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 أواًل : الممف السياسي

 لتعيش إسرائيل، مع لمسالم الوصول في جاد الفمسطيني الجانب إن عباس، محمود الرئيس قال 
 .7691 عام حزيران من الرابع حدود عمى واستقرار بأمن الدولتان

 كامبريدج، دوق ويميام األمير اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر ، استقبالو، لدى الرئيس، وأضاف
 يتغير لم ىذا وموقفنا المفاوضات، خالل من السالم إلى الوصول نريد" بريطانيا، عيد ولي نجل
 ".طويل زمن منذ

 االخيرة، تكون بأال اممو عن وأعرب فمسطين، إلى األولى ويميام األمير بزيارة الرئيس، ورحب
 .استقاللو عمى الفمسطيني الشعب يحصل عندما زيارتنا إلى ويميام االمير يعود أن وتمنى

 من عدد مع سيمتقي وانو فمسطين، إلى األولى بزيارتو سعادتو عن ويميام، االمير عبر بدوره، 
 .الثقافية الفعاليات من مجموعة ومشاىدة اليوم، الفمسطينيين

 مجاالت في معكم تعمل دولتي بأن سعيد: "وقال الحار، االستقبال عمى عباس الرئيس وشكر
 ".المنطقة في السالم إلى لموصول التعاون ىذا يستمر أن وآمل التعميم،

 وكالة وفا المصدر: 

 ومستقبمو، مصيره يقرر من وحده شعبنا إن فتح حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطفد. الق 
ن  .الفمسطيني الصمود صخرة أمام ستكسر الوطنية القضية تصفية محاوالت كل وا 

 من يوجد وال مستقبمنا لنا تقرر صفقة ال ، والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في وأضاف
 إال وقيادتنا شعبنا من تجد لن ترمب إدارة تمارسيا التي والغطرسة العنجيية وأن عنا نيابة يقرر
ن مقاومة، كل  الحقوق عمى الحفاظ اجل من وناضل السابقة التصفية محاوالت كل أفشل من وا 

 مطالب واالستقالل، والعودة الحرية ثمة ألن ثمن، من ذلك كمفنا ميما نضالو سيواصل والثوابت
 يقرر من وحده ىو والحق األرض صاحب الفمسطيني فالشعب. عنيا تنازل ال التي شعبنا

 ".يمر لن حقوقنا يشمل ال حال وان وااللتفافية، الترقيعية الحمول كل وال القرن صفقة ال مصيره،

 القضية مجمل عن غزة قطاع عزل أجل من واألميركية اإلسرائيمية الجيود أن سيف أبو وأكد
 لتحسين مقترحات وطرح إنسانية مشكمة بوصفيا القطاع في األساسية المشكمة وتقديم الوطنية،
 .المشبوىة الصفقة وتمرير الوطنية القضية تصفية من جزءا إال ليست ىناك اإلنساني الوضع

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 الجيات من لمعديد ستتوجو القيادة أن محيسن، جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو كدأ  
 لجنة اقرتو الذي واألسرى الشيداء مخصصات اقتطاع لقانون التصدي أجل من والحقوقية الدولية

 .االسرائيمية" الكنيست" في

 القرصنة اطار في يندرج القانون ىذا أن ، فمسطين صوت إلذاعة حديث في محيسن واعتبر
 .المخصصات ىذه دفع ستواصل الحكومة ان عمى مشددا الجماعي، والعقاب والسرقة

 كبيرة شعبية فعالية عن محيسن أعمن القرن، صفقة إلسقاط الوطنية المبادرة دعم صعيد وعمى
 التي لمصفقة الرافض الشعبي الحراك اطار في اهلل رام مدينة وسط القادم االثنين يوم ستنظم
 .األمريكية العصر جريمة سماىا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 اقتطاع قانون" يسمى ما عمى االسرائيمية الكنيست موافقة الوطني، الوفاق حكومة أدانت 
 ".الفمسطينية الضرائب أموال من والشيداء األسرى مخصصات

 عمني تشريع بمثابة" القانون" ىذا ان: المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 الحرية عن الدفاع ورموز الوطنية لرموزنا واستيداف الفمسطيني، شعبنا أموال ونيب لسرقة سافر

 .االسرائيمي االحتالل يمثمو الذي والقير، والتسمط لمظمم والتصدي والكرامة

 وأرواحيم أعمارىم دفعوا الذين الشيداء، وعائالت األسرى عن تتخمى لن الحكومة ان وأضاف
 من جزء ىو الذي االسرائيمي، االحتالل واجيوا ألنيم جمعاء، واإلنسانية والوطن الشعب فداء
 .العالم في مكان اي في االنسان يطال الذي الظمم

 وكالة وفاالمصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 

 بمحافظات  مناطق عدة من اً مواطن 71 الخميس اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 عّواد، سعيد محمد المحرر األسير ، الفقيو وائل المحرر األسير: ىم والمعتقمون ، الغربية الضفة
 من شاىين محمد ميدي  طبنجة، محمد المحرر االسير  مادما، نصار، ثابت المحرر االسير
 خالد نضال ثوابتة، مرشد خالد ، اهلل رام من الريماوي، عوض جبر صافي، محمد  نابمس،

 عمار محمد  سمفيت، من العربي مييوب سياف ، مرعي عزيز عكرمة ، لحم بيت من طقاطقة،
 .طوباس من مسمماني فراس  ، صالح أسيد  دراغمة،

ُأصيب فجر اليوم الخميس، فتيان جراء إطالق قوات االحتالل اإلسرائيمي سياق متصل  وفي
 .قذيفتين مدفعيتين باتجاىيما شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 تقدر ال الكرامة" حممة إلطالق الكامل التزامو محمد مياتير ماليزيا حكومة وزراء رئيس أكد 
 .فمسطين والجئي األونروا لدعم ماليزيا في الخاص العطاء زيادة لتسييل ،"بثمن

 فمسطين لالجئي القوي دعمو ميتشل، ساندرا لألونروا العام المفوض نائب لقائو خالل محمد وجدد
 دعم في األساسي لدورىا ،(األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة

 .ومساعدتيم الالجئين

 فمسطين، لالجئي المستمر ماليزيا دعم من جدا ممتنة األونروا" إن ميتشل قالت جيتيا، من
 مجتمع تواجو التي بالتحديات المميء الوضع ظل في الوزراء رئيس قبل من السخي ولاللتزام
 .الالجئين

 وكالة وفاالمصدر:  
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  االمريكي الكونغرس اعضاء مع لقاءات  خالل الثاني اهلل عبد  الممك  االردني العاىل أكد 
 العادل السالم تحقيق إلى وصوال السممية، العممية في الجمود لكسر الجيود تكثيف ضرورة عمى

 وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة إلى يفضي وبما الدولتين، حل إلى المستند والشامل،
 .الشرقية القدس

 النيائي الحل إطار ضمن تسويتيا يجب القدس مسألة أن عمى التأكيد  اهلل عبد الممك وجدد
 في واالستقرار السالم تحقيق مفتاح تمثل القدس أن حيث اإلسرائيمي، الفمسطيني لمصراع
 .المنطقة

 االنباء االردنيةوكالة : المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


