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  أواًل : الممف السياسي 

 أن يجب القضاء إن فتح لحركة المركزية المجنة اجتماع مستيل في ، عباس محمود الرئيس قال 
 ومكانتو وضعو الى ليعود القضاء في تمت التي االصالحات تثمر أن نأمل لذلك مستقاًل، يبقى

 كسمطة المواطنين خدمة في األكمل الوجو عمى بواجبو يقوم أن ليستطيع الممتازة، المقدسة
 .مستقمة

 قضية ىي المحتمة القدس مدينة في تجري التي الحفريات ان" الرئيس، قال السياسي، الشق وفي
 في العبث ىذا في يستمروا أن لإلسرائيميين نسمح ال أن يجب ونحن الخطورة، منتيى في

 ".األبدية فمسطين عاصمة
 ولن اميركا، بيا قامت التي المنامة ورشةو  العصر بصفقة وجدد الرئيس التأكيد عمى عدم القبول

 اقدس عن نتنازل اننا معناه فيذا قبمنا اذا ألنو عانينا، ميما منقوصة االموال نستمم ان نقبل
 .واالسرى والجرحى الشيداء قضية قضايانا،

 تعترف صوتا 838 بـ المتحدة االمم من خرجنا نحن سيادتو، قال الدولية، عالقاتنا وبخصوص
 التي الصين+ 77 مجموعة إلى باإلضافة بنا، تعترف اآلن دولة 841 عندنا فمسطين، بدولة
 والعدد المتحدة االمم إلى االمانة نسمم ان ونتمنى دولة 835 االن اصبحت دولة 834 كانت

 .دولة 841 إلى اهلل شاء ان سيصل
 وكالة وفاالمصدر: 

 
" فتح" لحركة الثوري المجمس اجتماعات اهلل، رام بمدينة الرئاسة مقر في السبت، مساء بدأت، 

 لحركة المركزية المجنة وأعضاء عباس، محمود فمسطين دولة رئيس بحضور السادسة، دورتو في
 . ايام ثالثة لمدة تستمر والتي فتح
 واستمرار السياسية، األوضاع فييا تناول  كممة ، عباس محمود الرئيس ألقى االجتماع بداية وفي

 القدس في يجري ما وخاصة واالقتحامات، االستيطان بمواصمة المتمثمة االسرائيمية االعتداءات
 منازل وىدم المقدسة، المدينة أسفل الحفريات واستمرار المقدسة، لالماكن اقتحامات من المحتمة

 .المقدسيين
 منتيى في قضية ىي المحتمة القدس مدينة في تجري التي الحفريات ىذه أن الرئيس، وأكد

 الفمسطيني شعبنا وسيبقى بعاصمتنا، بالعبث باالستمرار االسرائيمي لالحتالل نسمح ولن الخطورة،
 .نواجييا التي والصعوبات التحديات بمغت ميما بترابو متمسكاً  أرضو فوق صامداً  المقدسي
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 التحديات مواجية في الوطنية بالثوابت المتمسك الثابت الفمسطيني الموقف عمى سيادتو، وشدد 
 المشاريع وكل القرن لصفقة الرافض الوطني الموقف عمى مؤكدا الوطني، المشروع تواجو التي

 .الوطنية قضيتنا لتصفية اليادفة المشبوىة
 بنود لتنفيذ الفمسطينية القيادة جاىزية عمى التأكيد سيادتو جدد المصالحة، بممف يتعمق وفيما
 االنقسام ألنياء تأخير، دون فوراً  المصريين االشقاء برعاية القاىرة في وقع الذي 7187 اتفاق

 والمخاطر التحديات كل لمواجية اآلن الييا الحاجة بأمس نحن الذي الوطنية، الوحدة وتحقيق
 .الفمسطينية بالقضية المحدقة

 اجتماعاتو فتح لحركة الثوري المجمس مواصمة بأىمية سيادتو أشاد الداخمي، الفتحاوي الشأن وفي
 وعددا السياسية األوضاع ومناقشة الفمسطينية، األرض عمى الجارية التطورات مختمف لمواكبة

 المشروع صاحبة فتح حركة باعتبار فتح، لحركة الداخمية واألوضاع الداخمية، القضايا من
 .وحاميتو الوطني

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 الواضح قمقنا رغم" أنو فتح، لحركة الثوري المجمس في السياسية المجنة رئيس صبح، أحمد أكد 

 ىو الموحد، الفمسطيني الموقف إصرار أن إال الطاولة، وتحت فوق من المجاني التطبيع من
 ". الفمسطيني الشعب عمى خططو يفرض بأن ترامب، الرئيس أماني تحقيق بعدم كفيل

 بأن األرض ىذه أصحاب ونحن اإلطالق، عمى مجال ال: فمسطين صوت عبر صبح وأضاف
 السالم عممية لمرجعيات تبديل ىناك يكون أن يمكن ال تأكيد وبكل ،(القرن صفقة) مع نتعامل

 ومستمرون تمر أن يمكن ال السالم، مقابل أموال قاعدة" أن عمى مشّدداً  األوسط، الشرق في
 (".القرن صفقة) بإفشال

 الكل مع دائم اشتباك" في ترامب الرئيس أن الثوري، المجمس في السياسية المجنة رئيس وأكد
 نفس عمى تؤكد الثوري ودورة الدولية، بالشرعية متمسك دولي مجتمع من جزء ونحن معنا وليس

 ". الموقف
 الرواية قبول ذلك يعني حيث منقوصة، الفمسطينية الضرائب اموال قبول يمكن وال صبح وقال 

 ".والشيداء باألسرى الخاصة اإلسرائيمية
 يعد لم ان حيث  ، الفمسطيني الشعب تجاه عممية خطوات باتخاد العربية الدول صبح وطالب
 وحيداً  ليس أنو والمقدسي، الفمسطيني المواطن يشعر أن إلى بحاجة نحن بيانات، إصدار يكفي
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 العربية القمم قرارات بتفعيل العرب األشقاء ونطالب األمريكية، اإلسرائيمية الغطرسة مواجية في 
 .القدس بشأن واإلسالمية
 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 
حذرت دائرة حقوق االنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، من اقدام سمطات االحتالل  

اإلسرائيمي عمى ىدم ست عشرة بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببمدة 
 صور باىر في القدس المحتمة.

ليا اليوم االحد، "ان عممية اليدم ىذه جزء من عممية ىدم كبيرة تستيدف  وقالت الدائرة في بيان
مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطيير العرقي بيدف تيويد 
المدنية المقدسة، االمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب ايفاد لجنة 

 وفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني".مراقبة وتحقيق فورية، وت
وطالبت الدائرة، األمم المتحدة "بممارسة صالحياتيا وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعمقة 
باألرض المحتمة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة االحتالل االستيطانية 

 عنصرية".التي تخرج عن القوانين واألعراف الدولية بسياستيا ال
وناشدت الدائرة، المجتمع الدولي "بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي لمفاشية الصييونية التي 

 استفحمت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أميركيا".
 وكالة وفا المصدر: 

 
 القدس في سيما شعبنا ابناء صمود التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح  ثمن  

 لالحتالل التصدي المقدسيين ويواصل حيث ، انتياكاتو و االحتالل مخططات امام المحتمة
 .والمسيحية االسالمية المقدسات عن والدفاع ومستوطنيو

 السابقة القمم بقرارات تمتزم أن واإلسالمية العربية الدول  فمسطين، صوت عبر رأفت ودعا
 .االحتالل دولة مع عالقات أية إقامة عن تكف وأن الفمسطينية، بالقضية المتعمقة
 الضفة أن فييا اعتبر والتي غرينبالت جيسون األمريكي المبعوث تصريحات  صالح ورفض
 إسرائيل ضمت حال مشكمة وال ُمدن المستوطنات وأن محتمة وليست عمييا متنازع أرض الغربية
 تتولي وان ،  االونروا الغاء االمريكية االدارة  المحاوالت استمرار منًً  محذرا منيا، مناطق
 حين الى الوكالة بقاء بضرورة وتتمسك الدول  ىذه ترفضو الذي االمر  توطينيم المضيفة الدول
 894 المتحدة االمم قرار وفقا وطنيم الى وعودتيم قضيتيم انتياء
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 خالل المنامة في عقده عمى والبحرين األمريكية اإلدارة تعمل جديد مؤتمر عن رأفت وكشف 
 البحرين خارجية وزير بين أيام قبل واشنطن في جرى الذي المقاء إلى مشيًرا القادمة، القريبة الفترة
 .إسرائيل خارجية ووزير

 تمر، لن الصفقة فإن األمريكية، القرارات كل رفض في موحداً  شعبنا دام ما"رأفت، وأضاف
 ".االحتالل إنياء أجل من شعبنا جانب إلى يقف العالم وسيبقى

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 فيو تشير الذي الوقت في ،%99الـ تتجاوز األطفال تطعيم نسبة أن الصحة وزارة أكدت  
 من أكثر معدلب  العالم، نطاق عمى طفل مميون 71 أن إلى العالمية الصحة منظمة إحصائيات

 الحصبة لقاحات مثل لألرواح ُمنِقذة لقاحات عمى يحصموا لم أطفال، عشرة كل في واحد
 .7188 عام في والتيتانوس والدفتيريا
 أفضل من يعد فمسطين في التطعيم برنامج أن األحد، اليوم صحفي، بيان في الوزارة وأضافت
 تطعيم عمى وحرصيم األىالي وقبول الطعومات نوعية حيث من العالم، مستوى عمى البرامج
 .أطفاليم
 برنامج نجاعة عمى المقاحات استيراد من فمسطين بمنع اإلسرائيمي القرار تأثير من الوزارة وحذرت

 .اإلقميم مستوى عمى خمل من يحدثو قد وما التطعيم،
  وزارة الصحة : لمصدرا
 

بحث وزير التعميم العالي والبحث العممي محمود أبو مويس مع مدير عام المنظمة العالمية 
فرانسس غري إدراج مساق حول الممكية الفكرية في الجامعات  "WIPO" لمممكية الفكرية

 .الفمسطينية
وتناول المقاء مجاالت التعاون بين وزارة التعميم العالي والبحث العممي والمنظمة العالمية بيذا 

 .الخصوص
 لألمم التابعة الفكرية لمممكية العالمية المنظمة في مراقب عضو فمسطين دولة أن إلى يشار

 .المتحدة

   التعميم العاليوزارة : لمصدرا
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً  

مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيش  4فجر اليوم األحد  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 لممنازل بالمحافظات الشمالية.

وفي اطار اعتداءات المستوطين عمى القدس ، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد االقصى 
 بتفريغو وقامت الرحمة، باب مصمى، كما قامت قوات االحتالل صباح اليوم باقتحام  صباح اليوم

 االحتالل سمطات فرصت، كما "األحذية خزانة"و" الخشبية الفواصل" محتوياتو بعض من
 شرق جنوب باىر، صور قرية في الحمص واد عمى مشدداً  حصارا االحد، اليوم اإلسرائيمي،

 .المحتمة القدس مدينة
  صحيفة القدس: لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 
 الموحدة الرؤية عمى،  بوريطة ناصر المغربينظيره و  الصفدي ايمن االردني الخارجية وزيرا أكد 

 الشرق ينعم لن التي المركزية القضية األساس، القضية بأنيا الفمسطينية القضية إزاء  البمدين بين
 قيام يضمن الذي الدولتين حل أساس عمى حميا دون من واستقرار أمن من يستحقو بما األوسط
 .8967 حزيران من الرابع خطوط عمى القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة

 متفقتان والمغرب االردن أن عمى ، المغربي الوزير مع لقائو عقب االردني الخارجية وزير وشدد
 بشكل يعمالن البمدين أنو  ، المتجذرة اليأس حالة ينيي سياسي أفق إليجاد العمل ضرورة عمى

 وتمبية الفمسطينيين األشقاء إسناد أجل من الدولي والمجتمع العربية الدول مع وبالتنسيق مكثف
 .الصراع لحل وحيداً  سبيالً  المشروعة حقوقيم جميع

 وكالة االنباء االردنية: لمصدرا 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً  

 
 منيم ظًنا النرويجية ليميامر مدينة في مغربًيا ناداًل  يغتال إسرائيمي الموساد - 8973 -78-7
 .سالمة حسن عمي الفمسطيني القيادي أنو
  

 في التحرير ومنظمة اسرائيل بين النار إطالق لوقف تفاىم إلى التوصل - 8988 -78-7
 .سنة نحو االتفاق ودام ىذا  لبنان، جنوب

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

