيا تقديم من الوزارة يمنع لن ذلك أن إلى مشيراً  ،في قطاع غزة الوزارة

 مع لمتعامل غزة في الوزارة من لجنة شكمنا: "،"الوطن دنيا" لـ تصريح في مجدالني وأضاف
 تتعامل لن الحكومة أن عمى مشدداً  والتيديد، لمضغط تعرضوا موظفينا، أن إال حماس؛ موظفي

 ".غزة قطاع في الحركة تديره جسم أي مع
 وتقديم لممواطنين، كريمة حياة ضمان أجل من الوزارة في العمل سنواصل: "مجدالني وتابع

 مع سياسية مناكفات في الدخول ترفض الفمسطينية، الحكومة أن عمى مشدداً  ،"ليم المساعدات
 .حماس حركة
 نظراً  وذلك الدوام، بعدم المالي التقاعد لموظفي تعميماتيا أعطت الوزارة أن إلى مجدالني، وأشار
 العمل عن متقاعدون موظفون ىم القانون حسب: "قائالً  لمقانون، مخالف الوزارة في دواميم ألن

 ".لمقانون مخالف بالدوام وانتظاميم
 دنيا الوطن: لمصدرا
 
 

 : ممف االحتلل واالستيطانثالثاً 

، خالل عمميات  عمى االقلًا مواطن 21 ،االثنين اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 .بالمحافظات الشمالية دىم وتفتيش 

 شعارات ويخطون مركبات 21 اطارات يعطبون مستوطنونال ،وفي سياق االعتداءت االسرائيمية 
 .اهلل رام شمال سنجل فيالمواطنين   منازل جدران عمى عنصرية

 وكالة وفا : المصدر

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 تدعم المنظمة إن الرويضي احمد السفير فمسطين في االسالمي التعاون منظمة ممثل قال
 لمتصرف القابمة غير الوطنية بالحقوق يتعمق وفيما وتنموياً  واقتصادياً  سياسياً  الفمسطينية القضية
 ممزمة قرارات جميعيا وىذه الالجئين وعودة القدس بعاصمتيا المستقمة دولتو بإقامة شعبنا وحق

 .الماضي رمضان شير نياية المكرمة مكة في عقد الذي األخير االسالمي المؤتمر في اتخذت
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 تتعمق جنيف في عمل ورشة لعقد التحضير يجري بأنو ،" فمسطين صوت عبر الرويضي وأعمن 
 الخارجية وزارة مع بالشراكة الفمسطيني الشعب ضد العنصري والتمييز واالنتياكات باالعتداءات

 .القادمة الفترة في
 االسالمية االوقاف مع اتصال عمى المنظمة بأن الرويضي أوضح المحتمة بالقدس يتعمق وفيما

 لعممية هتنفيذ اطار في اليومية واعتداءاتو االحتالل ممارسات لفضح القدس في الرسمية والجيات
 .المحتمة المدينة في شعبنا ابناء ضد عرقي تطير

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 يجب الفمسطينيين وضع تحسين إن ، الجبير عادل الخارجية لمشؤون السعودي الدولة وزير قال 
 .“األىمية بالغة” إسرائيل مع الصراع بحل المتعمقة السياسية العممية لكن ترحيب محل يكون أن

 فإن ولذلك قضيتيم ألنيا األمر ىذا في األخير القرار أصحاب ىم الفمسطينيون: ” الجبير وقال
 .“آخر أحد أي سيقبمو الفمسطينيون بو يقبل شيء أي
 عمى مستقمة فمسطينية دولة إقامة إلى تستند سياسية عممية دعم ستواصل الرياض الجبيرأن وأكد
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 2611 عام حدود

 رويترزوكالة المصدر: 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 

عمى يد قوات  ، نابمس في" فتح" حركة نشطاء أحد ، الجوابرة أسامةاستشياد   -42-1-3112
 االحتالل االسرائيمي .

 
رئيس منظمة التحرير "ابو عمار"  عرفات ياسر :النظام السوري يبعد الرئيس   -42-1-2694

 السورية والقوات ليبيا فييا اتيم بتصريحات أدلى أن بعد ،االراضي السورية عنالفمسطينيىة 
ة تقطع العالقات مع النظام ظموالمن، "فتح" حركة في ضده مسمحة انشقاقية حركة بمساندة
 .السوري
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 2019-6-24                   االثنيناليوم  : 

 المستوطنات إقامة يشجب الذي( 3) رقم القرار تصدر الدولية العمل نظمةم  -42-1-2691 
 .المحتمة العربية واألراضي فمسطين في
 

-------------------------------------------------------- 
عبر منصات لمواجهة ورشة البحرين  الوطنية  كافة  االخبار والمواد االعلمية لمحممة لمتابعة

 ات التواصل االجتماعي المختمفة : ة االنترنت وشبكالجنوبية عمى شبك باألقاليمحركة فتح 

 /https://fatehinfo.net:  الموقع االلكتروني الرسمي

 https://www.facebook.com/Fatah.official/:  فيس بوك

 https://twitter.com/Fateh_Movement: تويتر

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعلم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://twitter.com/Fateh_Movement
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

