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   أواًل : الممف السياسي 

 واإلسالمية، العربية واألمتين والشتات، الوطن في شعبنا أبناء ، عباس، محمود رئيسال ىنأ  
 .الفطر عيد بحمول
 بالحرية أمانيو تحققت وقد شعبنا عمى المناسبة ىذه وجل، عز اهلل يعيد أن سيادتو، وتمنى

 واالسالمية، العربية االمتين وعمى الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو واقامة واالستقالل
 .والتطور النماء في شعوبيا تطمعات تحققت وقد

 عمى الفطر عيد بحمول االحتفاالت اقتصار إلى ومؤسساتو قواه بكل شعبنا أبناء الرئيس ودعا
  .شعبنا ابناء يعيشيا التي الصعبة الظروف ظل في خاصة الدينية، الشعائر

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 غير إنو فييا قال التي كوشنير تصريحات إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 

 طموح االحتالل من الفمسطينيين تخمص وأن نفسو حكم عمى الفمسطيني الشعب قدرة من متأكد
 مدى عن وتعبر واإلسالمية، العربية وباألمتين الفمسطيني بالشعب واستخفافا استفزازا تشكل عال،
 .فائدة بال تسويقيا األميركية اإلدارة تحاول التي القرن بخطة يسمى ما فشل

 مصيره يقرر من ىو الفمسطيني الشعب إن كوشنير ولمسيد األميركية لإلدارة نقول: وأضاف
 من ليتخمص أحد شيادة ينتظر وال العصرية، الفمسطينية دولتو بناء عمى األقدر وىو بنفسو،

 ".االحتالل
 الفمسطيني الشعب بحق واالستخفاف الدولية الشرعية بتجاىل األميركية اإلدارة استمرار إن" وقال
قامة االحتالل من التحرر في  في واالستقرار السالم تحقيق إلى يؤدي لن الفمسطينية ولتود وا 

 االحتالل دعم في االستمرار عبر األميركي الفشل تصدير محاوالت وأن والعالم، المنطقة
 تنجح لن واالستيطان

 وفا وكالة: المصدر
 
 ترامب دونالد االمريكي الرئيس ان ،رافت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال 

 نتنياىو بنيامين فشل من قمقو نتيجة القرن بصفقة يسمى ما تقديم في االسراع عن نسبياً  تراجع
 عقدتا المتين واالسالمية العربية القمتين تأكيد الى اضافة المتطرف اليمين حكومة تشكيل في

 السالم ومبادرة الدولية الشرعية قرارات مع تتعارض خطة أي رفض عمى المكرمة بمكة مؤخراً 
 . االتجاه بيذا الفمسطيني والموقف العربية
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 الشعب بان بوضوح اكد الفمسطيني الموقف ان فمسطين صوت إلذاعة حديث في رافت واضاف 
 عام حدود عمى المستقمة فمسطين دولة واقامة المصير تقرير في حقو يمارس الذي ىو الفمسطيني

 .العالم في كان أيا وال كوشنير وال ترامب وليس الشرقية القدس وعاصمتيا 76
 اجل من الفطر عيد بعد سيبدأ مصرياً  تحركاً  ىناك ان رافت صالح اعمنومن ناحية أخرى 

 خالل القاىرة في مصرية برعاية جرى الذي لالتفاق وفقا الفمسطينية الوطنية المصالحة تحقيق
 .7106 عام ثاني وتشرين اول تشرين شيري
 اكدت االخيرة الفترة في والمصرية الفمسطينية القياديتين بين جرت اتصاالت ان، رافت واوضح
  .الوطنية المصالحة تحقيق اجل من خطواتيا ستتابع انيا عمى مصر خالليا

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 
 اليوائي التمفريك مشروع اقامة االحتالل سمطات نية ان القدس محافظعبد اهلل صيام  نائب قال 

 عمى المقدسة المدينة وتيويد اسرلة الى ييدف كبير استيطاني مخطط من جزء ىو القدس في
 .الفمسطيني الوجود حساب
 في تمر لن االسرائيمية المخططات ىذه ان ،يناعة صوت فمسطالذ حديث في صيام واضاف

 سبب ألي عنيا التنازل يمكن وال ومدينتنا قبمتنا ىذه بان وواضح ثابت فمسطيني موقف وجود ظل
 في يجري ما ازاء واالنسانية التاريخية مسؤولياتو تحمل الى الدولي المجتمع داعياً ، االسباب من

 . القدس مدينة
 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 الفمسطيني شعبنا إلىالتياني والتبريكات بأحر  ،" فتـح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قدمتت
لى والشتات، الوطن في المناضل لى ،"أبومازن" عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى قيادتو وا   وا 
 والصمود النضال آيات أروع سجموا الذين االسرى وكافة والمصابين والجرحى الشيداء عائالت
 العربية وأمتنا شعبنا عمى يعيده أن اهلل سائمةً  السعيد، الفطر عيد حمول بمناسبة الوطني،

 واستعادة ، الوطنية وتطمعاتنا أىدافنا تحققت وقد واالستقرار، والنصر والُيمن بالخير واإلسالمية
 عالياً  فمسطين عمم ُرفع وقد الالجئين، وعودة األبطال، أسرانا كافة وتحرير ومقدساتنا، أرضنا
 .فمسطين دولة عاصمة الشريف القدس وأسوار مآذن فوق خفاقاً 

بالتحية ألبناء  الجنوبية باألقاليمالحركة في بيان صادر عن مفوضة االعالم والثقافة كما توجيت 
شعبنا الفمسطيني وأىمنا في القدس الذين يدافعون عن المقدسات وعن األقصى بكل عزيمة 
وانتماء وطني مثمنًة صمودىم وتصدييم لجرائم واقتحامات واعتداءات المستوطنين وجنود 
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حتالل عمى مقدساتنا، داعيًة إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى أولى القبمتين وثالث اال 
 الحرمين الشريفين.

 الجنوبية باألقاليممفوضة االعالم والثقافة : المصدر
  

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 حسين، محمد الشيخ األعمى اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي أعمن 
 األربعاء غـد   يوم يكون وعميو المبارك، رمضان لشير الـمتمم ىو الثالثاء يوم أن اإلثنين، مساء
 .الفطر عيد أيام أول
 المبارك األقصى المسجد في الفمسطينية اإلفتاء دار عقدتو الذي االجتماع في" المفتي، وقال

 يوم يكون وعميو؛ الميمة، ىذه شوال ىالل رؤية تثبت لم ىـ،0441 العام ليذا شوال ىالل لتحري
 األربعاء غد يوم ويكون رمضان، لشير المتمم ىو 7102 لمعام حزيران من الرابع الثالثاء
 .الفطر عيد أيام أول ،7102 لمعام حزيران شير من الخامس

 وكالة وفا: المصدر 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 األسير الشييد جثمان تشريح نتائج الثالثاء، اليوم فجر والمحررين، األسرى شؤون ىيئة نشرت
 معيد مدير كةبمشار  ،"كبير ابو" العدلي الطب معيد في االثنين أمس جرت التي يونس، عمر
 .عجوة كريم الييئة محامي وبحضور العمي، ريان :الطبيب الفمسطيني الشرعي الطب

 نارية، طمقات بعدة لإلصابة الشييد بتعرض تفيد التشريح نتائج إن بيان، في الييئة، وقالت
 وأصابتو لمشييد، شديدا داخميا نزيفا أحدثت والبطن، الصدر منطقتي في ومتفتت نافذ بعضيا
 .والغميظة الدقيقة، واألمعاء والكمى، الكبد، في تمزقاً  71 من بأكثر

  وفاوكالة المصدر: 

عمميات دىم وتفتيش خالل  مواطنين 01 الثالثاءاليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
 لدييا واقتادتيم الى مراكز االعتقال ،مناطق مختمفة من المحافظات الشمالية منازل المواطنين بل

 من فراشة أبو يوسف معتز والشاب جنين، من( عاًما 77) زيود تيسير نعمان شابال: وىم، 
 شراب سائد ندي السابق واألسير ،( عاًما 72) عصيدة مصطفى محمود السابق األسيرقباطية،
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 الرحمن عبد محمد والشاب ، الشني محمد والفتى ، عبدة ناصر محمد الشاب،محافظة نابمس من 
 ، الخياط شمس الشاب، اهلل رام محافظةمن  دعبي محمد بيرزيت بجامعة والطالب ، حّماد

 .الخميل محافظة من اخميل يوسف كرم الشابو 

  صحيفة القدسالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 األميركية الخطة نجاح في أساساً  الضعيفة اآلمالان في تقرير ليا  ذكرت وكالة االنباء الفرنسية 
 شكوك بوجود ترامب دونالد األميركي الرئيس أقر أن بعد قد انحسرت األوسط الشرق في لمسالم
 . واسعة

 طريق في مفاجئة عقبة نتانياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء لرئيس الداعمة ترامب، إدارة وواجيت
 اجراء إلى الدعوة إلى أدى ما ائتالف تشكيل في نتانياىو فشل أن بعد السالم لخطة طرحيا

 .جديدة انتخابات
 مؤتمر خالل خاص لقاء في بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير بيا أدلى تصريحات وفي

 التي بالعوائق صراحة الوزير أقر" بوست واشنطن" صحيفة سربتيا الييودية المنظمات رؤساء
 .السالم خطة تواجييا

 الفرنسيةوكالة االنباء المصدر: 
 إعالن قوى مع التفاوض إيقاف  عن اليوم صباحالسودان ب االنتقالي العسكري المجمس عمنأ 

شراف بتنفيذ األكثر عمى أشير 2 خالل عامة النتخابات والدعوة والتغيير الحرية  إقميمي وا 
 .ودولي
 سيتم إنو في بيان صحفي،االنتقالى العسكري المجمس رئيس البرىان عبدالفتاح الركن الفريق وقال

 و أشير، 2 غضون في االنتخابات لتنظيم االنتقالية الفترة إلدارة ميام تسيير حكومة تشكيل
 إختيار من السوداني الشعب يمكن ابم اإلنتخابات لقيام والدولية واإلقميمة المحمية البيئة تييئة
  . شفافية بكل قيادتو

أن المجمس العسكرى سيقوم  وأكد البيان أن الجيش لن يقف عقبة في وجو التغيير، مضيفاً  
 .الشعبيم مقاليد الحكم لمن يختاره بتسم

 وكالة االنباء السودانيةالمصدر:  
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وحدة استيطانية جديدة عمى أراض   211دانت فرنسا قرار السمطات اإلسرائيمية ببناء أكثر من أ  
 .ةفي القدس الشرقية المحتم

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ليا اليوم الثالثاء، ىذا القرار "أمرا مقمقا، ويساىم في 
ستيطان يتنافى مع القانون الدولي، توسيع نطاق االستيطان في الضفة الغربية"، مؤكدة أن اال

 .( الصادر عن مجمس األمن الدولي7334وفق ما شّدد عميو القرار )
وأشارت إلى أن االستيطان يسيم في تأجيج االضطرابات، ويقوض التوصل إلى سالم عادل 

 .نودائم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين عمى أساس حل الدولتي
سمطات اإلسرائيمية بالتراجع عن ىذا القرار، والتخمي عن أي وفي ىذا الصدد، دعت فرنسا ال
 .مشروع يضر بإمكانية حل الدولتين

  وفاوكالة المصدر:  

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 
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