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   أواًل : الممف السياسي 

 أعقاب في المشترك الصيني –الروسي البيان في ورد بما عباس، محمود الرئيس شادأ 
 طالب والذي أيام، عدة قبل موسكو في بينغ جين وشي بوتين فالديمير الرئيسين بين المباحثات

 مستقمة فمسطينية دولة إقامة ودعم االوسط، الشرق في الدولتين حل تقوض خطوات أية بتفادي
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 عام حدود ضمن سيادة ذات لمحياة قابمة
 التفاف أي دون سيحول ذلك ان معتبراً  الفمسطينية، لمحقوق الداعمة المواقف ىذه الرئيس، وثمن
 من التاريخية لحقوقنا تجزئة أية دون سيحول وكذلك العربية، السالم ومبادرة الدولية الشرعية عمى
 .بأسره والعالم العربية واالمة الفمسطيني الشعب عنيا يرضى ال خطوات خالل

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 قبل من رسمية دعوات توجد ال: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني، ماجد قال 

 فتح حركة ان مؤكداً   المصالحة، ممف حول الفمسطينية، لمفصائل وطني حوار إلجراء مصر،
 االرتباطات عن بعيداً  حزبياً  أو فئوياً  وليس وطنياً  لمجميع ممزمة بنتائج يخرج عممياً  حواراً  تريد
 ".طرشان حوار نريد وال مشروعنا، عمى تؤثر التي
 عمى فعالً  تريد  فتح حركة:  اليوم صباح فمسطين صوت إلذاعة حديث في الفتياني وقال

 ".وشاذة طارئة االنقسام وحالة غزة، مع وقموبنا لمعواطف لمساً  تريد وال خطابات تريد وال األرض
 عمى نختمف اختمفنا وان الطاولة، عمى نطبقيا تعالوا ، اتفاقيات ىناك إن: الى الفتياني واشار 

 إلى مشيراً  الفمسطينية، الثورة بدء منذ أحداً  تُقص   لم وىي الجميع، عمى منفتحة وفتح ،" الطاولة
 ". صادقة بقموب الجيد ىذا يستقبموا أن اآلخرين، عمى ولكن مصري جيد أي نقدر" أننا

 أكثر نكون ودعنا تتفاوت، العربية المواقف" إن: الفتياني قال االقتصادية، المنامة ورشة وحول
 القضية أعباء اآلخرين نحّمل أن نريد ال تاريخياً  ونحن اختمطت، العربية المصالح اليوم صراحة

 ".الفمسطينية
 عن أعمن وما العربية، الدول كل ستطال فمسطين، في نجحت إن تحاك، التي المؤامرة إن: وقال

 .المشترك العربي والجيد الرسمي العربي االلتزام ىذا عمى تؤكد رسمية، عربية مواقف
 ولكن والعراق، ولبنان ومصر والمغرب األردنية المممكة موقف عالياً  ُنثمن: "الفتياني وأضاف
 ".الفمسطيني الشعب صمود يعزز األرض، عمى عممي شيء إلى المواقف ىذه ترجمة يجب

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 تجرييا التي  االتصاالت  استمرار التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني احمد  أكد 
 مؤتمر النعقاد  االخيرة الميمة حتى العرب واالشقاء الدولية الجيات كل مع الفمسطينية القيادة
 ضربة يشكل الذي المؤتمر في مشاركتيم عدم لضمان المتحدة الواليات اليو دعت يذال  المنامة
 .االقتصادي الحل عبر الوطني مشروعنا تصفية الى ويسعى شعبنا ونضال لصمود
الرابع والشعرلين من وقبل ان الفترة القادمة  في حديث الذاعة صوت فمسطين مجدالني وأوضح

والجيد الدولي مع االطراف التي تشكل ثقاًل في  االتصاالت ستشيد تكثيفري الشخير الجا
 فاً تخو الى ان ىناك الفتًا ،في المؤتمرعدد من الدول اعمنت عدم مشاركتيا  أن سيما، المنطقة 
وان لم يعقد  عقد فيو ميتاً إن  ون في اشارة الى انعقاد مؤتم البحريمن عدم ان واسرائيمياً  امريكياً 

 ة لمجيد والحراك التي تبذلو القيادة .جيلك نتفذ
 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 
 
"فتح"، القائد الوطني المناضل والكاتب والمفكر  نعت حركة التحرير الوطني الفمسطيني 

 ".ر اليوم في عمان بعد صراع مرير مع المرضالفمسطيني سعيد المسحال، الذي وافتو المنية ظي
وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في االقاليم الجنوبية: "اننا بقموب 
مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وبكل فخر واعتزاز ننعي فقيد الوطن المناضل "سعيد المسحال" سائمين 

ع االنبياء والصديقين ماهلل عز وجل ان يتغمد المرحوم بواسع رحمتو وان يسكنو فسيح جناتو 
 ."والشيداء وان يميم اىمو وذويو الصبر والسموان

وتقدمت حركة "فتح" بأحر التعازي لعائمة الفقيد، داعية اهلل عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمتو 
 .ويدخمو فسيح جناتو

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

مؤسسة سعيد المسحال لمثقافة والعموم ، والتي شكمت حاضنة ىامة من حواضن الفعل الثقافي 
 .الوطني، وقدم العديد من المؤلفات التي تؤرخ لمسيرة الثورة الفمسطينية المعاصرة

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-6-10                   االثنيناليوم  : 

 ممف الحكومة:  ثانياً  

 الفمسطينية القضية بشأن تطرح التي األفكار كل إن ، الحكومة باسم الناطق ممحم، إبراىيم قال  
 .ترامب دونالد األمريكي، بالرئيس ترتبط وغيرىا البحرين ورشة فييا بما

 صفقات لعقد يسعى األمريكي الرئيس فريق أن ،"سبوتنيك وكالة مع حواره في ممحم وأضاف
 الجانب مع تستقيم ال يزعمونيا التي االقتصادية اإلجراءات وأن الدولية، الشرعية إطار خارج

 .األخيرة إسرائيل لدى األمريكي السفير وتصريحات السياسي
 عدم واألشقاء األصدقاء من وتمنت واضح، بشكل أعمنت الفمسطينية القيادة  أن ممحم وأكد

 يجري ما أن عمى أدلة وقدمت الفمسطيني، الشعب حقوق من تنتقص ورشة في المشاركة
 .االزدىار أحاديث حول المرفوعة الشعارات مع كمياً  يتعارض المنامة، في لو التحضير

 الفمسطيني لمشعب المشروعة الوطنية الحقوق تقايض لن  الفمسطينية القيادة وشدد ممحم عمى ان
 الحضور مع صورة التقاط إلى منظموىا ييدف التي الورش ىذه إلى تذىب ولن بالمال،

 الحتالل ودعوى الستيطان،ل تعميق ىناك الحقيقة، بينما بالسالم، العالم إلييام اإلسرائيمي،
 .إسرائيل لدى األمريكي السفير تصريحات عبر جديد، من الغربية الضفة
 ظل وفي وافر، نصيب ليا غزة: ممحم قال  الحكومة، خطط من غزة قطاع بنصيب يتعمق وفيما

 الضفة في األخرى المحافظات شأن شأنيا معيا نتعامل نحن غزة، في الواقع األمر تعقيدات
 شير قبل بدأت التي المشاريع يطمقون غزة، في مقيمون وزراء ولدينا المجاالت، كل في الغربية

 من صدر قرار الى مشيراً  لمخريجين، عمل فرص وتوفير والزراعة بالتنمية خاصة وىي اآلن، من
 الدرجات فتح وكذلك والضفة، غزة قطاع في لمموظفين الصرف المرتبات بتوحيد الوزراء رئيس
 .الضفة في بالموظفين القطاع في الموظفين مساواة عمى تدريجياً  العمل ويتم مجمدة، كانت التي
 تقدر وىي إسرائيل، عمييا سطت التي األموال إلعادة العاجل لمتدخل الدولي المجتمع ممحم ودعا

 االقتصادي، باريس اتفاق أقرىا التي الفمسطيني الشعب أموال وىي شيريا، شيكل مميون 088بـ
 .االتفاق ليذا خرقا يعد عمييا، بالسطو إسرائيل وقيام

 وكالة سبوتنك: المصدر
 
 
 
 
 

https://arabic.sputniknews.com/interview/201906091041569173-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84/
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 سجون إدارة باجبار نصراً  حقق أن بعد الطعام عن المفتوح إضرابو العويوي حسن األسير ّمقع 
 .اإلداري العتقالو حد بوضع االسرائيمي االحتالل

 الماضية الميمة جرى اتفاقا أن ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث وقال
دارة العويوي األسير بين  انتياء من شيور ستة بعد عنو باإلفراج خمص واستخباراتيا السجون وا 
 .الحالي العام نياية مع األول اإلداري أمر

  اذاعة صوت فمسطين المصدر

 خالل عمميات دىم وتفتيش مواطنًا  71 االثنيناليوم  فجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
 ف من المعتقمين:ر  وعُ ،  لدييا االعتقال كزبالمحافظات الشمالية واقتادتيم الى مرا فةمناطق مختمب

 إيياب الشاب،لحم بيت من الوحش خالد :السابق واألسير ، فرج أسعد صالح:السابق األسير
 وصييب،  اخمّيل الحميد عبد محمد ونائل ، عادي إبراىيم ربحي سناء السيدة ، مسالمة محمد
 محمد والشاب ،من رام اهلل  لدادوة حسن يحيى الشابالخميل،من محافظة  اخمّيل حسين أحمد
 .سمفيت من حميدان خضر

الل خ الشماليةلمحافظات امن  مواطناً  11 تاعتقم وقد افاد نادي االسير ان قوات االحتالل

 .عطمة العيد
  صحيفة القدسالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 يشكل الدولتين حل  أن ماس ىايكو األلماني ونظيره الصفدي أيمن االردني الخارجية وزير أكد 
 .  الشامل السالم وتحقيق الصراع إلنياء الوحيد السبيل
 األمم وكالة دعم في االستمرار حتمية عمى عمان في أجرياىا محادثات خالل الوزيران واتفق

 األممي تكميفيا وفق ودورىا( نرواو األ) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة
 لمعام حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة الفمسطينية الدولة تقوم ان بد ال: الصفدي وقال

 إطار خارج حل ال وبالتالي سياسي الصراع حل أن  مؤكداً ." الشرقية القدس وعاصمتيا 7691
 التراب عمى المستقمة الفمسطينية الدولة لتعيش الدولتين، حل ويحقق االحتالل ينيي سياسي   حل  

 .العربية السالم مبادرة ووفق الدولية يةالشرع قرارات وفق الفمسطيني، الوطني
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 وكنا  القضية ىذه حول األردن مع تام بشكل نتفق نحن" االلماني الخارجية وزير قال  جيتو ومن 
." الوحيد الحل ىو المفاوضات طريق عن الدولتين حل الى التوصل ان عمى متفقين نزال وما

 .الوكالة ليذه الدعم سنواصل ونحن جدًا، ميم االونروا دور" أن مؤكداً 
 وكالة االنباء االردنيةالمصدر:  
 

 ثابت قطر دولة موقف ان ثاني آل الرحمن عبد بن محمد الشيخ القطري الخارجية وزير قال
 .“قبوليا الفمسطينيون يعتزم خطة أي وسندعم

 العربي العالم في دولة ألي يمكن وال الفمسطينيين، عمى حل فرض يمكن ال” محمد الشيخ وقال
 .“ذلك تقبل أن

 و،واقعية غير أو عادلة غير إما إنيا يعني فيذا الخطة الطرفين أحد رفض إذا” وأضاف
 .“الطرفان يرفضيا أو الطرفان يقبميا أن إما األفضل السيناريو

 رويترزوكالة المصدر: 
 مع ترامب دونالد الرئيس إليو توّصل الذي باالتفاق المتحدة الواليات في الديموقراطيون استخف
 .الحمفاء ضدّ " الدائمة" التجارية بحروبو ونددوا الشرعية، غير اليجرة لكبح المكسيك
 الحزب مرشح الختيار الديموقراطيين انتخابات في المرشح ساندرز، برني السناتور وأعمن

 عن يكف ال الذي الرئيس ىذا من سئمت وأنا سئم، العالم" أنّ  ،0808 عام الرئاسي لالستحقاق
 ".كندا أو المكسيك سواء لجيراننا، كالمية حروب حروب، إعالن
" الغضب ونوبات التيديدات" أنّ  بيموسي نانسي النواب مجمس في الديموقراطيين زعيمة وعّمقت
 ".خارجية سياسة حول لمتفاوض وسيمة" ليست

 فرانس برسوكالة المصدر: 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 الشرقية لمقدس إسرائيل واحتالل العرب بيزيمة الستة األيام حرب نياية - 7691 -78-9
 . المصرية سيناء جزيرة وشبو السورية الجوالن وىضبة

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
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