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  أواًل : الممف السياسي

 مؤسسة أمام اضرةمحخالل   التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.قال 
 الفمسطيني لممستقبل واالستمرارية األمل يمثل ، الفمسطيني الشباب ان ،المتوسطي الشباب صوت
 حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية القدس بعاصمتيا فمسطين دولة  إقامة بتجسيد المتمثل
٧٦٩١ . 

 المساءلة ، والخاصة العامة الحريات دولة تكون سوف فمسطين: عريقات  د. وأضاف 
 بين ،الجسر الدولي بالقانون ،الممتزمة والعبادة المرأة وحرية القانون وسيادة والمكاشفة والمحاسبة
 الوزراء ورئيس ترامب دونالد األمريكي الرئيس إدارة محاوالت أن، مؤكدًا  والحضارات الشعوب

 نظام وفرض االحتالل وترسيخ بتكريس واستبدالو ، الدولتين خيار بتدمير نتنياىو االسرائيمي
 . وزوال فشل الى االبرثايد

  امانة سر المجنة التفيذية لمنظمة التحرير: المصدر

 الواليات من المقدم القرار صيغة إن  ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين قال  
 .وتفصيال جممة مرفوضة حماس حركة إلدانة المتحدة لألمم العامة لمجمعية االميركية المتحدة

 سياسة عمى آخر قاطع دليل األميركي القرار صيغة إن ،صحفي تصريح فيالشيخ  وأضاف
 الشقيقة الدول عمى متمنياً ،  والجالد الضحية بين والمساواة لالحتالل الكامل األميركي االنحياز
 .والظالم الجائر القرار ىذا ضد تقف أن والصديقة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

قال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجمسيا الثوري أسامة القواسمي، إن غزة عزيزة وغالية   
عمى قموبنا، وىي جزء أصيل ال يتجزأ من دولة فمسطين المحتمة وعاصمتيا القدس األبدية، وىي 

المعركة الحقيقية في القدس وليس مثل باقي محافظات الوطن، ولكن عمى الجميع أن يدرك أن 
 .في مكان آخر

 ألن وغوغائية، عاطفة دون المشيد بقراءة الجميع في تصريح صحفي ، القواسمي وطالب
 حماس حركة إلى المد مطار خالل من الحقائب عبر األموال إدخال جانب من تسمح اسرائيل
 الفمسطينية الوطنية السمطة من وازنة قيادات ضد مسعورة بحممة تقوم الوقت ذات وفي مباشرًة،
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 إلى المقدسة، المدينة ألسرلة الزمن وتسابق عرقي تطيير حممة وتشن القدس، في فتح وحركة
 .غيرىا وليس بالقدس تتعمق واإلسرائيمية األميركية القرارات كافة أن جانب

 اعطاء وعدم الحقيقية، المعركة نحو البوصمة وتوحيد سياستيا عن بالتراجع حماس طالب كما
 االنسانية بالقضايا تحل الفمسطينية القضية بأن الدولي العام الرأي لتضميل إلسرائيل فرصة

 أن الحقيقة بينما معيشية، أوضاع تحسين أجل من يناضل شعب وكأننا االقتصادية، والمشاريع
نياء واالستقالل الحرية أجل من يناضل الفمسطيني الشعب  أرض عن االسرائيمي االحتالل وا 
 .القدس األبدية وعاصمتيا الفمسطينية دولتو

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 لمشؤون االسالمية  محمود عباس مستشار الرئيسقاضي قضاة فمسطين و  اليباش محمودد.  قال
 المحاوالت لعرقمة مضنية جيوداً  يبذلون ،ياً شخص عباس محمود والرئيس الفمسطينية، القيادة إن ،

 .حماس حركة يدين دولي قرار إلصدار الرامية األمريكية

ن ألننا ىذا" ،في تغريدة عمى حسابو عمى تويتر اليباش وأضاف ن حماس، مع اختمفنا وا   وا 
 وكل الوطن كل تجاه مسؤولياتنا عن نتخمى ال لكننا المصالحة، من وتيربيا انقالبيا أغضبنا
 ".حماس ذلك في بما الشعب،

 حساب د. محمود الهباش"تويتر"  : المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 و، الغربية الضفة محافظاتمن  شابين  السبت اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
شاب اخر  تم، واعتقلحم بيت جنوب الدىيشة مخيممن  عبيات سامي محمود  الشاب :المعتقمين

 .بمسلم تعرف ىويتو من نا

 وكالة معا: المصدر 

 أمام لمتحقيقات الحالي، األسبوع نياية نتنياىو، ساره اإلسرائيمّية، الحكومة رئيس زوجة تخضع  
 .اإلسرائيمي الدولة مراقب بخداعيا لالشتباه االحتيال، في لمتحقيق القطرّية الوحدة
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 لتبرعات مزّورة وصوالت اإلسرائيمي الدولة لمراقب عرضت ساره بأن اإلسرائيمّية الشرطة وتشتبو
 .حيفتس نير السابق، اإلعالمي مستشارىا راتب دفع من بدال تقّدميا أن المفترض من كان

 84عرب موقع : لمصدرا

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 قرارات مشاريع خمسة الجمعة، مساء ساحقة، بأغمبية المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت 
 .الفمسطينية القضية لصالح

 قرار اليوم، ليا خاصة جمسة في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدتيا التي القرارات أبرز و
 بأي االعتراف بعدم العامة بالجمعية األعضاء الدول طالب المحتمة، بالقدس يتعمق خاص

 حصل ما كل ورفض الحالي وضعيا عمى والحفاظ المقدسة، المدينة في إسرائيل تتخذىا إجراءات
 لقرار إضافة إلييا، سفارتيا األميركية المتحدة الواليات نقل بعد سيما ال الماضية، الفترة خالل
 ضمن تأتي أخرى قرارات ثالثة اعتماد تمو ،  السممية بالوسائل الفمسطينية القضية بتسوية يتعمق

 البرنامج بمتابعة تختص لجنة: ىي المتحدة، األمم في بفمسطين متعمقة لجان عمل استمرار
 وتغطية اإلعالمية التغطية عمى المتحدة األمم في فمسطينيين بتدريب يتعمق الذي اإلعالمي
 المجنة عمل واستمرار العامة، األمانة في الفمسطينيين حقوق شعبة لجنة عمل واستمرار فعاليات،
 .لمتصرف القابمة غير لحقوقو الفمسطيني الشعب بممارسة المعنية

 وفاوكالة : لمصدرا

 حركة يدين أميركي قرار مشروع عمى المقبل الخميس المّتحدة لألمم العاّمة الجمعّية تصّوت  
 .ىايمي نيكي المتحدة األمم في المتحدة الواليات سفيرة بشدة ندعميا خطوة في ،( حماس)

 األوروبي االتحاد دول دعم عمى المتحدة الواليات حصمت بعدما النص عمى التصويت وسيتم
 .العنف أعمال بإنياء ويطالب حماس حركة يدين الذي النص ليذا 82الـ
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 عمى التصويت يتم أن تأمل كانت إّنيا بيان في المتحدة األمم لدى األميركية البعثة وقالت
 إلى التصويت إرجاء في نجحت الفمسطينيون مارسيا التي الضغوط لكنّ  اإلثنين القرار مشروع
 .الخميس

 أن إلى ،منصور رياض السفير المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين مندوب ومن جيتو أوضح 
 المجموعات وخاصة اإلقميمية، المجموعات مع يتفاوض فتئ ما فمسطين لبعثة الدائم الوفد"

 ١١الـ ومجموعة األوروبي واالتحاد اإلسالمي التعاون ومنظمة واآلسيوية واألفريقية العربية
 بالقانون تمتزم ال المتحدة الواليات أن يعني الذي الخطير المشروع ىذا معايب لتوضيح والصين،
 ".األطراف متعددة المفاوضات بمبدأ وال الجماعي بالعمل وال بالميثاق وال الدولي

 حالة في األمريكي القرار مشروع مع لمتعامل بدائل عدة لديو الفمسطيني الوفد أن منصور وأكد
 .الفمسطيني الوفد سيتبعيا التي الخطوات تفاصيل في الخوض عدم آثر لكنو لمتصويت طرحو

 وكالة فرانس برس: المصدر 

 .عاما ٦9ألسبق جورج بوش األب عن الرئيس األميركي افي ساعة متأخرة من الميمة  توفي 

 وكالة فرانس برس: المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 

 لخطاب لالستماع جنيف إلى االنتقال تقرر المتحدة لألمم العامةالجمعية – ٧٦22-8٧-٧ 
 الواليات رفضت أن بعد" عمار ابو" عرفات ياسر: الشييد الفمسطينية التحرير منظمة رئيس

 .لنيويورك دخول تأشيرة إعطاءه المتحدة

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


