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  أواًل : الممف السياسي

 من وذلك واستقالليتو، القضاء عمل بدعم الكامل االىتمام  ،عمى عباس محمود الرئيس كداً  
 .الفمسطيني بالقضاء المواطن ثقة اعادة اجل

 دعمو عمى ، االنتقالي االعمى القضاء مجمس واعضاء رئيس استقبالو خالل الرئيس وشدد
 بعممو كانت جية أي تدخل ومنع كافة، باإلمكانيات الفمسطيني القضاء يحتاجو لما الكامل

 .وباستقالليتو

 القضاء بمسيرة واىتمامو المتواصل الرئيس دعم ،مجمس القضاء االعمى  اعضاء ثمن بدوره،
 القضاء استقاللية مبدأ ترسيخ اجل من ممكن جيد كل سيبذلون انيم مؤكدين واستقالليتو،

 .وتعافيو

 وكالة وفاالمصدر: 

 السمطة تدمير إسرائيل فييا تحاول خطرة مرحمة نعيش إننا" اشتية محمدد.  الوزراء رئيس قال
 الموقعة، االتفاقيات وانتياك المتصاعد االستيطاني التوسع خالل من تين،الدول وحل الوطنية
 بالحقوق ومجحفة متطرفة تصريحات منيا تصدر التي األميركية اإلدارة من أخضر بضوء وذلك

 ".الثابتة الفمسطينية

 واد حي في لمبيوت االحتالل ىدم أن إلى  فمسطين، لدى كندا  ممثل استقبالو خالل اشتية وأشار
عالن ،(أ) مصنفة منطقة في بالقدس الحمص  بناء تراخيص اعطاء عمى المصادقة وا 

ىانة خطيرتين، سابقتين يمثل( ج) مصنفة مناطق في لمفمسطينيين  .الموقعة لالتفاقيات وا 

 عمى إسرائيل إلجبار عممية خطوات اتخاذ وعدم الدولي المجتمع صمت إن  ، اشتية واضاف
 بوقف القيادة قراري أن إلى مشيرا مبرر، وغير قاتل الدولي والقانون الموقعة االتفاقيات احترام
 .الواقع األمر لكسر محاولة ىو األمر لدراسة لجنة وتشكيل الموقعة باالتفاقيات العمل
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 أن اشتية، أكد  والتعميم، التربية وزارة ومدراء قادة مع حواري لقاء  وخالل اخرى ناحية ومن
 ممن واألسرى، الشيداء وأبناء والمتفوقين لمفقراء ستكون بالجامعات الدراسية المنح في األولوية
 .العامة الثانوية في نجحوا

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 أراضي عمى االسرائيمي االستيطان كل إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 
 .االحتالل بزوال الزوال إلى ومصيره شرعي، غير المحتمة فمسطين دولة

 077 لبناء ترخيص بإعطاء االسرائيمية الحكومة قرار عمى رده معرض في ابو ردينة  وأضاف
 الشعب حق من ان الغربية، الضفة في استيطانية وحدة 0777و لمفمسطينيين سكنية وحدة

 ولن أحد، من لترخيص الحاجة دون 7600 عام المحتمة أراضيو كامل عمى البناء الفمسطيني
 .الفمسطينية أرضنا عمى استيطاني حجر أي لبناء شرعية أية نعطي

 جميعيا، نصت والتي الدولية، الشرعية قرارات كفمتيا التي حقوقنا نقايض لن ردينة، أبو وتابع
 فييا بما فمسطين، دولة أراضي عمى االستيطان شرعية بعدم( 4332) رقم األممي القرار وخاصة
 .الشرقية القدس

 وكالة وفاالمصدر: 

أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن الممارسات التي تقوم بيا  صائب عريقاتد.  أكد
راقة الدماء، كما تدمر  سمطات االحتالل اإلسرائيمي تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وا 

 أسس وركائز عممية السالم.

 "إسرائيل،"البريطاني والموردات العموم  يعريقات خالل لقائو، وفدا من أعضاء مجمسد. وحمل 
السمطة القائمة باالحتالل، واإلدارة األميركية، المسؤولية الكاممة عن تدمير فرص السالم 
الحقيقية، ألن الطريق الوحيد لمسالم يعني إنياء االحتالل وتجسيد استقالل دولة فمسطين 

 .7600وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود 

 موقع منظمة التحريرالمصدر: 
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ىولي،أن   أبو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التنفيذية لمنظمة التحرير المجنة عضو قال 
 بكل العمل لوقف عممية آليات في لمبحث تشاوريا اجتماع اليوم ستعقد  منظمةمل التنفيذية المجنة

 عباس محمود الرئيس السيد لقرار تنفيذا االحتالل، دولة مع الموقعة االتفاقيات

 لتجديد المساعي استمرار ايضًا   سيبحث ، ان االجتماع واضاف ابو ىولي عبر صوت فمسطين
 ترمي التي الوكالة إنياء محاوالت إلحباط سياسية، رسالة باعتباره األونروا لوكالة التفويض
 .الالجئين قضية لشطب

 التفويض تجديد عمى العمل وىي، األونروا بقاء الستمرار عدة بنود من خطة عن ىوليأبو  وأعمن
 اإلدارة تقوده الذي التشكيك محاربة الثالث والبعد المالي، الدعم من المزيد وجمب سنوات لثالث

 بأحد خاصاً  فساداً  أو الئق غير سموكاً  ىناك ثبت اذا انو من انطالقا الوكالة نزاىة في األمريكية
 .ككل بالمؤسسة التشكيك وليس فصمو فيجب الوكالة مسؤولي

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 واإلدارية اإلشراقية المجنة بتدوير الشيخ،  حسين المدنية الشؤون وزير قرار"  فتح"  حركة ثمنت
 .الجنوبية بالمحافظات المدنية الشؤون لييئة

 المجنة تدوير ان الجنوبية، باألقاليم والثقافة االعالم مفوضية عن صدر بيان ي حركةال وقالت
 جودة تحسين في يساىم الجنوبية المحافظات في المدنية الشؤون لييئة الجديد واالدارية اإلشراقية
 الوطنية، والمؤسسات المواطن بين الشفافية ترسيخ في ويصب الفمسطينيين، لممواطنين الخدمة
 الطبيعية غير الظروف ظل في الييئة قبل من لممواطن التسييالت تقديم االولى بالدرجة ليدعم
 .وخارجيا داخميا غزة منيا انيتع التي

عادة جديدة، دماء لضخ المجال يعطي الشيخ، حسين الوزير قرار ان فتح، واعتبرت  تجديد وا 
 السميمة، لمخدمة تحقيقاً  الييئة في جديدة، اجيال لمشاركة المجال وافساح والخبرات لمطاقات
 .عالية بمينية رسالتيا تأدية من وتمكينيا

 الجنوبية باالقاليم االعالم مفوضية: المصدر
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 057 ببناء السماح االحتالل قرار أن ، صيدم صبري فتح لحركة المركزية المجنة عضو براعت 
 أن مفادىا رسالة في لمقيادة، السياسية الخطوات عمى لمرد محاولةٌ  لمفمسطينيين، سكنية وحدة

 تحت باعتبارىا كافة الفمسطينية األراضي عمى صالحياتيا وتمارس الموقف سيدة اسرائيل
 .سيادتيا

 شيء يبقَ  لم أنو تؤكد االجراءات بيذه االحتالل سمطات إن عبر صوت فمسطين،  صيدم وقال
 الدعاية اطار في لشعبنا وعدائيا عنصريتيا من ذاتو الوقت في وتواصل أوسمو اتفاق من

 .االنتخابية

 واسرائيل امريكا تخوضيا التي المعركة ىذه مواجية في االستمرار ضرورة عمى صيدم وأكد
 األزمة ىذه في الحكومة ومساندة القيادة قرار حماية عمى والعمل الوطنية، قضيتنا تصفية بيدف
 والصين 00 ال مجموعة عبر التحرك جانب إلى الدولية ولممؤسسات العرب لألشقاء والتوجو
 .االحتالل جرائم لفضح

 قيادتنا أن مؤكدا لالحباط، ودفعو شعبنا لقتل محاولةٌ  االحتالل سياسات ُجل أن عمى صيدم وشدد
 .يحدث ما كل امام وصامدون باقٍ  وشعبنا باقية

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 السيد اصدره الذي المرسوم اىمية عمى أبوشرار عيسى االعمى القضاء مجمس رئيس ددش 
 القطاعات مختمف بين التنسيق بيدف لمعدالة اعمى تنسيقي مجمس بتشكيل عباس محمود الرئيس
 ىذه عالقة وتوطيد والصالحيات االتفاقات عمى تنازع يحدث ال كي بينيا والتكامل التعاون لتنظيم

 .الدوليين المانحين مع سيما االخرى بالقوى القطاعات

 التمويل صرف كيفية دراسة أيضا بو سيناط المجمس ان عبر صوت فمسطين، شرار أبو وأضاف
 قطاعات، ضمن المختمفة الوزارت عمى وتوزيعو المانحة الدول من الوطنية لمسمطة يقدم الذي
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 ليذه المنح حصة وتنظيم المانحين مع العالقة وتحديد المنح ىذه تنظيم عمى العمل إلى الفتا
 .القطاعات

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 
 الوطنية الحممة من األولى المرحمة انتياء مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبية عن أعمنت 
 شعبنا بجماىير اعتزازىا و فخرىا عن معبرةً  ، عباس محمود الرئيس قرار لمساندة، وطن_قرارك#

  .الحممة مع بقوة تفاعل الذي المناضل اآلبي

 
 الحممة، مع شعبنا أبناء مارسو الذي الدور في بيان صحفي، والثقافة اإلعالم مفوضيةوثمنت 
 و الحكيمة قيادتنا حول العظيم شعبنا التفاف عمى فيدل شيء عمى دل إن وىذا الكبير وتفاعميم

 .مازن أبو الرئيس األخ منيا حذر من أول كان التي المرحمة بخطورة استشعاره عمى

 ليا االستجابة حجم لمجميع ظير قد انطالقيا، عمى أيام خمسة مضي بعد أنو الحممة وأوضحت
وان المتفاعمين مع  ،( مازن أبو)عباس محمود الرئيس األخ خطاب دعم في الشعبي والتفاعل
 في الثوابت عمى الثابت خطاب ومساندة لدعم وحدىا، غزة في األالف مئات تجاوزالحممة 
 .واإلسرائيمية األمريكية العنجيية مواجية

  مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 الحكومة: ممف ثانياً 

 تقدموا والجنوبية الشمالية المحافظات من ة/طالب ألف 70 حوالي نأ والتعميم التربية وزارة قالت
  العامة؛ الثانوية امتحان من" آب دورة" الثانية لمدورة الخميس صباح اليوم 

 لتحسين الطمبة أمام المجال إتاحة إلى تيدف الدورة ىذه أن صحفي، بيان في الوزارة، وأوضحت
 الذين الطمبة أمام الفرصة إلتاحة وأيضاً  فييا، ينجحوا لم التي لممباحث االستكمال أو عالماتيم

" آب دورة" أن إلى مشيرةً  ،"حزيران دورة" االمتحان من األولى لمدورة التقدم دون ظروفيم حالت
 .42/8/4776 حتى تستمرو 

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

بذل كل الجيود الستمرار برنامج تس الحكومة ية االجتماعية أحمد مجدالني، إنقال وزير التنم
الغذاء العالمي، ونحن حريصون عمى الوجود األممي في دولة فمسطين، وييمنا أن تبقى 

 .مؤسساتيا عاممة كمظمة دولية حيث يحاول االحتالل ابعادىا لتنفيذ اجنداتو
ستعمل ، رنامج الغذاء العالمي ميند ىاديخالل لقائو ، المدير االقميمي لبمجدالني  وأضاف 
مع كافة الشركاء الدوليين من أجل  عمى توفير الدعم المالي الالزم عبر العالقات الحكومة

ما يشكمو من اولوية وأىمية بالتخفيف عن كاىل الفئات الفقيرة والميمشة، استمرار البرنامج، ل
 .والبحث عن عممية التطوير باتجاه االنتقال لعممية التمكين االقتصادي لمفئات المستيدفة

وشدد مجدالني خالل المقاء، عمى أن الحكومة تتحمل كل مسؤولياتيا تجاه أبناء شعبنا في قطاع 
لتقديم المساعدات لمفئات األقل حظا لتعزيز صمودىم لمواجية الحصار  غزة بصفتيا الشرعية،

 السياسي والظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بيا اىمنا في قطاع غز
 المصدر: وكالة وفا 
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

دىم وتفتيش خالل عمميات   مواطناً  44 الخميسفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 معظميم من قرية دير نظام برام اهلل.والقدس،   لممنازل بالمحافظات الشمالية

 ياسر العيسوية في فتح حركة سر أمين توقيف االحتالل محكمة مددت وفي سياق متصل
 التراث عن فعاليات عمى برنامجو يتضمن صيفي مخيم تنظيم" بتيمة القادم، األحدحتى  درويش،

 .باألرض والتمسك الفمسطينية والحقوق والنكبة الفمسطيني
تحم عشرات المستوطنين، ، باحات اق وفي سياق اقتحامات المستوطنين لممسجد االقصى ،

 .بحراسة مشددة من شرطة االحتالل المسجد األقصى المبارك من جية باب المغاربة،
  معاوكالة : المصدر

 
، من قطاع غزوة اليوم الخميسفجر د شاب ااســـــــــــــتشيعبرية عن  اعالمية اعمنت مصادر

 برصاص قوات االحتالل االسرائيمي.
، اجتاز الشريط الحدودي لمقطاع، واشتبك مع الجنود وأصاب أن الشاب العبريةمصادر الوزعمت 

 ثالثة منيم بجروح متفاوتة.
وبينت مصادر محمية ان الشييد ىو ىاني ابو صالح من بمدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان 

 .هنبأ استشياد او رسمية لم تؤكد أية مصادر طبيةيونس ، فيما 
 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبية : المصدر

 
مائة أمر اعتقال ، إن سمطات االحتالل اإلسرائيمي، أصدرت الت ىيئة شؤون األسرى والمحررينق

إداري )جديد وتجديد( بحق عدد من األسرى لمدد تتراوح ما بين )شيرين إلى ستة أشير( قابمة 
 .لمتجديد عدة مرات، خالل شير تموز المنصر

أن عدد المعتقمين االداريين في سجون االحتالل ارتفع إلى  في بيان صحفي وأوضحت الييئة
 معتقال. 537

فعت أعداد األسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي، ، ارت4776ومنذ مطمع عام 
مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد أعداد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة من سمطات 
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االحتالل، عممًا أن غالبية األسرى اإلداريين ىم أسرى سابقون قضوا سنوات في االعتقال 
 .اإلداري

ن االحتالل يضربون عن الطعام ، أقدميم محمد أبو عكر، يذكر ان تسعة أسرى في سجو 
 .( يوماَ 46ومصطفى الحسنات، وحذيفة حمبية، منذ )

 وكالة وفا : المصدر
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 فمسطين، بدولة المشروط وغير الفوري االعتراف إلى الدول جميع الدولية، االشتراكية دعت
 ".القرن صفقة" المسماة األمريكية اإلدارة لمبادرة رفضيا وجددت
 المنصرم، الثالثاء اهلل رام عقدتو الذي الجتماعيا الختامي البيان في الدولية االشتراكية وأكدت

 أجل من بالكامل الفمسطينية لمدولة اإلسرائيمي االحتالل بإنياء الدولي، لمقانون وفقا التزاميا،
 لقضية عادال وحال مواطنييما، لجميع وديمقراطية سيادة ذاتي كدولتين الدولتين، حل تحقيق

 .العربية السالم مبادرة في عميو المنصوص 762 المتحدة األمم لقرار وفقا الفمسطينيين الالجئين
 االزدىار وىم" مع وعادل حقيقي سالم محل تحل أن تحاول جيود أي رفض وجددت

 الشعب ضد العنصرية التمييز وسياسات الفمسطينية الدولة احتالل يدعم الذي ،"االقتصادي
 لمتصرف القابل غير حقيم من الفمسطينيين تحرم المنامة كورشة الفعاليات إن وقالت. الفمسطيني

 والتنمية لمسالم الحقيقية والمتطمبات الدولية الشرعية وتقوض والسيادة، المصير تقرير في
 .الحقيقية االقتصادية

 لألرض الديموغرافي التكوين تغيير إلى تيدف التي االجراءات جميع ضد تقف انيا وأكدت
 .الشرقية القدس ذلك في بما ،7600 عام منذ ومركزىا وطبيعتيا المحتمة الفمسطينية

 وكالة وفا : المصدر
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 يضمن وبما والدائم العادل السالم تحقيق الثاني ، عمى ضرورة اهلل عبد الممك األردني العاىل أكد
 وعاصمتيا 7600 عام( حزيران) يونيو من الرابع خطوط عمى المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة
 . الشرقية القدس
 عمى عمان، في كوشنر، جاريد األميركي الرئيس مستشاري كبير لقائو الممك عبد اهلل خالل وشدد
 عمى نّصت التي الصمة ذات الدولية الشرعية وقرارات لمسالم، العربية بالمبادرة األردن تمسك
 .اإلسرائيمي العربي الصراع إلنياء كسبيل الدولتين حل خيار
 العممية جيود استئناف وأىمية الفمسطينية القضية من األردن ثوابت عمى األردني الممك وأكد

 إنياء يكفل حل ال وأن   الوطني، ترابيا عمى الفمسطينية الدولة قيام إلى تفضي التي السممية
 .الدولتين حل سوى الصراع

 وكالة األنباء االردنية: لمصدرا
 

 والمستشفيات المدارس في والبرقع النقاب الداخمية اليولندية  عن سريان قانون حظر أعمنت وزارة
 ىولندا. في العامة النقل ووسائل الحكومية والدوائر

 تغطي التي المالبس ارتداء يحظر فصاعدا اآلن وقالت الداخمية اليولندية في بيان صحفي، من
" العمومية النقل ووسائل والمستشفيات الحكومية، والمباني والمعاىد التعميم، مؤسسات في الوجو
 .يورو 757 قدرىا مالية غرامة طائمة تحت

 روسيا اليوم: لمصدرا
 

 من اإلعفاءات ستجدد المتحدة الواليات إن ، بولتون جون األمريكي القومي األمن مستشار قال 
 بمواصمة أوروبية ودول والصين لروسيا تسمح التي اإليرانية النووية بالبرامج المرتبطة العقوبات
 .طيران مع المدني النووي التعاون
 األنشطة ىذه نراقب أننا ىي ىنا الفكرة أن اعتقد” بيزنس فوكس شبكة مع مقابمة في بولتون وقال

 .“يوما 67 لمدة قصير تمديد ىذا لذلك. شديد كثب عن النووية
 الخارجية وزير عمى عقوبات فرض واشنطن إعالن من ساعات بعد بولتون تصريحات تأتيو 

 .اإليراني
 وكالة رويترز: لمصدرا 
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