
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-6                   السبتاليوم  : 

  أواًل : الممف السياسي 

 في اليو التوصل تم الذي االنتقالية المرحمة ترتيبات عمى باالتفاق عباس، محمود رئيسال حبر  
 .الشقيق السودان جميورية
 ووحدة واالستقرار االمن دعائم يرسي ان الشقيق وشعبو لمسودان نتمنى باننا ،الرئيس واضاف
 .ودوليا عربيا الرائد دوره واستعادة اراضيو

 وكالة وفا : لمصدرا
 
 حركة ان األحمد عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو قال 

 وىناك ىنا اتصاالت في األوراق وتخمق إدامتو وتحاول االنقسام إنياء إرادة تمتمك ال حماس
 .المصري التحرك تجاوز وتحاول

 ممف في أيار شير بداية يف تحركت مصر:"  ان فمسطين صوتعبر  األحمد وأضاف
 بكممو حماس تتفوه ولم ذلك عن اإلعالم في وتحدثت ، معنا واجتمعت ، الفمسطينية المصالحة

 ".واحدة

 الرغبة تمتمك بل االنقسام إنياء إرادة تمتمك وال جادة غير حماس حركة ان قناعة لدينا:"  وتابع
 ".المصري التحرك وتجاوز وىناك ىنا اتصاالت في األوراق خمق ومحاولة إدامتو في

نما جديدة ليست أفكارا اقترحت مصر ان وأوضح  وكل 7104 اتفاق تطبيق حول أفكار وا 
 .جديدة وجمسات أفكار إلى بحاجو لسنا ألننا ، وقعت التي االتفاقيات

 موقفنا وحددنا مصر إلى موجو خطية رسالة وأرسمنا األفكار ىذه دراسة تمت:"  األحمد وقال
 رام زيارة وىدف ، اهلل رام يزور وآخر غزة مصري وفد يزور ان المقرر من كان حيث ، النيائي

 ".نيائي بشكل حماس إجابات نقل اهلل

 .الورقة في جاء ما معظم مع تنسجم انيا ليم قالت حماس ان أبمغتيم مصر ان الى وأشار

 عناوين أحد النو الوزارات كل مثل أىمية لو رفح معبر ان المصري الجانب أبمغ انو األحمد وأكد
دارة الحكومية السيادة  .البمد وا 

 ناطقي أحد صرح حين ، 72/3/7106 يوم اإلعالم عبر جاء الورقة عمى حماس رد ان وبين
 الوفد إرسال عدم مصر قررت حيث ،" ظرف أي تحت لمسمطة رفح معبر نسمم لن:" قائال حماس

 .غزة الى الوقت ذلك في



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-6                   السبتاليوم  : 

 ".آخر طرف أي من وال مصر من ال معنا جديدة اتصاالت يوجد ال:"  ألحمد وقال 

     اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

ام اهلل والبيرة، اليوم السبت، الى توسيع االنشطة دعت القوى الوطنية واالسالمية في محافظة ر  
األسرى المضربين  والفعاليات المساندة لألسرى في سجون االحتالل، خاصة فيما يتعمق بقضية

 عن الطعام رفضا لسياسة االعتقال االداري بحقيم.

 وطالبت القوى في بيانيا، الى زيادة حمالت الضغط الشعبي، خاصة عمى المؤسسات الدولية
 الحقوقية واالنسانية، لتحمل مسؤوليتيا تجاه قضية االسرى، حتى يستجاب لمطالبيم العادلة.

ودعت القوى الى المشاركة في االعتصام والوقفة امام مقر االمم المتحدة في مدينة رام اهلل بحي 
 ، الساعة الثانية عشرة ظيرا، في ذكرى فتوى الىاي. 6/4الماصيون يوم الثالثاء الموافق 

    وكالة وفا : لمصدرا

 

عت حركة التحرير الوطني الفمسطيني' فتــــــح ' في قطاع غزة إلى جماىير شعبنا الفمسطيني في ن 
 .الكبير احمد القدوة "الحاج مطمق"الوطن والشتات، المناضل والقائد الوطني 

، بكافة قياداتيا وكوادرىا وأعضائيا وأطرىا الحركية صحفيوتقدمت حركة 'فتـــــح' في بيان 
، ولعموم آل القدوة الكرام بوفاة فقيدىم   لص التعازي والمواساة لعائمة المناضل احمد القدوةبخا

 . وفقيد حركة فتح وفقيد الشعب الفمسطيني

واشارت الحركة الى ان المرحوم التحق في صفوف الثورة الفمسطينية وحركة فتح منذ   
و كرس حياتو في خدمة قضية شعبنا الفمسطيني والدفاع عن حقوقو الوطنية   انطالقتيا
 .المشروعة

 يوم ،(مطمق الحاج) القدوة أحمد لمحاج عزاء بيت فتح عن الرئاسة مؤسسة أعمنتىذا وقد  
 األحمر اليالل قاعة في مساء التاسعة حتى عصرا الخامسة الساعة 6/4/7106 المقبل الثالثاء

 البيرة مدينة في

    وكالة وفا ،    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-7-6                   السبتاليوم  : 

 تستمر زيارة في عمان األردنية مةالعاص إلى اشتية محمد د. الوزراء رئيس توجو اليوم السبت 
 والمالية والمواصالت والنقل والزراعة واالقتصاد الصحة وزراء يضم وفد رأس وعمى يومين
 .والطاقة
 سيمتقي الوزراء رئيس ان ،" فمسطين صوت" عبر ممحم إبراىيم الحكومة باسم الناطق وقال

 .المجاالت كافة في الطرفين بين التعاون سبل لبحث األحد غدًا  يوم الرزاز عمر األردني بنظيره
 رؤية إطار في المشترك التعاون أفاق لبحث المعنية الوزارات بين ثنائية اجتماعات ستعقد كما

 الدول من لعدد أخرى زيارات ستتموىا الزيارة ىذه ان ،مضيفا االحتالل عن لالنفكاك الحكومة
 . اإلطار ذات في العربية

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 ان ىولي أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة ورئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال
الترتيبات  حول صحفياً  مؤتمراً  يعقبو األحد غد يوم الفمسطينية الفصائل مع سيعقد ىاماً  اجتماعاً 

 .المتعمقة بعمل المجان الشعبية لالجئين
 ستعمن األمور ان مؤكداً  ، حل المجان الشعبية نفي أو تأكيد عبر وكالة سوا ،  ىولي أبو ورفض

 .الصحفي مؤتمرلا خالل غد يوم
 شؤون دائرةأن  الفمسطينية، التحرير لجبية المركزية المجنة عضو مطر سفيان قالومن جيتو  

 وتشكيل غزة، قطاع مخيمات في لالجئين الشعبية المجان حلقررت  التحرير منظمة في الالجئين
 .نيجيا وتغيير المجان تمك عمل مستوى لتحسين تحضيرية لجان

 لب تمثل التي الالجئين قضية عمى لممحافظة المجان عمل لتطوير اتخذ القرار إنوأضاف مطر 
 .كامل فمسطيني إجماع ذات وىي االحتالل مع الصراع

  صحيفة القدسوكالة سوا، : لمصدرا
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-7-6                   السبتاليوم  : 

 الحكومة: ممف ثانياً  

 العربية، لمرواية الثاني فمسطين ممتقى فعاليات إطالق عن سيف أبو عاطف الثقافة وزير أعمن   
 لحم، وبيت وطولكرم والبيرة، اهلل رام في الجاري تموز 07-5 بين ما الفترة في ينظم الذي

 .والعربية الفمسطينية بالرواية تتعمق متنوعة ندوات سيقدمون وعرب، فمسطينيين روائيين بمشاركة
 في الممتقى ىذا أعمال تنطمق" السبت، اليوم الوزارة، بمقر صحفي مؤتمر في سيف أبو وقال
 كنفاني، غسان الكبير الفمسطيني والمناضل الروائي استشياد ذكرى مع تزامنا تموز من الثامن
 في والدراسات، المقاالت ومئات الروايات من العديد تاركا الحديثة الفمسطينية لمرواية أسس والذي
 والمسرح القصيرة القصة في اإلبداعية مساىماتو إلى إضافة والسياسة، واألدب والفكر الثقافة
  ".ذلك وغير

 وكالة وفا : لمصدرا
 قطاع في 7106 االنجاز العامة الثانوية نتائج إعالن موعد تحديد  والتعميم التربية وزارة ت نف 

 ،الغربية والضفة غزة
 تصحيح عممية ان اذاعي صباح اليوم ، حديث في الخضور صادق الوزارة باسم المتحدث وقال

 .النتائج إعالن موعد عن االن حتى ننعم ولم بعد تنتو لم االنجاز العامة الثانوية امتحان
  fm24اذاعة : لمصدرا
 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 وجماعات المعارضة أحزاب من وتحالف السودان في الحاكم االنتقالي العسكري المجمس صلتو  
 اآلالف دفع تطور في انتخابات إجراء يعقبيا أعوام ثالثة لمدة السمطة لتقاسم اتفاق إلى االحتجاج
 .الديكتاتورية من عقود إنياء نحو األولى بالخطوة لالحتفال الشوارع إلى لمخروج
 اقتصادية وأزمة داخمية نزاعات يشيد بمد في لمسمطة سممي انتقال في اآلمال االتفاق ويحيي
 .نيسان أبريل في الجيش عزلو الذي البشير عمر حكم من عقود ثالثة بعد خانقة

 احتجاجات أعقاب في المباشرة المحادثات إلى الجانبين إعادة في نجحوا فارقةونجح وسطاء أ
 .الماضي األحد يوم الجيش ضد ضخمة

 وكالة رويترز: لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً  

 ."األمين أبو" زياد توفيق والمناضل السياسي والكاتب الشاعروفاة  - 3-4-0661 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 الجنوبية مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات

https://fatehinfo.net/post/154553

