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 أواًل : الممف السياسي

 في األساسي الخطأ إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. قال   
 بين متبادل اعتراف وجود عدم ىو ،3991 عام إسرائيل مع المنظمة وقعتو الذي أوسمو اتفاق
 .3934 حدود عمى إسرائيل ودولة فمسطين، دولة

 اتفاق توقيع عمى عاما 52 مرور بمناسبة الجمعة، عقده صحفي مؤتمر خالل عريقات وأوضح
 وفرض االستيطاني، والتوسع الفمسطينية، األراضي غالبية احتالل تواصل إسرائيل أن أوسمو،

صدار والحصار، اإلمالءات  .العنصرية القوانين وا 

 منيم اعتقاداً  اإلسرائيمية بالممارسات إنما أوسمو، اتفاق توقيع في الخطأ يكن لم: "وأضاف
 الفمسطينية، بالدولة إسرائيمياً  اعترافاً  حينو في وطمبنا عنصرية، بدولة الدولتين خيار باستبدال

 تعميق من بد ال واآلن األساسي، الخطأ ىو ىذا وكان ورفض، أصر اإلسرائيمي الجانب ولكن
 المركزي المجمس قرارات في جاء كما الفمسطينية بالدولة االعتراف لحين بإسرائيل االعتراف
 ".التحرير لمنظمة

ولفت إلى أن الجانب الفمسطيني متمسك بالسالم القائم عمى أساس القرارات الدولية والقانون 
 3934الدولي، التي من شأنيا تجسيد إقامة دولة فمسطين عمى حدود الرابع من حزيران عام 

 وعاصمتيا القدس الشرقية.

ودعا عريقات إلى تحقيق إزالة أسباب االنقسام وتحقيق الوحدة الجغرافية والوطنية لمشعب 
 أكتوبر من العام الماضي.35عبر تنفيذ االتفاق الموقع في  الفمسطيني،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية:المصدر

 بعممية سطينيةالفم القيادة التزام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أكدت 
 في لالحتالل شريكا أصبح الذي األميركي التفرد عن بعيدا دولية بمشاركة تكون أن عمى السالم،
 .وجرائمو عدوانو

 األمم في فمسطين لدولة الدائم المندوب مع مشترك صحفي مؤتمر خالل عشراوي وشددت
 دولة وسفير عودة، أيمن الكنيست في الموحدة العربية القائمة ورئيس منصور، رياض المتحدة
 تحمل أن أىمية عمى موسكو، الروسية العاصمة في نوفل الحفيظ عبد روسيا لدى فمسطين
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 الشعب تطمعات ويجسد البغيض، االحتالل ينيي زمني وسقف جديدة آليات السالم عممية
 وعاصمتيا حزيران من الرابع حدود عمى مستقمة دولة قيام مقدمتيا وفي المشروعة، الفمسطيني

يجاد الشرقية، القدس  .الالجئين لقضية عادل حل وا 

 المتحدة األمم في روسيا مع خاصة الدولي، والتعاون التنسيق أىمية عمى منصور شدد بدوره،
 .الدولية الشرعية وقرارات الدولي بالقانون لاللتزام إسرائيل عمى لمضغط الجيود من المزيد لحشد

 فمسطين تسمم ذلك في بما السياق، ىذا في الفمسطيني الدبموماسي التحرك وآفاق أبعاد وكشف
 من  ?47 وتناقش دولة، 311 من والمكونة( والصين 44 مجموعة) تفاوضي تكتل أكبر رئاسة
 الرئيس من التفاوضي التكتل ىذا رئاسة عباس محمد الرئيس يتسمم وسوف المتحدة، األمم أجندة

 .الجاري أيمول 54 في السيسي الفتاح عبد المصري

 في امتيازاتيا برفع يقضي قرار مشروع تقديم بصدد فمسطين دولة إن منصور السفير وأضاف
 التي التحركات من وغيرىا ،44 مجموعة في األعضاء الدول امتيازات لتعادل المتحدة األمم
 .الفمسطيني لشعبنا المشروعة الوطنية الحقوق تجسد

 وكالة وفا :المصدر

 االحتالل واالستيطان: ممف ثانياً 

 : وىم،  الغربية من محافظات الضفة ينمواطن 1 السبتقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا 
 الطشطوش عالء الشخشير، عماد أيمن ،األطرش من مخيم الدىيشة ببيت لحم  معروف منتصر

 . نابمس من

 صحيفة القدس لمصدر:ا

 192  واصابة  رفح محافظة من"34" خفاجة بالل : الفتى استشياد عن الصحة وزارة أعمنت 
  الجمعة عصر العودة لمسيرات االحتالل قوات قمع اثر ،  بالرصاص اصابة 377 بينيم  مواطن
 . غزة قطاع شرق

 الصحة وزارة لمصدر:ا
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 تقررأنو   العربية الدول لجامعة العام األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي محمود السفيرقال  
 يوم العرب الخارجية وزراء مستوى عمى العربية الدول جامعة لمجمس 327 العادية الدورة عقد

 لمجمس اجتماع يسبقيا أن عمى السعودية العربية لممممكة خمفا السودان برئاسة المقبل الثالثاء
 .المقبمين واالثنين األحد يومي الدائمين المندوبين مستوى عمى الجامعة

 التي لمتطورات نظرا كبيرة أىمية تكتسب الدورة ىذه أن ،صحفي تصريح في وأوضح عفيفي 
 الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة دور إنياء ومحاوالت المنطقة في األوضاع تشيدىا

 لمجمعية المقبمة الدورة في بالمشاركة الخاصة التحضيرات إلى باإلضافة" أونروا" الفمسطينيين
 .الجاري الشير من الحق وقت في المتحدة لألمم العامة

 ، ممنيجة حممة من" األونروا" وكالة لو ماتتعرض ضوء في ، الالجئين قضية إن" عفيفي"وقال 
 العرب الخارجية وزراء مستوى عمى العربية الجامعة لمجمس خاصة جمسة عنوان تتصدر سوف
 . األردنية المممكة طمب عمى بناء

 األهرام العربي: المصدر

 السمطات األوروبي، االتحاد في الخارجية لمشؤون العميا الممثمة موغيريني فيديريكا دعت
 .القدس شرق الواقعة األحمر الخان قرية ىدم قرار في النظر إعادة إلى اإلسرائيمية

 السكان تشريد إلى سيؤدي بمستوطنات واستبداليا القرية تدمير عواقب أن إلى موغيريني وأشارت
 .الدولتين حل وفق وسياسي سممي حل إيجاد وتيديد خاصة، واألطفال

 من المقدمة االلتماسات اإلسرائيمية العميا المحكمة رفضت" صحفي بيان في موغيريني وقالت
 . "اليدم خطط في قدما بالمضي اإلسرائيمية لمسمطات وسمحت األحمر الخان سكان

 معاوكالة لمصدر:ا

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع 


