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 واًل : الممف السياسيأ

 محمود عباس خطاب امام مجاس االمن الدولي  :الرئيس الثالثاء من المقرر ان يمقي اليوم 

مجمس  سيطالب في خطابوان الرئيس  مندوب فمسطين لدى األمم المتحدة  رو رياض منصل وقا
األمن بتحمل مسؤولياتو وتنفيذ قراراتو المتعمقة بتنفيذ حل الدولتين ومواجية إعالن ترمب بشأن 

 عيشيا شعبنا جراء االحتالل.القدس ووضع حد لممأساة والظمم التي ي

وبين منصور أن كممة الرئيس عباس أمام مجمس األمن الدولي تأتي بعد نياية لمحطات عديدة 
 تكمم بيا سيادتو بشأن المستجدات السياسية بعد اإلعالن االميركي األخير بشان القدس.

وأشار منصور إلى أن التحركات لطمب الحصول عمى العضوية الكاممة لفمسطين في االمم 
عقب خطاب الرئيس في المنظمة األممية، مبينا أن اجتماعات عقدت مع  المتحدة ستبدأ فوراً 

مجمس السفراء العرب تم خالليا تشكيل فريق لمبدء في تنفيذ لقاءات منفصمة مع أعضاء مجمس 
 آرائيم بيذا الخصوص.االمن الستطالع 

 وكالة وفا المصدر: 

 الجابر األحمد صباح الشيخ بأميرىا ممثمة الكويت دولة موقف عباس محمود رئيسال ثمن
 األمن مجمس جمسة لترؤس الخارجية، وزير الوزراء، مجمس رئيس نائب إلرسالو الصباح،

 .الفمسطينية القضية تطورات حول ىامة كممة الرئيس بإلقاء والخاصة االستثنائية

 سيتمكن والتي بفمسطين، الخاصة الجمسة ىذه عقد أجل من اليام الكويتي بالدور الرئيس وأشاد
يصاليا الفمسطينية النظر وجية طرح من سيادتو خالليا من  .أجمع ولمعالم األمن لمجمس وا 

 لفمسطين الداعمة مواقفيم عمى وشعبيا رىاوأمي الكويت لدولة شكره الرئيس محمود عباس وجدد
  .كافة األصعدة وعمى الدولية المحافل في العادلة وقضيتيا

 المصدر: وكالة وفا

 في سيؤكد عباس محمود الرئيس إن فتح لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال قال 
 السالم لعممية جديدة دولية بآلية وسيطالب الوطنية الثوابت عمى المتحدة األمم في اليوم خطابو
 الدولة اقامة عن تتنازل لن القيادة أن مؤكدا األمريكية، الرعاية عن بعيدا زمني سقف وتحديد
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 76 عام حدود عمى المستقمة
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 لمقضية إقميمي حل إلى القرن صفقة خالل من تسعى األمريكية االدارة أن محيسن، وأضاف
 العربية األمة لدى صراعات وتختمق العربية المنطقة في نفوذىا تواصل وقت في الفمسطينية
 .االسرائيمي االحتالل مع المركزي الصراع عن وابعادىا قدراتيا الستنزاف

 لمحراك ومساندة دعما التحرير منظمة استراتيجية ضمن الشعبي الحراك اىمية الى محيسن ولفت
 .لمقيادة الدبموماسي

 في جديد وطني مجمس عقد ضرورة عمى فتح مركزية عضو شدد الوطني، بالمجمس يتعمق وفيما
ن االنقسام حماس حركة انيت حال  الحاليين باألعضاء دورة عقد إلى سنذىب انقساميا تنو   لم وا 
 منظمة يمثل المركزي المجمس أن إلى السياق في مشيرا جدد، ألعضاء الييئات بعض ترشيح مع

 .غيابو في الوطني والمجمس التحرير

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 األمن مجمس أمام الرئيس خطاب إن ، الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيلد. قال 
 األمم بأروقة" لمسالم االنتصار"و الدبموماسي النضال من عاما 44لـ امتدادا يمثل ،اليوم 

 قضية الى الجئين قضية من الفمسطينية القضية تحويل من ىناك، من تمكنا حيث المتحدة،
 .وأرض شعب قضية.. سياسية

 األمم في الفمسطينية التحرير منظمة تاريخ أن ،"وفا" مع مقابمة في الرئيس مستشار وأضاف
 بمنظمة ضمني اعتراف تضمنت التي التحرير منظمة رئيس تمقاىا التي الدعوة مع بدأ المتحدة،
 منظمة رئيس كممة خالل ومن الفمسطيني، لمشعب والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير
 الفمسطيني الشعب حق حول التاريخي خطابو فييا القى الذي 4764 عام عرفات ياسر التحرير

قامة المصير تقرير في  .الالجئين وعودة 76 حدود عمى المستقمة الدولة وا 

ن الفمسطيني، لمشعب الشرعي الممثل ىي التحرير منظمة إن"  قضية ىي الفمسطينية القضية وا 
 ىذا". العامة الجمعية جمسة لحضور التحرير منظمة رئيس العامة الجمعية تدعو ولذا العرب،

 التحرير منظمة تمقتيا التي المتحدة لألمم العامة الجمعية لجمسة األولى الدعوة نص من جزء كان
 .4764 عام

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=6Gb6Mra812442058131a6Gb6Mr
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 قضية الى الجئين قضية من الفمسطينية القضية تحويل من تمكنا المتحدة األمم في" شعث ويقول
 واالعتراف الدولية المنظمات في اشتراكنا امام الباب وفتح وأرض، شعب قضية.. سياسية
 "وبفمسطين التحرير بمنظمة

 وكالة وفا المصدر: صحيفة 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

 محافظات  في مناطق عدة من مواطنين 6 الثالثاء، اليوم فجراالحتالل االسرائيمي  قوات اعتقمت
 .الغربية الضفة

 تجاه الثقيمة الرشاشة أسمحتيا نيران اإلسرائيمية، الحربية الزوارق أطمقت غزة، محافظات وفي
 .إصابات وقوع دون غزة غرب شمال والواحة السودانية منطقة بحر عرض في الصيادين

 المصدر: صحيفة القدس

 ما ،"بيزك" قضية في بيم المشتبو عمى االسرائيمية المالية ألوراقا وسمطة الشرطة محققو عرض 
 لصالح اإللكتروني" والال" موقع في التغطية تحويل عمى تؤكد رسائل ،"4444 الممف"بـ يعرف
 نتنياىو عائمة إن لمموقع العام المدير قال كما. ساره وزوجتو نتنياىو، بنيامين الحكومة، رئيس

 .العائمة أغضب خبر بسبب لمموقع الرئيس المحرر لفصل عميو ضغطت

 ،"والال" في المسؤولين كبار إلى وزوجتو لنتنياىو مقربين قبل من توجيات الرسائل وتضمنت
 .الحكومة برئيس تتصل منشورات إزالة أو بتغيير فييا طالبوا

 .الشأن بيذا لمحادثات توثيقا ،قدموا المسؤولين كبار فإن ،"ىآرتس" صحيفة موقع وبحسب

 شركة لصالح ضخمة امتيازات يمتقد شبيات لنتنياىو ينسب" 4444 الممف" أن إلى يشار
 .لالتصاالت وكوزير لمحكومة كرئيس عممو إطار في ،"بيزك"

 بتحويل المقابل، في تعميمات، أصدر ألوفيتش، شاؤول الشركة، صاحب فإن الشبيات، وبحسب
 .وزوجتو نتنياىو لصالح اإلعالمية التغطية

 84موقع عرب المصدر:
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اإلثنين، أن تعقد المحكمة جمسة قررت رئيسة المحكمة العميا اإلسرائيمية، إستر حيوت، مساء 
 .أخرى بتركيبة سبعة قضاة لمناقشة ممف تسميم جثث الشيداء الفمسطينيين

وجاء في قرار المحكمة أن الجمسة ستعقد في حزيران/يونيو، وبالنتيجة فإنيا تعمق قرار المحكمة 
 .الذي صدر في كانون األول/ ديسمبر الماضي

وكانت المحكمة قد قررت، قبل شيرين، أنو يجب عمى إسرائيل أن تسمم جثث الشيداء إلى ذوييم 
يورام دنتسغير وجورج قرا، مقابل معارضة  لدفنيا. وقد صدر قرار المحكمة من قبل القاضيين

القاضي نيل ىندل، وبذلك تكون المحكمة قد قبمت التماسات ذوي الشيداء الذين ال تزال جثثيم 
محتجزة. وقررت المحكمة في حينو أن احتجاز الجثث بغرض إجراء مفاوضات قد تم بدون أية 

 .صالحية

  : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

 األمريكي، الكونغرس أعضاء من وفدا استقبالو خالل الثاني اهلل عبد الممك االردني اىلالع أكد
 إطالق إلعادة ودولياً  إقميمياً  الجيود تكثيف ضرورة عمىغراىام، ليندسي السيناتور برئاسة

 الدولة إقامة إلى يفضي وبما الدولتين، حل إلى استناداً  واإلسرائيميين الفمسطينيين بين مفاوضات
 .إسرائيل جانب إلى وسالم بأمن تعيش الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية

 ،(األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة دور إلى المقاء وتطرق
 والصحية التعميمية خدماتيا تقديم لمواصمة األونروا دعم ضرورةب االدرني لالعاى أكد حيث

 لدى مسجل فمسطيني الجئ ماليين خمسة من أكثر ىناك وأن خصوصا لالجئين، واإلغاثية
 .المتحدة األمم

 المصدر: وكالة االنباء االردنية

 عدوان” ألي لمتصدي المتاحة السبل كل سيستخدم الجيش إن المبناني الجيش قائد قال  
 .الثمن كان ميما محتمل “إسرائيمي

 إقدام القاطع رفضنا اليوم مجددا أؤكد” تويتر عمى قولو عون جوزاف العماد الجيش قائد عن ونقل
 .“االقتصادية موارده جميع استثمار في المقدس وبحقو لبنان بسيادة المس عمى اإلسرائيمي العدو
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 أثمان من ذلك كمفو ميما إسرائيمي عدوان ألي لمتصدي متاحة وسيمة الجيش يوفر لن” وتابع
 .“وتضحيات

 رويترزالمصدر: وكالة 

 الواليات إن األوسط، الشرق إلى الخاص الروسي الرئيس مبعوث بوغدانوف، ميخائيل قال
 أن إلى مشيرا اإلسرائيمي، الفمسطيني النزاع بشأن" القرن صفقة" مضمون عن تعمن لم المتحدة

 .لمقمق مثير ذلك

 المجال تعطي ال واشنطن أن لمحوار، الدولي" فالداي"منتدى أمام كممة خالل بوغدانوف، وأكد
 .اليقين عدم من حالة تخمق أيضا أنيا مضيفا يجب، كما طاقتيا بكامل العمل الدولية لمرباعية

 بين التعايش مبدأ عمى القائمة األوسط، الشرق في التسوية أن من الروسي، المسؤول وحذر
 .جدا قريبة باتت" الالعودة نقطة" أن مشددا خطير، لتيديد معرضة دولتين،

 وعمى حقيقي، لتيديد يتعرض الدولتين حل أن إلى اإلشارة تجدر الحالية، الظروف في: "وقال
 عمى القائمة العادلة التسوية آفاق فإن األعمال، جدول عمى التزال الدوليتين صيغة أن من الرغم
 ".تتالشى دوليا بو معترف قانوني أساس

 مع يتناسب ال لكنو واحدة، دولة - فقط واحد خيار ىناك الحالة، ىذه في: "بوغدانوف وأضاف
 ".اإلسرائيميين أو الفمسطينيين

 المصدر: روسيا اليوم

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً  

 بقذائف حيفا في العربية األحياء تقصف الصييونية الياجاناه عصابات - 04-0-4741 
 .المورتار

 النشرة اليومية  انتهت 

 االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية 


