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   أواًل : الممف السياسي 

 المسارعة الى فمسطين، بدولة تعترف لم التي الدول اشتية محمد. د الوزراء رئيس طالب 
 الذي األمر الغربية، الضفة من أجزاء لضم إسرائيمية خطوات اية لمواجية وذلك بيا، واالعتراف
 .جغرافيا والمتواصمة المستقمة الفمسطينية الدولة القامة فرصة واي الدولتين، حل عمى سيقضي

 شرف عمى اهلل، برام الثالثاء مساء أقيم الذي الرمضاني اإلفطار في كممتو خالل اشتية وقال 
 أموال عن لإلفراج اسرائيل عمى بالضغط نطالبكم: "فمسطين لدى المعتمدين والقناصل السفراء
 مع المالية األمور كافة تدقيق يتم ان ونريد اقتطاع، أي دون كاممة الفمسطينية الضرائب عائدات
 ".الفمسطينية األموال من بيا تقوم التي السرقات لوقف اسرائيل

 المؤتمر انعقاد قرب ظل في خاصة السياسية، التطورات آخر الوزراء رئيس واستعرض 
 ىذا انعقاد الفمسطينية القيادة رفض عمى مشددا المنامة، البحرينية العاصمة في االقتصادي

 مع الصراع وان الفمسطينية، لمقضية سياسي حل ايجاد يجب انو موضحا و،في والمشاركة المؤتمر
 .سياسي صراع ىو إسرائيل

 بتطبيق، بضرورة بريطانياً  برلمانيا وفدا لقائو خالل اشتية محمد الوزراء رئيس طالب ناحية ومن
 نّية عن الحديث ظل في خاصة الواقع، أرض عمى الفمسطينية بالدولة برلمانيا اعتراف بريطانيا
 من اإلسرائيمية الخصومات لتدقيق تقني فريق وبإرسال الغربية، الضفة من أجزاء ضم اسرائيل
 .الفمسطينية الضرائب عائدات
 وفرنسا كالصين العظمى الدول باقي جانب إلى لمقيام المتحدة المممكة ، وزراء رئيس ودعا

" القرن صفقة" لمواجية الدولية، الشرعية وفق دولي، سالم مؤتمر بعقد" بريكس" ودول وروسيا
نقاذ األميركية،  .الدولتين حل وا 
  مجمس الوزرءالمصدر: 

 
 التمسك إلى الدولي المجتمع عريقات، صائبد.  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين دعا

 اليادفة األمريكية اإلدارة محاوالت خاصة تدميره، لمحاوالت االنصياع وعدم الدولي بالقانون
سقاط واالستيطان االحتالل لتشريع  مبدأ استبدال خالل من والحدود والقدس الالجئين ممفات وا 

 .السالم مقابل بالمال السالم مقابل رضاأل
 السويدية الخارجية وزارة في أفريقيا وشمال األوسط الشرق دائرة مديرةخالل لقائو   عريقات وَشدد

 وآخر األميركي، الكونغرس من ووفد مالدينوف، نيكوالي المتحدة لألمم العام السكرتير مبعوثو  ،
 برفض فمسطين دولة قرار احترام وجوب عمى،  حدة عمى كل البريطاني، العموم مجمس من
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 المرجعيات جميع تدمير بيدف األمريكية اإلدارة اقترحتيا التي المنامة عمل ورشة في المشاركة 
 حدود عمى فمسطين دولة استقالل وتجسيد االحتالل إنياء من بدءاً  الدولي القانون حددىا التي
 استناداً  الالجئين قضية رأسيا وعمى كافة النيائي الوضع قضايا وحل ،7691 حزيران من الرابع
 .العربية السالم ومبادرة( 761) الدولي لمقرار

  وكالة وفا : المصدر
 
 والقانونية المعنوية المكانة أن عشراوي، حنان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكدت 

 الذي شعبنا، إنجازات أىم من ىي الفمسطيني لمشعب والوحيد الشرعي الممثل باعتبارىا لممنظمة،
 لنفي والمحاوالت المؤامرات كل ُيفشل أن الفمسطيني لمكل الجامع البيت ىذا خالل من استطاع
 .برمتيا الدولية والمنظومة الدولي والوجدان التاريخ سياق خارج الوطني ونضالنا وروايتنا شعبنا

 منظمة لتأسيس والخمسين الخامسة الذكرى بمناسبة صحفي بيان في عشراوي واستذكرت
 نضال رضتوف الفمسطيني لمشعب والسياسية الوطنية اليوية رّسخت التحرير منظمة أن: "التحرير
 عمى الالعبين بعض ظن أن بعد الدولية، األجندة عمى واالستقالل الحرية لنيل المشروع شعبنا
 بات وأنو نجحت، قد اإلنساني بالشق الفمسطينية القضية اختزال محاوالت أن الدولية الساحة
 الواقع الظمم تجاه والتاريخية واألخالقية القانونية مسؤولياتيا تتجاىل أن الدولية األسرة بإمكان

 القابل غير حقو لممارسة المشروع نضالو دعم في وواجبيا الفمسطيني الشعب عمى والمستمر
 ".المصير تقرير في لمتصرف
 إلى مشيرة الخطورة، شديد بمنعطف تمر الفمسطينية القضية أن التنفيذية، المجنة عضو وأشارت
 القيادة عمى اإلسرائيمي اليمين مع المتحالفة األمريكية اإلدارة تشنيا التي الممنيجة اليجمة
نكار الوطنية القضية عمى القضاء بيدف الفمسطيني والشعب  والوطنية السياسية شعبنا ىوية وا 
 والسياق الواقع عن تماماً  منفصم بشكل اإلنسانية احتياجاتو عن بالحديث شعبنا نضال واختزال
 .والتاريخي السياسي
  وكالة وفا : المصدر

 
و ر عمى ان فمسطين لن تحضالمواء جبريل الرجوب  شدد امين سر المجنة المركزية لحركة فتح 

رفضت واعترضت أن القيادة  اً دمؤك، مؤتمر تكون منظمة التحرير مغيبة عنو  أيتشارك في 
ضور اسرائيمي وجرى تنظيمو بحوالذي سيعقد ، عمى المؤتمر الذي دعت لو الواليات المتحدة 

 . مسطينيينالفوترتيبو دون عمم 
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ان ىذا المؤتمر حدث مثير لمشك والريبة  ، الرجوب في حديث مع اذاعة صوت فمسطين  واعتبر 
الذي  الثابت الموقف العربي تعارض مع تالصراع العربي االسرائيمي و  في تاريخ ةسابقة خطير و 

ًا وفقعاصمتيا القدس وحل قضية الالجئين واقامة الدولة الفمسطينية ل في حل الصراع  يرى في 
 .ة قمدخاًل لتطبيع العالقات في المنط 761قرار لم

   اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 
 حسن األسير حياة إلنقاذ مسؤولياتيا عند بالوقوف الدولية المؤسسات كافة فتح حركة طالبت  

 الظالم اإلداري لإلعتقال رفضاً  الطعام عن المضرب االسرائيمي االحتالل سجون في العويوي
 الدولي لمقانون المخالف

 إن ،صحفي تصريح في القواسمي أسامو فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 عن مفتوحا إضرابا التوالي عمى والخمسين السادس وملمي يخوض العويوي حسن البطل األسير
 لمغابة خطرة صحية ظروف في يمر وىو االداري، التعسفي اعتقالو ضد الطعام
 باإلفراج مطالبة حياتو عن الكاممة المسؤولية االسرائيمية االحتالل سمطات فتح حركة وحممت
 .عنو الفوري

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
 
 الحياة صحيفة توزيع بمنع حماسأجيزة  قيام ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة دانتأ

 .الجديدة
 قرار ان ، الفكرية، والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر صحفي بيان في الحركة واكدت 

 لمنيل الرامي االعالمي خطابيا تعزيز الى الرامية حماس سياسات عن جمية بصورة يعبر المنع
 وتعزيز والفرقة الكراىية ركائز عمى المستندة ورؤيتيا يتماشى بما وتحريفيا، الحقيقية من

 .االنقسام
 تعتبر ممنيجة رؤية ضمن يأتي الرسمي، االعالم بشأن" حماس" بو تقوم ما ان الى البيان واشار
 الفمسطيني، الوطني الخطاب عمى واعتداء االعالمية، بالحريات وخطيرا جسيما مساسا

 الرواية نقل سبيل في واالسرى والجرحى الشيداء قدمت التي الوطنية، االعالمية ومؤسساتنا
 .الغاشم االسرائيمي االحتالل جراء شعبنا ابناء معاناة واظيار لمعالم، االعالمية
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 ممف الحكومة:  ثانياً  

 

  غداً  سيكون 5/9176 لشير العموميين الموظفين رواتب صرف أن المالية وزارة اعمنت  
 .البنوك عبر الموافق الخميس
 المعتمدة والقرارات الرئيس السيد فخامة توجييات عمى بناءً  أنو ، صحفي بيان في الوزارة واكدت

 ستصبح الدولة، موظفي لجميع الرواتب احتساب وآليات معايير بتوحيد والقاضية الحكومة من
 واالسرى الشيداء واسر الجرحى مخصصات كامل صرف :التالي النحو عمى آيار شير رواتب

 الموظفين رواتب من% 91 نسبتو ما وصرف الوطن، محافظات جميع في المحررين واالسرى
 وقطاع الضفة في الموظفين لجميع شيكل 9111 ادنى بحد والمتقاعدين والعسكريين المدنيين

 .سابقاً  عنو اإلعالن تم لما وفقاً  وذلك غزة،
   وزارة المالية : المصدر

رئيس مجمس اإلفتاء  –عا الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية د
 96المواطنين إلى مراقبة ىالل شير شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم االثنين  -األعمى

 م.9176حزيران  3وفق  ىـ، 7111رمضان 
لمفتي، في بيان لدار اإلفتاء أصدرتو اليوم األربعاء، الذي يرى اليالل أن يراجع مكتب وحث ا

 دائرة إفتاء في منطقتو، ليدلي بشيادتو دار اإلفتاء الفمسطينية بالقدس، أو أقرب
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

الشمالية ات محافظالمن  مواطنين  5 األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 لممنازل يشفتتو  خالل عمميات دىمداخل المسجد االقصى بينيم ثالثة اطفال من  والقدس 

 واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا.

 المستوطنينصباح اليوم  اقتحم وفي سياق االعتداءات عمى المصمين في المسجد االقصى 
 .القبمي المسجد داخل المعتكفين صفوف في توتر لحدوث أدى ما األقصى، المسجد ساحات

  صحيفة القدسالمصدر: 
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 البحري الصيد مساحة تقميص عن األربعاء، اليوم صباح ،ت سمطت االحتالل االسرائيميأعمن  
 .غزةقطاع  من حارقة بالونات إطالق بحجة غزة، قطاع في

 وكالة سواالمصدر: 
 

منح االدعاء العسكري في الجيش اإلسرائيمي الحصانة لمجنود ممن تورطوا في قتل الفمسطينيين 
 .حداث باألراضي الفمسطينية المحتلخالل مواجيات أو أي أ

وأوضح المدعي العام العسكري، شارون أوفيك، بوجود قرار بمنح الحصانة الكاممة لمجنود الذين 
يقتمون الفمسطينيين، وذلك عبر دعميم وتوفير الحماية القضائية ليم في حال قدمت ضدىم لوائح 

 .اتيام بالمحاكم العسكرية أو المدنية
 84عرب موقع المصدر: 

 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 روسيا اليومالمصدر: 

 حل المستيدفة الجيود جميع تنطمق أن ضرورة الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير أكد  
 عممية خطوات واعتماد االحتالل إنياء سبيمو السالم أن حقيقة من االسرائيمي الفمسطيني الصراع
 .لتحقيق

 المستقمة الفمسطينية الدولة قيام يضمن الذي الدولتين حل عبر يكون ذلك إن: الصفدي وقال
 الدولية الشرعية قرارات وفق 7691 حزيران من الرابع خطوط عمى الشرقية القدس وعاصمتيا

 . العربية السالم ومبادرة

 اقتصادي طرح أي أن عمى االيرلندي الخارجية وزير مع ىاتفي اتصال خالل الصفدي وشدد
 .الدولتين حل لتنفيذ شاممة سياسية لخطة بديال يكون أن يمكن ال الصراع تداعيات لمعالجة

 ميمة جدواه تكون ضروري عامل االقتصادية التنمية دعم أن عمى وكوفني الصفدي واتفق
 وليس لو واضحا ىدفا الدولتين لحل الوصول يحدد الذي السياسي الحل إسناد في وأساسية
 . خارجو
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 لحل المساند ايرلندا موقف ، مثمناً الحل ىذا نحو لمتقدم الجيود تكاتف ضرورة عمى وشددا 
 (.األونروا) الالجئين وتشغيل إغاثة لوكالة ودعميا الصراع إلنياء وحيدا سبيال الدولتين

 االردنيةاالنباء وكالة المصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 تعاون عدم بحجة الفمسطيني الدستور تعطل" بريطانيا"  المتحدة المممكة - 96-5-7693
 .معيا العرب

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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