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 واًل : الممف السياسيأ

 لألمم العامة والجمعية األمن لمجمس التوجو الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة قررت 
 الشير خالل األمن مجمس أمام خطابا عباس محمود الرئيس يمقي أن المقرر من حيث المتحدة،
 يضمن وبما الدولية، والشرعية الدولي القانون عمى الفمسطيني الموقف ثبات فيو يؤكد الجاري،
قامة اإلسرائيمي االحتالل إنياء  حدود عمى الشرقية القدس بعاصمتيا المستقمة فمسطين دولة وا 
 .7691 حزيران من الرابع

 برئاسة السبت، مساء اهلل، برام الرئاسة مقر في اجتماعيا، عقب صدر بيان في التنفيذية وطمبت
 فك لخطوات والمشاريع الخطط بإعداد فورا البدء الحكومة من عباس، محمود فمسطين دولة رئيس
 واالمنية واالقتصادية واالدارية السياسية المستويات عمى االسرائيمي االحتالل سمطات مع ارتباط

 الجانب مع األمنية العالقات تحديد من بدءاً  عمييا، لممصادقة التنفيذية المجنة عمى وعرضيا
 باالقتصاد النيوض متطمبات يمبي بما االقتصادي باريس اتفاق قيود من والتحرر اإلسرائيمي،

 .الوطني

 بدولة االعتراف تعميق يشمل وبما المركزي المجمس قرارات لتنفيذ عميا لجنة تشكيل وقررت
لغاء 7691 عام حدود عمى فمسطين بدولة اعترافيا حين إلى إسرائيل  الشرقية القدس ضم قرار وا 
 سمطات سيطرة من االراضي وسجل السكان سجل تحرير وضرورة أىمية وعمى االستيطان ووقف

 اراضي عمى المقيمين جميع عمى الفمسطينية والمحاكم الفمسطيني القضاء والية ومد االحتالل
 .االحتالل تحت فمسطين دولة

 جرائم في قضائي تحقيق لفتح إحالة بطمب الدولية الجنائية المحكمة من التقدم قررت كما
 وفي ومحيطيا القدس مدينة في الجاري الصامت العرقي والتطيير العنصري والتمييز االستيطان
من أجل مساءلة ، المحتمة المناطق من وغيرىا الخميل جنوب ومناطق الفمسطينية االغوار

ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين واألمنيين اإلسرائيميين وجمبيم الى العدالة الدولية وفقا 
لممادة الثامنة من نظام روما لممحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر االستيطان جريمة حرب ووفقا 
التفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم عمى الدولة القائمة باالحتالل نقل مواطنييا الى االراضي 

 .الخاضعة الحتالليا

    وكالة وفا المصدر: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=dEXrywa810468122409adEXryw
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 التعسفية االجراءات مواصمة الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح أدان
 إغالق قرار واخرىا" المحتمة عاصمتنا" دسالق مدينة في االحتالل سمطات بيا تقوم التي

 الفمسطيني والمركز لمسياحة األعمى والمجمس التجارية الغرفة شمل الذي الفمسطينية المؤسسات
 اغالق وتمديد واالحصائية االجتماعية الدراسات ومكتب الفمسطيني االسير ونادي لمدراسات
 .اخرى مؤسسات

 وضرب التسوية فرص جميع وقف سياق في تأتي االجراءات ىذه ،صحفي بيان في رأفت واعتبر
 .الدولي والقانون الدولية الشرعية لقرارات الحائط بعرض

 التأييد لكسب االستعماري نيجيا تواصل المتطرفة االسرائيمي االحتالل حكومة أن إلى  وأشار
 رئيس راسيم وعمى الفاسدين كمحاسبة رئيسية قضايا عن جميورىا وابعاد االسرائيمي الشعبي
 .االحتالل حكومة وزراء

 الى ييدف المقدسة المدينة في وجيشيا المتطرفة اليمينية الحكومة ىذه بو تقوم ما" إن رأفت وقال
 ".األمريكي والتواطؤ االنحياز مستغمة تيويدىا مواصمة

 المصدر: وكالة سوا 

  المصالحة ممف :  ثانياً 

 اجتماعاً  أن ومفوض العالقات الوطنية ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزام أعمن
 السمطة وعودة الحكومة تمكين أمام العقبات تذليل بيدف بروكسل في عقد رسمي غير دوليا

دارة غزة لقطاع الشرعية  .الضفة في كما لمقوانين وفقا القطاع شؤون وا 

 فقط شعبنا ييدد ال االنقسام بأن الدولية األطراف من العديد لدى قناعة وجود عمى ، األحمد وأكد
 أعمنت النرويج أن مبينا مصر، مقدمتيا وفي المنطقة لدول واالستقرار األمن ييدد وانما

 الصحة وقطاعات المصالحة لمتطمبات الالزمة المالية المساعدات لتقديم استعدادىا باالجتماع
عمار والتعميم والبيئة  .غزة وا 

 والحكومة الوطنية السمطة مع القادمة الفترة خالل ستتواصل االتصاالت أن إلى األحمد وأشار
 اليادفة المحاوالت أمام الطريق لقطع االجتماع في شاركت التي الدولية األطراف مع اهلل رام في

 . االنقسام الستمرار
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 وانفعالية سطحية بطريقة التعامل عن الكف بضرورة الوطنية القوى لكافة رسالة األحمد ووجو
 مكاسب لتحقيق سعييم بيدف االنقسام إلنياء عميو االتفاق تم ما تنفيذ مع التعامل في وذاتية
 .الوطن وحدة أمام ليا قيمة ال صغيرة

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة ممف:  ثالثاً 

 في اوغمو جاويش مولود التركي نظيره مع ، والمغتربين الخارجية وزيرد.رياض المالكي   وقع
 .التركية الحكومة من دعم دوالر، مميون 71 بقيمة اتفاقية أنطاليا، مدينة

 لمخرجات تنفيذية آليات التركية، أنطاليا مدينة في جمعيما، الذي المقاء خالل الوزيران وبحث
 .البمدين بين الثنائية والعالقات اإلسالمي، التعاون لمنظمة الطارئة القمة

 الرئيس قرار مواجية أجل من البمدين بين عال مستوى عمى التنسيق أىمية المالكي وأكد
 تفعيل أىمية عمى التأكيد وتم تداعياتو، ومواجية القانوني وغير المجحف ترمب دونالد األميركي
 منع أىمية وعمى اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول مستوى عمى تمت التي القرارات

 االستعمار ومواجية القدس، بخصوص األميركي القرار حذو تحذو أن من أخرى دول أي
 آلية تشكيل إلى إضافة فمسطين، بدولة االعترافات من المزيد وحصد اإلسرائيمي، االستيطاني

 .الدولية الشرعية وقرارات الدولية القوانين وفق السياسية العممية تفعيل إلعادة األطراف متعددة

 الفمسطينية لمحكومة أولى كمرحمة دوالر مميون 5.3 تحويل سيتم الموقعة، االتفاقية وبحسب
 في األولوية ذات المشاريع لدعم ستخصص المنحة إن المالكي وقال. التركية الحكومة من كدعم

 .غزة قطاع في وتحديدا فمسطين

   وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  رابعاً  

متفرقة بمحافظات  مواطنًا من  مناطق  22 األحد، اليوم اإلسرائيمي فجر االحتالل قوات اعتقمت
 .الضفة الغربية 
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 صالح، سمير ومنير شرف، خالد ومحمد دندن، يزن: من كال اعتقمت قوات االحتالل  حيث
 عريبة، وسميمان البو، وصالح حمبية، شاكر ومحمود جفال، نافز ومحمد عريقات، حسن وأحمد
 محمود الشابين القوات تمك اعتقمت كما، بمدة ابو ديس  في منازليم دىم عقب عريقات، وأحمد

 .القدس شرق شمال حزما بمدة من منزلييما دىم بعد عسكر، سميمان وبشار عسكر،

 الشقيقين ، جرار جرير صالح الشاب  اإلسرائيمي، االحتالل قوات عتقمتمحافظة جنين اوفي 
 ، الزرعيني أحمد وعزالدين عتيق، مصمح واحمد فرح، وزوجتو ومجدي عتيق خالد عفيف
 عتيق من بمدة برقين جنوب غرب جنين  حمدي ومحمد شالميش، قاسم دومحمو 

من بمدة ياسين ومحمد عزات الشابين بياء الدين قوات االحتالل  اعتقمت وفي محافظة بيت لحم 
 .من بمدة بيت فجار طقاطقة عمي والفتى ، نحالين 

 المصدر: وكالة وفا  

 .عامين لمدة بالسجن حكمام ابنتي بحق صدر يكون ان التميمي، عيد االسيرة عائمة نفت 

 بعد، يصدر لم انو" الجنوبية المحافظات-اإلعالم مفوضية" مع بإتصال التميمي االسيرة والد وأكد
نيا عيد، بحق االسرائيمية المحاكم قبل من حكما  .التعسفي األعتقال رىن تزال ال وا 

 إلطالق بالتدخل الدولية، االنسان حقوق وخاصة المختصة الجيات تدخل التميمي والد وطالب
 .التعسفية االسرائيمية االجراءات من وحمايتيا عيد، سراح

    الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

االحد مناقشة منح موافقة بأثر رجعي لمستوطنة عشوائية في  اليومتعتزم الحكومة االسرائيمية  
 اسرائيمي الشير الماضي.الضفة الغربية المحتمة، حيث قتل حاخام 

االحد عرض مشروع قرار عمى الوزراء  اليومويتضمن جدول اعمال االجتماع االسبوعي لمحكومة 
يعتبر بؤرة )ىافات جمعاد( االستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح ليا الحصول عمى تراخيص 

 البناء الضرورية وميزانية من الدولة.

 المصدر: صحيفة القدس
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 مساء أصيب، والذي ،(عاماً  76) عبيد أبو سمير أحمد الشاب استشياد عن الصحة وزارة أعمنت
 .جنين غرب برقين وادي في  مواجيات خالل اإلسرائيمي االحتالل برصاص ،السبت

  وكالة وفا المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي خامساً  

 الغوطة في كيماوية أسمحة استخدمت قواتيا بأن أمريكية اتيامات السورية الخارجية وزارة نفت 
 دليل ال أكاذيب االتيامات إن قائمة عمييا يسيطرون الذين المعارضين ضد دمشق قرب الشرقية
 .عمييا

 رويترزوكالة المصدر: 

 خالل اتصال بينيم  نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرونردوغان الرئيس التركي رجب طيب ا طمأن
عمى انيا تيدف الى  بالنسبة الى العمميات العسكرية التي يشنيا الجيش التركي في سوريا، مشدداً 
 محاربة "عناصر ارىابية" وان انقرة "ليست لدييا اطماع بأراضي بمد آخر".

واضاف اردوغان ان العممية العسكرية الحالية "ال تيدف سوى الى تطيير" منطقة عفرين في 
 شمال سوريا من "العناصر االرىابية".

 المصدر: وكالة االناضول

 

 انتهت النشرة اليومية 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


