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 أواًل : الممف السياسي

 اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر القيادة اجتماع بمستيل كممتو في عباس، محمود رئيسال قال
 والقانونية الوطنية اإلجراءات اتخاذ قررت الفمسطيني لمشعب رئيسا بصفتي" االثنين، مساء

 ".الوطني المشروع عمى المحافظة أجل من كافة والمالية

 الحمداهلل رامي الوزراء رئيس عمى االعتداء أن القيادة، اجتماع ترؤسو خالل ،الرئيس وأضاف
 ىذا وراء تقف من ىي" حماس" وأن يمر، لن فرج ماجد المواء العامة المخابرات جياز ورئيس

 .االعتداء

 لن" حصل الذي أن مؤكدا االعتداء، من بنجاتيما فرج والمواء الحمداهلل الوزراء رئيس الرئيس وىنأ
 ".يمر أن لو نسمح ولن يمر

 أن إما" قائال غزة، قطاع في شعبنا مصالح عمى وحكومتيا فمسطين دولة حرص الرئيس وأكد
 ".الواقع األمر سمطة تتحممو أو غزة قطاع في شيء كل مسؤولية نتحمل

 يكرس واحد طرف ىناك بل انقسام، طرفي يوجد ال أنو عمى الرئيس محمود عباس وشدد
" حماس" مع المصالحة مباحثات نتيجة أن مضيفا شرعية، غير واقع أمر سمطة ويفرض االنقسام

 .وفرج اهلل الحمد اغتيال محاولة ىي

 وأدت شعبنا عمى كارثية نتائجيا لكانت وفرج الحمداهلل اغتيال عممية نجحت لو إنو الرئيس وقال
 .فمسطينية أىمية حرب لقيام

 امل لكممة الرئيس اضغط هنا لقراءة النص الك

 وكالة وفا المصدر: 

 والشتم فتح قيادة باتيام والشعب نفسيا تشغل ان من بدالً  حماس حركة عمى ان فتح حركة قالت
 الحمداهلل رامي. د الوزراء رئيس موكب استيدفوا الذين الجناة عن الكشف في تنشغل ان والسب
 .فرج ماجد المواء العامة المخابرات ومدير

 عن النقاش حرف محاولة ان سيف أبو عاطف. د باسمها المتحدث لسان عمى فتح وأضافت
 في األمن عمى القائمة وبصفتيا حماس عمى التي المجيولة الحقيقة من تيرباً  إال ليس مساره
 ".تكشفيا أن القطاع

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=C4y9kJa814297976481aC4y9kJ
http://fatehinfo.net/post/148526
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 أن الخارجية والعالقات الدولية لمشؤون محمود عباس الرئيس مستشار شعث نبيلد. أكد  
 يثبت عام، لمدة القرن صفقة يسمى ما إلعالن تأجيميا او المتحدة الواليات تراجع حول التسريبات

 .األرض عمى تفعمو أن تستطيع وما أمريكا تعمنو ما بين الفرق

 رؤساء خالل من المتحدة الواليات أبمغت القيادة بأن،"  فمسطين صوت" إلذاعة شعث وأوضح
 الطرف عمى" القرن صفقة" تسمى ما تطبيق فرض يمكن ال أنو أوروبا ودول العربية الدول

 .الفمسطيني

 إطار ضمن اال بوجودىا تقبل لن ولكنيا المتحدة الواليات تستبعد لن القيادة بأن شعث وأضاف
 التوازن تشكل باتت التي الدول من وغيرىا األوربية والدول واليند والصين روسيا جانب الى دولي

 .لمقوى الجديد العالمي

   فمسطين صوت اذاعة: المصدر.

 نقابة في فتح حركة كتمة" غزة، قطاع في لممحامين المركزي الحركي المكتب أصدر  
 حركة نتاج الفمسطيني الوطني والمشروع الفمسطينية القضية إن :فيه جاء بياناً " المحامين
 قرن نصف عن يزيد ما منذ الفمسطيني الوطني المشروع حامية فتح، الفمسطيني الوطني التحرير
 الوطني المشروع ىذا عمى حافظت التي الدولة مؤسسات احدى زالت وما المحامين نقابة ،وكانت

 .لو المتعاقبة بالمجالس ممثمة الوطنية مقدراتو عمى بالحفاظ وساىمت الفمسطيني

 المصمحة لتغميب دوما وبادرت الفمسطيني الصف وحدة عمى دوما فتح حركة حرصت لقد
 مشتركة قائمة في لمدخول حماس حركة مبادرة جاءت وقد.  الحزبية المصالح عمى العميا الوطنية

 عمى ردنا وكان العيون في الرماد لذر جدا متأخرة المحامين نقابة انتخابات في فتح حركة مع
 وتكراراً  مراراً  طالبنا ولكننا المبادرة وىذه الشراكة بيذه الترحيب كل نرحب بأننا واضحاً  المبادرة ىذه

 عمييا االستيالء تم التي تمك وتحديداً  غزة قطاع في النقابات جميع في االنتخابات ىذه إلجراء
 حركة من قوبمنا اننا اال انتخابات أي فييا تعقد ولم حماس حركة قبل من مضت سنوات منذ

 .المحامين نقابة في بالتوافق مشروط ذلك بأن حماس

 نقابة في فقط الشراكة ببقاء الخصوص بيذا حماس حركة تتبناىا التي الحجة فإن وعميو
 ال الديمقراطية الن النقابات كافة في االنتخابات ىذه بإجراء بالموافقة عمييم مردود أوالً  المحامين

 في خاصة المحامين نقابة في فقط مقتصرة وليس المؤسسات كافة في اجراءىا ومطموب تتجزأ
 المركزي الحركي بالمكتب ممثمة فتح حركة قامت ان بعد متأخرة بو جاءت الذى الوقت ىذا

http://fatehinfo.net/post/148558
http://fatehinfo.net/post/148558
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 العامة الييئة اعضاء ثمثي تعدت التي الفتحاوية ىيئتيا في ديمقراطي حراك بعمل لممحامين
 في فتح حرة كتمة قائمة افرزت داخمية انتخابات بعمل قامت حيث المحامين نقابة في الناخبة
 عن الحديث متأخرا اصبح وبالتالي عمار ابو عرفات ياسر الشييد قائمة وىى المحامين نقابة
 .ديمقراطية وبال انتخابات بال المؤسسات باقي وترك المحامين نقابة في تبدا بان مشروطة شراكة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

  الحكومةممف :  ثانياً 

 من جزًءا القدس محيط مستوطني اعتبار "فيسبوك" موقع إدارة قرار اإلعالم وزارة رفضت  
 اإلسرائيمية المستعمرات بشأن العامة، والجمعية األمن مجمس لقرارات خرقاً  كونو المدينة، سكان
 السالم أمام وعقبة الدولية، الشرعية عمى واعتداءً  ،7691 عام المحتمة الفمسطينية األراضي في

 .المستقمة الدولة إلى وصواًل  المتوازن،

 المستعمرات بناء بأن العالم إجماع مع يتعارض القرار  أن ، عنيا صارد بيان في الوزارة وأكدت
 ألي الرافض ،4332 المتحدة األمم قرار الحائط بعرض ويضرب القانونية؛ الشرعية إلى يفتقد

 .القدس فييا بما ،7691 حزيران 2 حدود عمى تطرأ تغييرات

 لتيديد مصدًرا كان االفتراضي" فيسبوك" فضاء بأن عيطة أبو فايز. د الوزارة بأعمال القائم وذكر
 عينيا الموقع إدارة أغمضت وقت في االجتماعي، اإلعالم ونشطاء الفمسطينية، اإلعالم وسائل
 خالل شعبنا، أبناء ضد العنصرّية والمنشورات والشتائم العنف لممارسة دعوة  220,444  عن

 .إسرائيمية حسابات عمى 4471

  وزارة االعالم : المصدر

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

متفرقة بمحافظات الضفة  مناطقمواطنين من  1 اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
اوس الشاب: محمد نبيل، و الشاب: حاتم رشيد، و  الشاب:مدينة رام اهلل الغربية ، والمعتقمين ىم : 

عبد الرحمن فرعون، ،  لحم بيت من( عاما 24) طقاطقة مصطفى رائد من مدينة رام اهلل ،مرار 
 .ريحاأب اسالم المقيطي من مخيم عقبة جبر :الشابمن القدس،   ميند غزاونة :والشاب

 وكالة معاالمصدر:  

http://www.minfo.ps/ar/index.php?p=main&id=10934
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 التميمي عيد الفمسطينية الشابة محاكمة جمسات جعل االسرائيمية العسكرية المحكمة قررت
 .الدفاع احتجاجات رغم مغمقة،

 االستئناف محكمة رفضت" تويتر عمى حسابو في التميمي عيد محامي السكي غابي وقال
 كانت العمنية المحاكمة ان، حيث مغمقة المحاكمة جعل ضد الدفاع قدمو الذي الطمب العسكرية
 ".نزيية محاكمة عمى تحصل لن التميمي عيد فان غيابيا وفي الدفاع، امام الوحيد السبيل

 مع فيديو شريط في ظيرت ان بعد فمسطينية ايقونة الى تحولت( سنة 71) التميمي عيد وكانت
 ديسمبر من عشر الخامس في اسرائيميين جنود مع يتعاركن وىن نور عميا وابنة ناريمان والدتيا

 . الماضي

 برس فرانس وكالة: المصدر

بنيامين ة يماالسرائي، إنو من المتوقع أن يخضع رئيس الحكومةقالت مصادر قضائية إسرائيمية
"، كما يتوقع أن يخضع يائير نتنياىو 2444نتنياىو، لمتحقيق بشبية "عرقمة التحقيق في الممف 

 .بدوره لمتحقيق قريبا

وبحسب المصادر القضائية، فإن شاىد الممك، نير حيفتس، لم يعمل عمى إخفاء أدلة ومحو 
نما بناء عمى طمب مسؤولين ذوي صالحيات (SMS) رسائل نصية قصيرة  .من تمقاء نفسو، وا 

وبحسب القناة اإلسرائيمية الثانية فإن نتنياىو لم يرسل رنقات )رسائل نصية قصيرة( بشكل 
نما تتركز الشبيات في أن العالقة مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفتيتش، كانت تتم  مباشر، وا 

ر، إضافة إلى الدائرة التي كانت تحيط بو، وىما الشاىدان في بواسطة زوجتو ساره، أو ابنو يائي
القضية نير حيفتش وشمومو فيمبر، والمذان بإمكانيما أن يقدما األدلة المطموبة لربط جميع 

 .الخيوط بين نتنياىو وألوفيتش

 84موقع عربالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 الموظفين كبار اجتماع أن الكركي، ماىر اإلسالمي التعاون منظمة لدى فمسطين سفير أعمن 
 مشروع االثنين، اليوم اعتمد أيام، ثالثة ويستمر جدة في المنظمة بمقر يعقد الذي المنظمة في
 .والقدس فمسطين حول قرار
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 عمى التأكيد يتضمن القرار مشروع أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في الكركي وأوضح
 يتضمن كما القدس، بشأن األميركي الرئيس إعالن رفض وأبرزىا األخيرة اسطنبول قمة قرارات
 .األمن مجمس أمام طرحيا التي لمسالم عباس محمود الرئيس مبادرة وتأييد دعم

 المقرر اإلسالمية الدول خارجية وزراء مجمس الجتماع تحضيرا يأتي االجتماع ىذا أن إلى وأشار
 .القادم أيار في

  اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 سيمتقي سممان بن محمد االمير السعودي العيد ولي ان واشنطن في السعودية السفارة اعمنت  
 .ترامب دونالد االميركي الرئيس الثالثاء اليوم

 عمى اسابيع لثالثة تمتد بجولة سيقوم سممان بن محمد االمير ان السعودية السفارة بيان واوضح  
 والعشرين السادس في ويمتقي بوسطن، الى السبت سيتوجو حيث ، االميركية المدن من العديد
 النفطية ارامكو شركة عزم مع المقاء ىذا ليتزامن نيويورك، في الماليين المسؤولين كبار مارس من

 .البورصة في اسيميا من قسم طرح عمى السعودية

 .غوتيريش انطونيو المتحدة لألمم العام االمين  السعودي العيد ولي سيمتقي كما

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


