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   أواًل : الممف السياسي 

 المجنة إف ردينة، أبو نبيؿ باسميا الرسمي والناطؽ فتح لحركة المركزية المجنة عضو قاؿ 
 السيد بدعوة ترحيبيا عف الثالثاء، اليوـ مساء اجتماعيا خالؿ أعربت، فتح لحركة المركزية
 .سيادتو قبؿ مف الدعوة ليذه الكامؿ دعميا مؤكدةً  والرئاسية، التشريعية االنتخابات إلجراء الرئيس

 لجنة لرئيس الموجية سيادتو رسالة عمى رداً  الميمة، لسيادتو سممت مكتوبة رسالة خالؿ ذلؾ جاء
 بإجراء والمتعمقة الفمسطينية والفصائؿ القوى عمى لعرضيا وذلؾ المركزية، االنتخابات
 .االنتخابات

  وكالة وفا المصدر:

 

 إلى لمسالـ المحبة العالـ دوؿ عريقات، صائب د. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف عاد
رساؿ الفمسطينية، العامة االنتخابات إنجاح ضماف أجؿ مف فمسطيف مع شركاء يكونوا أف  وا 

 خاصة فمسطيف، في الديمقراطية العممية وتعزيز االنتخابية العممية شفافية لضماف دولييف مراقبيف
 سمطة مف وترىيب تيديد دوف والتصويت التسجيؿ مف الناخبيف وتمكيف المحتمة، القدس في

 .اإلسرائيمية االحتالؿ

 األوروبي االتحاد دوؿ خارجية وزراء إلى ،عريقات وجييا رسمة رسالة في وأشار د.عريقات
 األمـو  أفريقيا، وجنوب وباكستاف واليند ونيوزلندا وأستراليا الالتينية وأمريكا االفريقي واالتحاد
 العامة الجمعية في عباس محمود الرئيس عنو أعمف الذي والحكيـ الشجاع القرار إلى، المتحدة
 الشعب تمكيف أجؿ مف الديمقراطية االنتخابات إجراء حوؿ الماضي أيموؿ المتحدة لألمـ

 والذي غزة، وقطاع المحتمة الشرقية القدس في ذلؾ في بما ممثمييـ انتخاب مف الفمسطيني
 واعد مستقبؿ وضماف والسالـ، القانوف وسيادة الديمقراطية لقيـ فمسطيف تعزيز قيـ مع يتماشى
 .المنطقة في ولجيراننا لمشباب
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 دولة مواصمة ظؿ في ينيةالفمسط االنتخابية لمعممية العالـ دوؿ دعـ ضرورة د.عريقات وأكد 
 حدود عمى القائـ الدولتيف حؿ وتقويض الدولي والقانوف الموقعة االتفاقات انتياؾ االحتالؿ
7691. 

 موقع منظمة التحريرالمصدر: 

 

 عقد فكرة فا األحمد، عزاـ فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتيف عضو قاؿ 
، مشيرًا "مرفوضة" الخاص باالنتخابات الرئاسي المرسوـ إصدار قبؿ الفصائؿ بيف وطني لقاء

 ، لالنتخابات، االستعداد أعمنت الثالثاء مساء اجتماعيا في فتح لحركة المركزية المجنة"الى أف 
 أمناء بيف اجتماععقد السبت المقبؿ ، وسيتـ "قادمة االنتخابات أف بعنواف عمؿ ورشة في توبدأ
 .في كافة األقاليـ لجاف تشكيؿ و المركزية، المجنة مع األقاليـ سر

 قرار أف مساء الثالثاء فمسطيف تمفزيوف والذي بث عبر "ج "ممف اليوممبرنا خالل األحمد وأكد
 أف يمكف كيؼ بدائؿ أي بالبدائؿ، سنفكر التطورات ضوء وفي عنو، رجعة ال" االنتخابات إجراء
 ".االنقساـ إنياء قرار في أساسي دور لو يكوف أف بد ال الفمسطيني والشعب االنتخابات، تنجح

 نعيد كيؼ نتحاور كنا" أننا إلى مشيراً  األنظمة، ووفؽ بالقانوف، االلتزاـ ضرورة عمى األحمد وشدد
 األجيزة األساسي، القانوف بيا، المعموؿ واألنظمة القوانيف وفؽ الفمسطينية، السمطة وحدة

 وتمتـز النتائج، تحتـر تفوز عندما وذلؾ بالقانوف، االلتزاـ المدنية، الخدمة القضاء، األمنية،
 .بالقانوف

 لالنتخابات يدعو الذي القانوف وفؽ ولكف تقرر، مف ىي ليست الفصائؿ أف وبيف األحمد
 بوجود سياسياً  الرئيس وتبمغ اتصاالتيا، تجري والمجنة االنتخابات، لجنة يكمؼ الذي وىو الرئيس،
 ألف حماس، عمى ركزنا نحف ولذلؾ اليدؼ، مع يمتقي الجو وىؿ اإلجماع، ضرورة وليس قبوؿ،
 .تمتـز أف الطبيعي مف المنظمة فصائؿ

 واالستدراكات، المحددات لدوامة عودة بأف ال النقاش حسـ مازف أبو الرئيس أف األحمد وقاؿ
 وال المصالحة، اتفاقيات مثؿ لالنتخابات الدعوى وتصبح التفاصيؿ في يقع والشيطاف والتفاصيؿ

نوو  ، .شيء أي تنفيذ يتـ  تـ حيث محددة، رسالة وىي لناصر، رسالة سيوجو الرئيس، بصفتو ا 

https://www.youtube.com/watch?v=BvDRNxIBHxg
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، غزة يصؿ أف قبؿ لناصر، الرسالة إرساؿ   كما حماس، لحركة السياسي لممكتب ميايسملت اليـو
 .مكتوب ىو

 تشريعية انتخابات إجراء يشمؿ واحداً  مرسوماً  إلصدار استعداده أبدى الرئيس أف األحمد وأوضح
 .مثالً  أشير ثالثة بعد رئاسية ثـ

: أوالً  ،التي سمميا الرئيس لمجنة االنتخابات والفصائيؿ تتضمف الرسالة مضموف وقاؿ االحمد اف
 استناداً  االنتخابات تجري أف وثانياً  محددة، تواريخ ضمف الرئاسية ثـ التشريعية االنتخابات إجراء
 مرجعية، التحرير منظمة أف يؤكد الذي ، الفمسطينية، السمطة دستور اي األساسي، لمقانوف
 .خالفية نقطة ليست وىذه القانوف، وفؽ االنتخابات في شاركت وحماس

 ،آخر موضوع ىذا موسكو، حوار في جرى كما بذلؾ االلتزاـ عدـ أرادوا أنيـ حاؿ في: وتابع
 .7001 يونيو مف عشر الخامس قبؿ ما إلى نعود وأف االنقساـ، إنياء نريد نحف

 فمسطين تمفزيون:المصدر

 

 إلجراء الرئاسي المرسوـ إف: العوض وليد ، الشعب لحزب السياسي المكتب عضو قاؿ   
 .عباس محمود لمرئيس قانوني حؽ االنتخابات،

 رىنو يجوز ال دستوري استحقاؽ ذلؾأف " ،فيسبوؾػ حسابو ب عمى ةدوينت في العوض، وأوضح
 ستفرض المقاءات، ىذه مثؿ وأف خاصة المستويات، مف مستوى أي عمى الوطني المقاء بعقد
 ".آجالً  أو عاجالً  أفضؿ مناخات في نفسيا

  شبكة فيس بوكالمصدر:

 

 الفمسطينياف صالبة االرادة الوطنية والمينية لمصحفي  ،أعمنت نقابة الصحفييف الفمسطينييف
 مف لعدد الدورة والدعوة  إللغاء  األمريكيةارة \واضطرت اال االمريكاف دعوةاف  أفشمت 

 الفمسطينية. الوطنية رادةجديد لإل انتصار، في الفمسطينييف الصحفييف
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 الفمسطينييف الصحفييف كافة مع ةالتام المكاشفة باب مفأوضحت النقابة في بياف صحفي ، و  
 كؿ واف النقابة بموقؼ التزمت دعيت التي المؤسسات كؿ اف االف نعمف الشرفاء األحرار

 بقرار التزاما المشاركة برفض واشنطف سفارة وابمغوا النقابة بموقؼ االلتزاـ ابمغونا ايضا الصحفييف
 المشرفة. مواقفيـ عمى نور مف صفحات جميعا اليوـ ليـ ونسجؿ، النقابة وقرار الوطني اإلجماع

 بموقفنا ساندنا الذي العاـ الرأي ومف شعبنا ومف منكـ وااللتفاؼ االلتزاـ ىذا لوال انوكدت النقابة وأ
 قوة أكبر معيا اضطرت والتي النتيجة ليذه وصمنا لما مسبوقة غير مواقؼ اتخاذ عمى وشجعنا
 وقرارىـ بمواقفيـ ابمغونا صحفيينا اف عمماً  الدورة بإلغاء المشاركيف إبالغ مف األرض عمى غاشمة

 .االمريكية الخارجية جانب مف الدورة إلغاء قبؿ

  الصحفيين نقابةالمصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 في روسيا إلى ستتوجو فمسطينية، وزارية لجنة أف ، العسيمي خالد  الوطني االقتصاد وزير أكد   
 .القضايا مف مجموعة لمناقشة وذلؾ الجاري، الشير مف 77 إلى 70 بيف ما الفترة

 مف شخصية 00 كذلؾ، الوفد ضمف مف سيكوف أنو إلى"  فمسطيف صوت" عبر العسيمي، وأشار
 بيف التجارية العالقات مناقشة سيتـ أنو إلى ذاتو الوقت في منوىاً  الفمسطينييف، األعماؿ رجاؿ
 .وفمسطيف روسيا

 قطر ودولة السعودية، العربية لممممكة مرتقبة زيارات عف العسيمي أعمف السياؽ، ذات وفي
 .الخارج مف البضائع استيراد مصادر تنويع سياؽ في  وذلؾ والكويت،

 مسطينت فاذاعة صو المصدر:
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً     

 

خالؿ عمميات دىـ مواطنيف  4، االربعاءسرائيمية، فجر اليـو اإل اعتقمت قوات االحتالؿ   
 ، اليوـ اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات منعت، في حيف  فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسوت

 .نابمس جنوب بوريف في أراضييـ دخوؿ مف المواطنيف

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 محاولة أجؿ مف" األخيرة الفرصة" بػ وصؼ اجتماع األربعاء، اليوـ عصر يعقد، أف المقرر مف  
 .إسرائيمية وحدة حكومة تشكيؿ أجؿ مف والميكود، أبيض، - أزرؽ حزبي بيف التفاؽ التوصؿ

 عف سيحضر أنو إلى مشيرةً  جاف، رمات في سيعقد المقاء إف أحرونوت، يديعوت موقع وذكر
 .نتنياىو وبنياميف غانتس بيني الحزبيف، قادة وليس التفاوض فرؽ الجانبيف

 اتئالؼ مع أبيض، - أزرؽ حزب مف التفاوض فرؽ بيف لقاء عقد أمس تـ أنو إلى الموقع وأشار
 مع الخميس يـو آخر اجتماع سيعقد أنو إلى مشيًرا، كبيرة إيجابية أجواء في وتـ جيشر، - العمؿ
 .بيتنا إسرائيؿ حزب مف التفاوض فريؽ

 ترجمة صحيفة القدسالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تنتيي أف قبؿ أبيب تؿ إلى يعود لف إسرائيؿ لدى االردني  سفيرال أف ،مطمع أردني مصدر أكد  
 المنتظر مف والتي الوطف، أرض إلى بعودتيما المبدي وىبة مرعي الرحمف عبد المعتقميف قضية

 .الحالي األسبوع نياية قبؿ تكوف أف

 األسبوع يعود أف المنتظر مف إنو األردنية،" الدستور" صحيفة لػ تصريح في المصدر وقاؿ
 بيف الربط رافًضا الحالي، األسبوع نياية قبؿ ومرعي المبدي سراح إطالؽ بعد وذلؾ المقبؿ،
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 قبؿ عميو القبض تـ الذي األردنية، األراضي الى اإلسرائيمي بالمتسمؿ سراحيما اطالؽ قضية 
 .أياـ

 االردنية صحيفة الدستور: المصدر

 

 واشنطف محاوالت تعتبر موسكو أف فيرشينيف، سيرغي الروسي، الخارجية وزير نائب أعمف 
 .مقبوؿ غير أمر سوريا، شرقي شماؿ النفط، حقوؿ منطقة في التمركز

 وجودىا تعزيز المتحدة الواليات تحاوؿ التي تمؾ مثؿ مف تصرفات أي" إف ،فيرشينيف وقاؿ
 ".مقبولة وغير الدولي لمقانوف مخالفة نظرنا وجية مف ىي الشرعي غير العسكري

 نفوستي الروسية: وكالة المصدر

 

 عمى بالموافقة المتمثمة اإلسرائيمي االحتالؿ سمطات اتخذتيا التي األخيرة القرارات فرنسا دانتأ
 بيت مف بالقرب التحتية، البنية وأعماؿ الغربية الضفة في جديدة استيطانية وحدة 7047 بناء
 .لحـ

 لمقمؽ مثير سياؽ مف جزء ىي القرارات ىذه إف ليا، بياف في الفرنسية، الخارجية وزارة وقالت
 بيف ودائـ عادؿ لسالـ الظروؼ وتقويض والقدس، الغربية الضفة في االستعمار تسارع في يتمثؿ

 عف التخمي إلى اإلسرائيمية السمطات داعية ،"الدولتيف حؿ أساس عمى واإلسرائيمييف الفمسطينييف
 .المشاريع ىذه

 المصدر: وكالة فرانس برس
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

سرائيؿ المتحدة والمممكة فرنسا  - 7699 –77- 9    العسكرية عممياتيـ وقؼ عمى يوافقوف وا 
 .الثالثي العدواف باسـ عرفت والتي مصر عمى

 

 مجموعة يد عمى القاىرة في البريطاني الدولة وزير موريف المورد غتياؿا – 7644   -77- 9  
 0 ييودية

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

