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   أواًل : الممف السياسي 

 وترشحاً  تصويتاً  االنتخابات إجراء قضية أن ردينة، أبو نبيل ، الرئاسة باسم الرسمي الناطق أكد
 .ذلك دون انتخابات وال التفاوض، أو لممساومة قابمة غير الشرقية القدس داخل

 والقيادة عباس محمود الرئيس السيد موقف أن االثنين، مساء لو تصريح في ردينة، أبو وأضاف
 أفشل الذي أيضا وىو القرن، صفقة أفشل الذي ىو ومقدساتيا القدس قضية من الفمسطينية

 .ألحد استقرار وال سالم وال دولة ال القدس بدون وأنو المؤقتة، الحدود ذات الدولة

 يسمح ولن الفمسطيني، الشعب لكل األحمر الخط وستبقى كانت القدس أن عمى ردينة، أبو وشدد
 .الفمسطينية القضية إلنياء تيدف التي المشاريع مع يتساوق أن أو يتجاوزه، بأن ألحد

 وكالة وفا المصدر: 

 

 عقد أجل من مبادرتو أطمق عباس محمود الرئيس"ان  ،اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 
 بشأن االسرائيمي الرد ننتظر ونحن عمييا، وافقت الفمسطينية والفصائل فمسطين، في االنتخابات

 ".الفمسطينية االنتخابات من جزءا القدس تكون ال أن نقبل ولن القدس، في االنتخابات عقد

ضاءة استقبال حفل في كممتو خالل الوزراء رئيس وأضاف  وزارة أقامتو لذي الميالد شجرة وا 
 عمى والضغط بالتدخل نطالبكم: "لدى فمسطين والسفراء القناصل من عدد بحضور الخارجية
 عممية من جزءا لتكونوا المشاركة منكم ونريد القدس، في االنتخابات بعقد لمسماح اسرائيل

نياء الوطن، لوحدة العودة ونريد عمييا، والمراقبة االنتخابات  في والديموغرافية الجغرافية الفرقة وا 
 ".الوطن

 تأسيس منذ ساىموا الذين والتنمية، البناء في شركائنا المانحين لكافة ممتنون: "اشتية وتابع
 نحو المؤسسات وبناء متيالكة، تحتية بنية من االحتالل من ورثناه ما بعالج الوطنية السمطة
قامة االحتالل إنياء  ".القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا وا 

 مجمس الوزراءالمصدر:  
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في  ستناقش المركزية  المجنة إن ،الرفاعي سميرية لحركة فتح المركز   المجنة عضو قال  
 الوضع، ابرزىا  الفمسطينية الساحة  عمى والتطورات القضايا من عدداً اليوم  ظير  اجتماعيا
 دورة  اعمال جدول عمى بحثو سيتم ما الى واضافة واالنتخابات والسياسي الفمسطيني الداخمي
 .   االمحمية الشؤون  كافة لبحث غدا ستعقد  والتي لمحركة الثوري المجمس

 أىم أحد ىو االنتخابات في فتح حركة خوض أن إلى عبر "صوت فمسطين"  الرفاعي وأشار
 6002 انتخابات أخطاء تتكرر ال حتى بالغة أىمية من لو لما الحركة أمام المطروحة المواضيع

 .ذلك وغير االختيار آلية المرشحين، الناخبين، حيث من

 باستعداداتو يقوم الجميع أن مبينا االنتخابات أجل من الفصائل مع مشاورات ىناك أن وأضاف
 الصعيد عمى بدأت ورشة ىناك أنو معتبرا العامة واألجواء مرشحيو حيث من ذلك أجل من

 .لالنتخابات تحضيرا الفمسطيني

 العاصمة وىي فمسطينية القدس أن عمى الرفاعي سمير فتح لحركة المركزية المجنة عضو دد
  الرخيص والصوت واالبتزاز لممساومات تخضع ال أن ويجب فمسطين لدولة

 في االنتخابات اجراء  اىمية تعكس ال مرزوق أبو موسى تصريحات، ان   الرفاعي واعتبر
 ما وىو القدس دون االنتخابات بشأن موقفيم تكرار  تؤكد انما  وطني كمطمب المحتمة القدس
 .6002 لـعام االنتخابية التجربة في حدث

 أن مبينا والرئاسية التشريعية االنتخابات موعد تحديد أجل من تجري مشاورات إلى الرفاعي وأشار
 عوامل ىناك أن إلى منوىا موجودة ليست حقائق ووضع الموضوع بيذا المعب تحاول حماس
 . المرسوم إلصدار جميعيا تتحقق أن يجب

 سياسية معركة القدس في االنتخابات إجراء  ان عمى الرفاعي سمير فتح مركزية عضو وشدد
 الفمسطينية الدولة وعاصمة فمسطينية أرض ىي القدس أن عمى لمتأكيد الفمسطينيون يخوضيا

 .والسيادية السياسية  المعركة من وجزء رئيسي شرط وىي

 فمسطين  تصو المصدر: 
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 ، صحفي تصريح في القواسمي أسامة فتح حركة سمبا والمتحدث الثوري المجمس عضو قال   

 حماس مطالبا القدس، دون العامو االنتخابات من حماس موقف وتستيجن تستغرب الحركة أن
 .ذلك حول موقفيا بتوضيح

 كمو الوطن في تكون أن يجب االنتخابات أن البداية منذ فتح حركة موقف إن القواسمي وأوضح
 النتزاع إسرائيل عمى لمضغط الدولية األطراف كافة مع نيارا ليال نعمل ونحن القدس، رأسو وعمى
 إلجراء رئاسي مرسوم الصدار الضغط أن عمى مشددا القدس، في االنتخابات الجراء موافقة

 .مريب أمر القدس دون العامو. االنتخابات

 جزء الديمقراطية وأن العامو، اإلنتخابات إجراء عمى مصرون فتح حركة في أننا القواسمي وأكد
 لالنتخابات منع من حماس بو تقوم ما بعكس واحدا، يوما تنفيذىا عن نتوقف لم التي عقيدتنا من
 . المؤسسات كافة في

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 الصالحي بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الشعب حزب عام امين استيجن
 المرسوم اجل عباس محمود الرئيس السيد ان فييا قال التي مرزوق ابو موسى تصريحات
 ال انو مؤكدا القدس، في االنتخابات من اإلسرائيمي لمموقف انتظاراً  االنتخابات الجراء الرئاسي
 ..فييا المقدسيين مشاركة بدون انتخابات

 الرئاسي المرسوم سيصدر عباس محمود الرئيس السيد ،ان" فمسطين صوت" عبر الصالحي وقال
 المحتمة، القدس مدينة في االنتخابات الجراء االحتالل عمى الضاغطة الدولية الجيود انتياء بعد

 حول االخير ترامب اعالن بعد خاصة القدس في االحتالل مع سياسية معركة في اننا الى مشيرا
 .المدينة

 فمسطين  تصو المصدر: 
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 من القدس مدينة استثناء حماس حركة موقف اليدمي فادي القدس شؤون وزير اعتبر  
 والقضية القدس عمى االسرائيمية االمريكية اليجمة مع وتماشيا القرن لصفقة تطبيقا االنتخابات
 .الفمسطينية

 دون انتخابات أي تجرى بأن تقبل لن القيادة أن عمى ، "فمسطين صوت" عبر  اليدمي وشدد
 .فمسطين لدولة األبدية العاصمة باعتبارىا ، القدس

 فمسطين  تصو المصدر: 

 

 االرىابية المستوطنين ومجموعات مميشيات عناصر بوضع كافة الدول  الخارجية وزارة  طالبت 
 .اراضييا دخول من ومنعيم االرىاب قوائم عمى وقادتيم

 كافة، بأشكالو الييودي االرىاب العبارات بأشد تدين إذ  إنيا صحفي، بيان في الوزارة وأوضحت
 التصعيد ىذا عن والمباشرة الكاممة المسؤولية المختمفة وأذرعيا االسرائيمية الحكومة تحمل فإنيا

 قوات وأن خاصة المسمحة، االرىابية ومميشياتيم المستوطنين منظمات اعتداءات في الخطير
 الميدانية باعتداءاتيا قياميا أثناء وحمايتيا وتدريبيا ودعميا عناصرىا بإسناد تقوم االحتالل
 المواطنين عمى باالعتداء القوات تمك وتقوم بل وممتمكاتيم، الفمسطينيين المواطنين ضد العنيفة

 .المستوطنين إعتداءات ومواجية أنفسيم عن الدفاع من لمنعيم وقمعيم الفمسطينيين
 لممستوطنين الحماية  توفر والقضائية العسكرية اإلحتالل أجيزة  ان ،  الوزارة واضافت

 المعروفة االستيطاني االرىاب عناصر اعتقال يتم ما فنادراً  الجرائم، ذهى ارتكاب في المتورطين
ن ،" يتسيار"  المسماة االستيطان بؤرة في خاصة االحتالل ألجيزة تماماً   فسرعان اعتقاليم تم وا 
 باالفراج األخرى ىي تنتيي ليم شكمية محاكمات إجراء أو مختمفة، بحجج عنيم االفراج يتم ما

عادة وتبرئتيم عنيم  .التخريبية عممياتيم ليواصموا اطالقيم وا 

 وزارة الخارجية المصدر: 
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 استمرار  اىمية ضرورة عمى الفمسطيني االجماع الزق محمود الوطني العمل ىيئة سر أمين أكد 
 مستنكرا القدس، في االنتخابات  اجراء عمى لمعمل االحتالل دولة عمى لمضغط الدولية الجيود

 .القدس استثناء تريد التي النشاز أصوات السياق في

 ترفض متنفذة جيات ىناك أن توضح األصوات ىذه إن ،" فمسطين صوت عبر " الزق وقال
 االحتالل مع حماس تجرييا التي والمباحثات االنفصال، عمى وتصر   المبدأ حيث من االنتخابات

 اطار في يصب الذي األمر شعبنا، يريده ما مع بالمطمق تتنافى ذاك أو المندوب ىذا عبر
 .الوطنية قضيتنا بحق األمريكية االجراءات مع يتساوق ما منفصال؛ كيانا غزة اعالن نحو التوجو

 ىذه أن عمى البداية منذ اتفقت الفمسطينية الفصائل أن الزق اعتبر العودة، بمسيرات يتعمق وفيما
 ونقل االحتالل لدولة عاصمة القدس ترامب بإعالن وتنديد الالجئين، حق عمى كيدتأ المسيرات

 وتجييرىا المسيرات ىذه دور تقميص عمى تعمل حماس حركة أن موضحا إلييا، بالده سفارة
 .غزة قطاع عمى قبضتيا الحكام لصالحيا

 فمسطين  تصو المصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 السابعة الدورة أعمال ىامش عمى المالديفي، نظيرىا مع لقاء الكيمة مي. د الصحة وزيرة عقدت 
 .ظبي أبو في اإلسالمي التعاون منظمة لدول الصحة لوزراء اإلسالمي لممؤتمر

 الفمسطينية، المستشفيات في لمتدرب المالديف جزر من أطباء استضافة إمكانية الوزيران وبحث
 .المالديفية الطبية الطواقم لتدريب فمسطينيين أطباء وابتعاث

 الفمسطينية الطبية الطواقم بخبرات أمين اهلل عبد. د المالديف جزر في الصحة وزير أشادوقد 
 .واإلسعاف الطوارئ مجال في خصوصاً 

 الصحة وزارة المصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن ،الثالثاء  اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت  
استولت عمى معدات ورشة حدادة، واستدعت بالمحافظات الشمالية والقدس، كما مفة تلمناطق مخ

 شقة الثالثاء، اليوم صباح االحتالل بمدية جرافات دمتىفي حين ، أسيرين محررين في الخميل
 .القدس بمدينة العيسوية بمدة في حسين خميل حاتم لممواطن سكنية

 المزارعين صوب ، اليوم صباح النار االسرائيمي االحتالل قوات أطمقتوفي المحافظات الجنوبية 
 .المحافظات الجنوبية  شمال والصيادين

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر 

 

 محافظة من( عاًما 60) حسن شذى األسيرة الثالثاء، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل سمطات حو لت
 .4 إلى إداريا المعتقالت عدد ليرتفع أشير، ثالثة لمدة اإلداري االعتقال إلى والبيرة، اهلل رام

 األسيرات عدد يرفع اإلداري، االعتقال إلى حسن األسيرة تحويل إن بيان، في األسير، نادي وقال
 في ُاعتقمت قمقيمية من( عاما 62) البشير آالء األسيرة: وىن أسيرات، أربع إلى إدارًيا المعتقالت

 تموز 62الـ في ُاعتقمت لحم بيت من( عاما 62) البدن شروق واألسيرة ،6002 تموز من 64الـ
 األول كانون من 00الـ في ُاعتقمت اهلل رام من( عاما 62) الطويل بشرى واألسيرة ،6002
 06الـ تاريخ في ُاعتقمت والتي اهلل، رام من( عاما 60) حسن شذى األسيرة إلى باإلضافة ،6002

 .الماضي األول كانون من

 في أسيرة 23 بينين أسيرة، 46 إلى وصل االحتالل معتقالت في األسيرات عدد أن إلى ُيشار
 أبو أفنان األسيرة وىي قاصر أسيرة بينين ،"ىشارون" معتقل في أسيرات وأربع ،"الدامون" معتقل
 نياية حتى الجاري العام مطمع منذ فيما عتقمت قوات االحتالل ، الخميل من( عاًما 01) سنينة
 .أسيرات 000 الماضي نوفمبر شير

 سير الفمسطيني نادي األ: المصدر
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 المفتوح إضرابو يواصل زىران أحمد األسير أن العناني، العال عبد األسير نادي عام مدير أكد 
 المتعمقة األخبار نقل في الدقة توخي إلى داعيا التوالي عمى والثمانين السادس لميوم الطعام عن

 .بإضرابو

 المعمومة نقل في الدقة يتوخ   لم األحمر الصميب أن  ،" فمسطين صوتعبر "  العناني وأوضح
 التي المعمومة مصدر أن إلى مشيرا زىران أحمد لألسير عدمو من اإلضراب فك حول الصحيحة
 . إضرابو كسر بيدف السجون مصمحة إدارة ىي اإلضراب فك عن تحدثت

 لمنظر الخميس غد بعد ستعقد زىران لألسير استئناف محكمة إلى األسير نادي عام مدير وأشار
 . أشير ألربعة اإلداري اعتقالو تمديد عمى االعتراض في

 يندرج اإلجراء ىذا إن العناني قال نفحة، إلى إيشيل سجن في 00 قسم أسرى بنقل يتعمق وفيما
 في خاصة األسرى بحق السجون مصمحة إدارة تنتيجيا التي الجماعي العقاب سياسة إطار في

 بوزير يسمى ما من وتحديدا اإلسرائيمي السياسي المستوى من مباشرة وبتعميمات الشتاء فصل
 . أردان جمعاد االحتالل حكومة في الداخمي األمن

 صوت فمسطين المصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 بتيمة باإلعدام مشرف، برويز السابق، الرئيس عمى الثالثاء، اليوم باكستانية، محكمة قضت  
 ".العظمى الخيانة"

 وقائد السابق الرئيس لمحاكمة شكمت خاصة، محكمة" أن الباكستانية،" في تي جيو" قناة وذكرت
 المحكمة وأن العظمى، الخيانة بتيمة باإلعدام حكما أصدرت مشرف، برويز المتقاعد الجيش
 وفق التيمة بتمك مذنبا مشرف وجدت أشير لثالثة والحقائق والسجالت البالغات بمراجعة
 ".الدستور

 وكالة سبوتنكالمصدر: 
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   خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 جمال الرئيس من بدعوة القاىرة في األول العربي القمة مؤتمر داانعق -0224  -01-06     
 .الفمسطينية التحرير منظمة بقيام االعتراف وتم الناصر عبد

 

 عمى المتحدة األمم إلى إسرائيل انضمام طمب رفضي األمن مجمس -0243  -01-06     
 .المتحدة األمم ميثاق عمييا نص التي الالزمة الشروط تستوفي لم الجديدة الدولة أن أساس

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

