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   أواًل : الممف السياسي 

 أىمية عمى  كرينبول بيير" لألونروا العام المفوض استقبالو خالل عباس محمود الرئيس أكد 
 المتحدة، األمم قرارات حسب الفمسطينيين لالجئين الخدمات تقديم في" األونروا" تمعبو الذي الدور
 األساسية الخدمات تقديم في الوكالة الستمرار الالزم الدعم وتقديم بيا المساس عدم يجب التي

 .الشتات دول في أو فمسطين داخل سواء شعبنا أبناء من لالجئين
 ىامش عمى نيويورك في عقده المزمع االجتماع إنجاح عمى العمل ضرورة عمى الرئيس وشدد

 العجز لسد الدولي المالي الدعم لحشد الجاري الشير من 62 في المتحدة لألمم العامة الجمعية
 ".األونروا" موازنة في

 والتعميمية الصحية الخدمات في العمل سير عمى سيادتو، لألونروا، العام المفوض أطمع بدوره،
 مؤكد   الجوار، ودول فمسطين في الجديد الدراسي العام بدء مع خاصة الوكالة تقدميا التي

 كل رغم غزة، وقطاع الشرقية القدس فييا بما الغربية الضفة في بأعماليا القيام الوكالة استمرار
 ىذا لسداد الدولي الدعم حشد يتم أن أمل عمى المتعددة، الضغوط نتيجة تواجيو الذي العجز
 .العجز

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 
 نتنياىو اإلسرائيمي الوزراء رئيس اقتحام إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 

 لمشاعر واستفزازا خطيرا تصعيدا يشكل الخميل، لمدينة ريفمين رؤوبين االحتالل دولة ورئيس
 في سواء والمسيحية، اإلسالمية مقدساتنا عمى االعتداءات استمرار سياق في ويأتي المسممين،

 .الرحمن خميل مدينة أو المحتمة القدس مدينة
 الذي الخطير، التصعيد ىذا مسؤولية االحتالل حكومة  صحفي، بيان في ردينة، أبو  وحمل
 ".وعواقبيا نتائجيا تحمل ألحد يمكن ال دينية حرب إلى المنطقة لجر ييدف
 لالنتياكات حد لوضع ،"اليونسكو" منظمة خاصة الدولي، المجتمع تدخل ضرورة ردينة أبو وأكد

 لمنعيا، اإلجراءات من يمزم ما واتخاذ الشريف، اإلبراىيمي والحرم الخميل مدينة ضد اإلسرائيمية
 .العالمي التراث الئحة ضمن باعتبارىا

 وكالة وفاالمصدر: 
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 معايير بتوحيد األخيرة الثالثة األشير في التزمت الحكومة إن اشتية محمدد. الوزراء رئيس الق 
 .لكافة الموظفين في محافظات الوطن الرواتب صرف

 بعض كمأعمم أن لدي ،الجنوبية المحافظات لموظفي وجهها رسالة في اشتية وأضاف
سنراجع كل أوضاعكم ليس فقط لمجرد المراجعة بل ، برواتبكم متعمقة قضايا حول االستفسارات

 لوضع حمول قابمة لمتنفيذ

 مشاكل ىنالك جديدة، ليست المشاكل وىذه غزة، في مالية مشاكل ورثت الحكومة وتابع اشتية:
 .االنقسام ىو الرئيس والسبب أعوام، 1 وأخرى عاما، 41 عمرىا متراكمة

 تأكيده ،الشيداء  ألسر الوطني التجمع من وفداً  استقبالو خالل اشتية رئيس جدد أخرىمن ناحية 
 أسر مخصصات كامل بدفع االلتزام والحكومة عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة موقف

 من إسرائيل بو تقوم الذي االقتطاع جراء منقوصة المقاصة أموال استالم وعدم واألسرى، الشيداء
 .األموال ىذه

 مجمس الوزراءالمصدر: 
نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مدير مركز "كارتر" في فمسطين خوسيو فريكات،  أطمع 

 عمى انتياكات االحتالل اإلسرائيمي بحق شعبنا وأرضو ومقدساتو.

وأكد العالول خالل لقائو فريكات، في رام اهلل، اليوم الخميس، ثبات الموقف الفمسطيني الرافض 
يرا إلى أن ىذا الموقف نابع من تمسك القيادة بالثوابت، والتي تعني لما يسمى بـ"صفقة القرن"، مش

 االستقالل الكامل والسيادة الوافية.

وقال: "ال معنى لمسالم دون قيام الدولة الفمسطينية المستقمة عمى كامل األراضي المحتمة وفق 
 ".4623تعريف خط اليدنة في الرابع من حزيران عام 

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 المقبمة، واألسابيع األيام خالل إنو الرجوب، جبريل فتح، لحركة المركزية المجنة سر أمين كدأ

 الصراع، إلنياء دولية برعاية اشتباك ىناك يكون أن إما: "سيناريوىان الفمسطينيين أمام سيكون
ما  ".ومواجية صدام إلى نذىب أن وا 

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah/videos/634524660406017/
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 نخشاه وال نتمناه ال ونحن صدام إلى ذىبنا إذا: "مع تمفزيون فمسطين لقاء في الرجوب وأضاف 
 ".االحتالل ىذا بإنياء إال غمده إلى السيف نعيد لن الحالة وبيذه شاماًل، سيكون الوقت بذات

 يمس نتنياىو، بنيامين االحتالل حكومة ورئيس واالختبار، المحك عمى كمنا اآلن: "الرجوب وتابع
صرارنا وصمودنا بقائنا في قوتنا نحن يوميًا، المقدسات ويدنس  ".االستسالم وعدم وا 

 نتنياىو دخول أن موضحاً  ،"االستفزاز درجات أعمى" أنو بالخميل اليوم حدث ما الرجوب ووصف
 والمواثيق القوانين بكل يستخف" بأنو والعالم لمفمسطينيين رسالة سنة، 64 منذ مرة ألول لممدينة

 ".أكاذيب مجموعة عمى رواية ويبني الخميل، في المسممين ومشاعر

 بحق الرسمي اإلرىاب يمارسون الذين اإلسرائيميين من جيالً  بنى نتنياىو أن إلى ولفت
 معركة يخوض الذي نتنياىو وىدف االستفزاز، ىذا حجم ندرك نحن: "مستطرداً  الفمسطينيين،

 ".سبتمبر 43 يوم مصيرية شخصية
 يون فمسطينتمفز :لمصدرا
 

 االحتالل حكومة رئيس اقتحام ان الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين قال
 . أنفسنا عن لمدفاع العدة من يتطمب مما خطيرا تصعيدا يشكل الخميل لمدينة نتنياىو بنيامين
 الصراع تحويل يحاولون المتطرف واليمين نتنياىو ،ان" فمسطين صوت" عبر الفتياني واضاف

 داعيا الفمسطينية، واليوية الفمسطيني الوجود إللغاء جديد واقع امر وفرض ديني الى سياسي من
 جرنا االحتالل حكومة رئيس يحاول مفتوحة لمواجية ومستنفرا مستعدا يكون الن شعبنا ابناء كافة
 .ومصالحنا ارضنا  نحمي لكي الييا
 يسعى اعتداءات من االرض عمى بو يقوم ما وكل االحتالل حكومة رئيس ان الفتياني واكد

 في الحكم سدة إلى سيقوده بو يقوم ما كل ان معتقدا بالدم، كان ولو ثمن بأي ممكا نفسو لتنصيب
 .الداخمية بالمشاكل غرقو ظل

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Jibril.Rajoub/videos/2671595382860220/
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 فمسطينية عربية ستظل الخميل مدينة أن القواسمي، أسامة فتح حركة باسم المتحدث كدأ   
 .الواقع ىذا من االحتالل انتياكات تغير ولن وبمداتيا، أزقتيا وكامل الشريف بحرميا
 السارق زيارة" أن موضحا الخميل، لمدينة االحتالل وزراء رئيس نتنياىو اقتحام القواسمي واستنكر
 ".السافر عدوانو عمى دليل جريمتو لساحة
 إلى الصراع لتحويل يسعون الذين المتطرفين أصوات لكسب يسعى نتانياىو" أن ، القواسمي وأكد

عالن وأخالقي، سياسي افالس ىذا وأن ديني،  اإلبراىيمي ولمحرم لمخميل اقتحامو وأن فشل، وا 
 الدعاية في كأداة الدين واستخدام االنتخابات، في لمفوز المسعورة محاوالتو سياق في يأتي

 ".العسكرية بالقوة ذلك تحقيق في فشمو بعد االنتخابية،
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 المحتمة الخميل لمدينة اإلسرائيمي االحتالل قادة اقتحام الفمسطيني الوطني المجمس رئيس وصف
 المجتمع إلرادة األرعن والتحدي االحتالل، لعنجيية باالستعراض فييا الشريف االبراىيمي والحرم
 .ريفمين رؤبين االحتالل دولة ورئيس ىونتنيا المستوطنين حكومة رئيس قبل من الدولي

  

 عمى المتطرفة حكومتو وأركان نتنياىو يشجع الذي بأن ، صحفي تصريح في الزعنون وأكد
 جية، من ترامب إدارة دعم ىو ومقدساتو، وارضو شعبنا ضد الجرائم وارتكاب االحتالل استمرار
 الحكومة ىذه محاسبة عن أخرى، جية من مؤسساتو وعجز المخجل، الدولي المجتمع وصمت
 لشعبنا الدولية الحماية بتوفير مطالباً  الصراع، عمى الديني الطابع إضفاء الى تسعى التي الدينية
 .ومقدساتو وأرضو

 موقع منظمة التحريرالمصدر: 
 
 الحكومة رئيس اقتحام منصور رياض السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب أدان  

 باالستفزازية إياىا واصفا الشريف، اإلبراىيمي لمحرم باألمس نتنياىو بنيامين المتطرفة اليمينية
 .االنتخابية حممتو لدعم القانونية وغير
 المعنية المتحدة األمم لجنة أمام أمس تقريرا قدم إنو ،" فمسطين صوت" عبر منصور وقال

 نتنياىو جولة عن الحديث عمى فيو ركز والذي لمتصرف القابمة غير لحقوقو شعبنا بممارسة
 صورة في ووضعيم المواجيات من لمزيد شعبنا أبناء تدفع أن شانيا من والتي االستفزازية
 .الفمسطينية االراضي وباقي والخميل القدس في االحتالل انتياكات
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 ومستوطنيو االحتالل النتياكات لمتصدي وساق قدم عمى قائم التحرك أن عمى  منصور وأكد 
 رسائل عبر إللحاقو المعمومات من مزيد جمع وبانتظار الدولية المحافل في شعبنا أبناء بحق

 .المتحدة لألمم العام واالمين العامة الجمعية ورئيس االمن لمجمس
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

لبحث ممفي الرواتب،  اجتماعًا ميمًا وطارئاً ؛  في األقاليم الجنوبيةحركة فتح  تعقد اليوم الخميس
 .لمموظفين بالمحافظات الجنوبية والتقاعد المالي

الييئة القيادية العميا لمحركة، وأمناء سر األقاليم والمكاتب الحركية  االجتماع اعضاء  وسيضم
 .المتواجدين بالمحافظات الجنوبيةوأعضاء المجمس الثوري 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 القضايا بشأن الدولي التحكيم اجراءات بدأت الحكومة ان ، بشارة، شكري المالية وزير أعمن  
 االقتصادية لمعالقة الناظم" باريس بروتوكول" ذلك في بما اسرائيل، مع العالقة والمالية التجارية

 .تعديمو بيدف الجانبين، بين
 آذار، شير منذ الدولي لمتحكيم المجوء قرار وقع الرئيس" ،أن صحفيينال مع لقاء في بشارة، وقال

 واحالة الالزمة االجراءات باتخاذ المالية وزارة بتفويض األخيرة جمستيا في قرارا اتخذت والحكومة
 ممفات ذلك دون وما تغييره، بيدف نفسو،" باريس برتوكول" مقدمتيا وفي العالقة، القضايا ممفات

 ".الىاي" في الدولي التحكيم لمحكمة تفصيمية،
 ما أحادي، بشكل اجراءات وتفرض ،"باريس بروتوكول" تطبيق في تتحايل اسرائيل: وأضاف

 32 اإلسرائيمي االقتصاد حجم كان 4661 العام وفي بامتياز، مربحا مشروعا االحتالل جعل
 عن يقل ال النمو ىذا من ميما جزءا ،دوالر مميار 926 الى 6143 في وارتفع دوالر مميار
ان إجمالي ما اقتطعتو اسرائيل من عائدات ، موضحًا "باريس بروتوكول" منظومة نتيجة الثمث،

المقاصة ) وىي ضرائب فمسطينية عمى الواردات من اسرائيل والخارج، تجبييا اسرائيل بالنيابة 
 .مميار شيقل في السنوات الخمس األخيرة فقط 46.1عن السمطة الوطنية( تجاوزت في 

  وكالة وفاالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

دىم وتفتيش  عممياتخالل  ، ينمواطن 3،  الخميساعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 . والقدس لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 االحتالل سجون مصمحة ادارة إن شريتح ثائر والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم الناطق الق  

 الجيود تكثيف بضرورة مطالبا ، الطعام عن المضربين الثمانية االسرى بحق طبية جريمة ترتكب
 .األسرى حياة إلنقاذ بالتدخل الدولية الحقوقية المؤسسات كافة مع والتواصل

 انتقامية سياسة تمارس االحتالل سجون إدارة أن إلى ،" فمسطين صوت" عبر شريتح وأشار
 السرطان من يعاني والذي يوما 31 من أكثر منذ والمضرب حمبية حذيفة األسير بحق واضحة
 مشفى إلى ونقمو الصحي وضعو تدىور إلى أدى ما% 21 بنسبة جسده في وحروق

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 حكومة رئيس إعالن الرويضي أحمد السفير فمسطين في االسالمي التعاون منظمة ممثل أدان
 ذلك معتبرا الشريف االبراىيمي والحرم القديمة وبمدتيا الخميل اقتحام نتنياىو بنيامين االحتالل
 .االسالمية المقدسات عمى اعتداء
 دعاية أي في االسالمية مقدساتنا استخدام رفض عمى ،" فمسطين صوت" عبر الرويضي وأكد

 عدد أكبر عمى لمحصول التمثيمية بالمسرحية االقتحام ىذا واصفا األحوال، من حال بأي انتخابية
 .المقبمة الكنيست انتخابات في االصوات من

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 حقوقو لنيل الفمسطيني لمشعب الدعم سبل كل تقديميا السعودية العربية المممكة أكدت  

 وفق الشريف، القدس وعاصمتيا م4623 عام حدود عمى المستقمة دولتو بناء في المشروعة
 .العربية السالم ومبادرة دوليًا، بيا المعترف األسس

 السفير المتحدة األمم لدى لممممكة الدائم المندوب معالي ألقاىا التي المممكة كممة في ذلك جاء
 باألمم" لمتصرف القابمة غير لحقوقو الفمسطيني الشعب ممارسة لجنة" أمام المعممي، عبداهلل
 .نيويورك في المتحدة
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 نتيجة الفمسطينية؛ القضية بيا تمر التي والخطيرة المتالحقة التطورات بقمق نتابع: المعممي وقال 
 الشرعية قرارات مع تتعارض التي االستيطانية الممارسات ىذه في اإلسرائيمية السمطات إمعان
 فمسطين أرض عمى المستوطنات بناء عبر السالم إلحالل اليادفة الجيود وتعطل الدولية

 المحتمة، القدس مدينة وتيويد األراضي ومصادرة المنازل وىدم منيا، القائم وتوسيع المحتمة،
 .واألخالقي اإلنساني، والقانون الدولي لمقانون الخطيرة لمخروقات مواصمتيا عن فضالً 
 السعودية، العربية لممممكة الخارجية السياسة أولويات رأس عمى تعد الفمسطينية القضية أن مؤكداً 
 .بالغاً  اىتماماً  تعطييا التي

 وكالة األنباء األردنية:لمصدرا
 
 كبير عدد الستقبال مستعدة كندا إن: قالت التي الصحيفة، التقارير الكندية، الخارجية وزارة نفت 

 (.القرن صفقة) إطار في الفمسطينيين الالجئين من
 إلى تشير مضممة، معمومات نشر يتم: "تويترسابيا عمى شبكة حوينة عمى دفي ت الوزارة، وقالت

 صحيح غير ىذا فمسطيني، ألف 411 الستقبال كندا مع اتفاقية المتحدة الواليات لدى أن
 ".موجود غير إليو المشار واالتفاق

 شبكة تويتر:لمصدرا
 

أكد السكرتير الدولي لمحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي جوىان ىاسيل، أن السويد تواصل 
 .ممارسة دورىا من أجل الدفع عن حل الدولتين، وسنواصل دعم فمسطين حتى تنال استقالليا

، إن مساء األربعاء تمفزيون فمسطين الذي بث عمى"ممف اليوم"  برنامج عبروقال هاسيل 
عالقة الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي بحركة التحرر الوطني الفمسطيني "فتح" قديمة 

 جدا، وىي عالقة ىامة ومن نوع خاص.
لوزراء وأضاف: "جرى نقاش مثمر بيننا وبين حركة "فتح" حول تعزيز التعاون، والتقينا رئيس ا

محمد اشتية، وتم التركيز عمى مسألة كيفية بناء الميارات وفرص العمل، وأن يكون ىناك ضمان 
 .اعي لممتقاعدين ولمخدمات الصحيةاجتم

ظر المتعمقة وأشار إلى أن التعاون بين الحزب وحركة "فتح" مستمر، ويوجد تشارك في وجيات الن
بالسالم والتضامن والديمقراطية واالنصاف واالصالحيات الجماعية، وكل ما يصب في مصالح 

 .الشعبين عمى المستويات المختمفة
 يون فمسطينتمفز :لمصدرا

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1045&v=Yj3IlBDpGqA
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 األعمى المجمس في مساعييا عن جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس حكومة تخمت  
 .اتفاق دون األوروبي االتحاد مغادرة من البالد منع إلى ييدف قانون لعرقمة لمبرلمان
 الموعد تمديد األوروبي االتحاد من يطمب بأن جونسون إللزام الطريق الخطوة ىذه وميدت
 عبر انتقالي اتفاق إلى التوصل في فشل إذا أشير، ثالثة لمدة بريطانيا لخروج النيائي

 .األول ينتشر  أكتوبر منتصف بحمول التكتل مع المفاوضات
 ترزيوكالة رو :لمصدرا
 
 العربية الدول بجامعة المحتمة العربية واألراضي فمسطين لشؤون المساعد العام األمين أكد 

 العنوان ىي( أونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة» أن عمي، أبو سعيد الدكتور
 عممياتيا مناطق في الفمسطينيين الالجئين قضية تجاه الدولي المجتمع مسؤولية يجسد الذي

 «.4611( أيار) مايو من األول في الميداني عمميا بداية منذ الخمس
 الفمسطينيين شؤون عمى المشرفين لمؤتمر الطارئ االجتماع» إن ، المساعد العام األمين وقال

 الرئيسي ىدفو كان فمسطين، دولة طمب عمى بناء العربية الجامعة في عقد الذي العربية بالدول
 لدعم كبيرة بأغمبية واسع دولي تصويت عمى لمحصول لمحشد عاجل بشكل التحرك ضرورة ىو

 لألمم العامة بالجمعية المقبل( الثاني تشرين) نوفمبر 41 في المقرر األونروا تفويض تجديد
 وقضية لموكالة االستيداف محاوالت عمى بميغا ردا يمثل أممي قرار استصدار وضرورة المتحدة،
 تجديد لدعم تحرك خطة قدم فمسطين دولة وفد» أن مضيفاً  ،«عامة بصفة الفمسطينيين الالجئين
 المتحدة األمم في 6169 حتى 6161 قادمة سنوات ثالث األونروا والية تفويض

 :صحيفة الشرق االوسطلمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
رياضيين إسرائيميين أثناء األلعاب األولمبية في  تختطفمنظمة أيمول األسود   –4636 -1-6  

قوت أمن  لمبادلتيم بأسرى فمسطينيين لدى االحتالل ولكن ميونخ بألمانيا وتحتجزىم كرىائن
سرائيمية تياجم المكان وتقتل الخاطفين وو ألمانية  رياضيين إسرائيميين، وتقوم إسرائيل بقصف  6ا 

 .مدني 111لبنان وتقتل 
 المعركة عمى سيطروا وقد الثالثة لممرة الحمة يقتحمون الفمسطينيون الثوار  –4626 -1-6   

 المعركة في استشيد وقد الحيوية المنشآت ودمروا األسمحة أنواع جميع واستخدموا كاممة سيطرة
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 حسن الشييد ، نعيم اسماعيل عمي الشييد ، عودة حسن محمود عدنان الشييد:ىم أبطال أربعة 
 . زيد ابو صالح سعيد سعيد محمد الشييد ،  حماد ابو مصطفى احمد

 
 
 .جنين معارك بطل( مجاىد)  ليمى أبو عمر النقيب: استشياد  –4623 -1-6  
 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

