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 أواًل : الممف السياس

 قصر في  لقائيم خالل الثاني، اهلل عبد الممك األردني العاىل عباس، محمود الرئيس أطمع 
 التصعيد خاصة والمنطقة، الفمسطينية القضية صعيد عمى المستجدات آخر عمى بسمان،

 والمؤسسات المدن واقتحام االعتقاالت حممة وتصاعد الفمسطينية، األرض في األخير اإلسرائيمي
 والمقدسات القدس بحق المستمرة اإلسرائيمية االعتداءات، و المواطنين منازل وىدم الرسمية،
 .األراضي عمى واالستيالء االستيطاني التمدد في واالستمرار والمسيحية، اإلسالمية

 المتصمة المستجدات آخر إزاء الجانبين بين والتشاور التنسيق إدامة أىمية عمى الرئيس وشدد
 شعبنا تجاه الثاني اهلل عبد الممك بقيادة األردن بمواقف مشيداً  والقدس، الفمسطينية بالقضية

 .العادلة ومطالبو وقضيتو الفمسطيني

 مفاوضات إطالق عبر السممية، العممية في الجمود كسر ضرورة األردني العاىل أكد جانبو، من
 إقامة إلى يفضي وبما الدولتين، حل أساس عمى واإلسرائيميين الفمسطينيين بين وفاعمة جادة
 .الشرقية القدس وعاصمتيا 7691 عام حزيران من الرابع خطوط عمى المستقمة الفمسطينية الدولة

 وكالة وفاالمصدر: 

 إرىاب أمام وثباتو وصموده البطل الفمسطيني بشعبنا واعتزازىا فخرىا عن فتح حركة عٌبرت  
 والعقاب قيالعر  التطيير سياسات أبشع يمارس الذي االسرائيمي االحتالل وجيش المستوطنين
 .الجماعي

 الفمسطيني شعبنا إن ، باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامو وقال
ننا واستقاللو، حريتو انتزاع عمى مضى وقت أي من أكثر ومصر أرضو، في متجذر  ثقة عمى وا 
 بعاصمتيا فمسطين دولة أرض عن االسرائيمي االحتالل بإنياء والمتمثل الحتمي بالنصر تامو

 .الشرقية القدس

 في الطرقات عمى والسير الشعبية، الحراسات وتعزيز المحمة الى العظيم شعبنا القواسمي ودعا
 .الوطن أرجاء كافة

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 تشكيل أقر المركزية المجنة اجتماع إن ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو زكي عباس قال  
 مشيراً  ومركباتيم، المواطنين عمى وعربدتيم المتطرفين المستوطنين ىجمات لمواجية أزمة خمية
 .األردن من عباس محمود الرئيس عودة فور لمقيادة اجتماع إلى

 الذي البغيض االنقسام قضية عمى ركز االجتماع أن فمسطين صوت إلذاعة زكي وأضاف
 استراتيجية وضع تم أنو عمى مؤكداً  الخارجية، لمتدخالت وسمح الفمسطينية الحالة أضعف
 والتي الريادة إلى وصوال اآلداء وانسجام الفكر وحدة عمى مبنيةً  فتح حركة عمييا تتفق واضحة
 .التحرير منظمة ثقل تشكل

    اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 غوث لوكالة العام المفوض مع قال د. رامي الحمد اهلل رئيس الوزراء انو بحث خالل لقائو  
 لموكالة، المالي االستقرار تعزيز سبل كرينبول، بير" االونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 .تواجدىم أماكن جميع في الفمسطينيين لالجئين المقدمة بالخدمات والنيوض

 الغوث، وكالة لصالح الالزم الدعم حشدفي مستمرة  القيادة الفمسطينيةوأكد الحمد اهلل عمى ان  
 المالي استقرارىا عمى والعمل موازنتيا، في العجز لسد والصديقة الشقيقة الدول كافة مع والتواصل

 . المقبمة األعوام في

 المانحة الدول موقف أيضاً  وثمن والمالي، الدولي الدعم حشد في الوكالة جيودالحمد اهلل   ثمنو 
 ترامب إدارة وقرارات ليا، األمريكي الدعم وقف ظل في خاصة االونروا، دعم في مساىمتيا في

 .ليم المقدمة اإلنسانية والخدمات بالالجئين لممساس الرامية

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 عمى االسرائيمي العدوان مواجية في الثابت الوطني الموقف فتح لحركة االستشاري المجمس أكد
 كنيست وأعضاء  المستوطنين تيديدات واعتبر الوطن، انحاء كل في الفمسطيني الشعب

 برمز المساس ان عمى االستشاري وشدد ، دولة ارىاب مازن ابو الرئيس قتل عمى وتحريضيم
 .احمر خط الفمسطينية الشرعية
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 نصر المواء السر امين برئاسة اهلل رام في المجمس  مقر في خالل اجتماع لو  االستشاري وجدد
 إليقاف والدولي العربي المستويين عمى مساعيو في عباس محمود لمرئيس مساندتو يوسف
 لمعائالت مساندتو الى لفت كما ، الفمسطيني الشعب  عمى االستيطاني  االحتاللي العدوان
 شعبنا بحق اسرائيمية وجرائم ارىاب موجة احدث في منازليا االحتالل فجر التي طينيةالفمس

 .الدولية والقوانين واألعراف لممواثيق خرقا واعتبرىا

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 ، عنو بيانات اي صدور البرغوثي، مروان :األسير فتح لحركة المركزية المجنة عضو مكتب نفى
 .الرسمية وصفحاتو مكتبو من فقط واخذىا االخبار تناول في الدقة توخي الى داعيا  

 القابل غير شعبنا حق يؤكد البرغوثي، مروان القائد األسير أن مكتبو، عن صادر بيان وقال
 .ومقدساتو أرضو وعن نفسو عن بالدفاع  والمتمثل لمنقاش،

 والتوحد الفتن ووأد والشعب، والسمطة الفصائل جميع بين الصفوف رص ضرورة الى البيان ودعا
 الشيداء ارتقى التي الوطنية ثوابتنا عمى حفاظاً  ومجابيتو االسرائيمي االحتالل عنجيية أمام

 .أجميا من األسرى وأ عتقل البيوت وى دمت

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 كومةالح: ممف  ثانياً 

 اإلرىابية، اإلسرائيمية والجرائم االعتداءات تصعيد ،األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أدان
 لممدن المستوطنين وقطعان اإلسرائيمية االحتالل قوات واجتياحات الفمسطيني، شعبنا أبناء ضد

 إلى باإلضافة الفمسطينية، لمسيادة وخرق الدولي، القانون لقواعد واضح انتياك في الفمسطينية،
 وحصار المنازل، وىدم االعتقال، وحمالت الميدانية، اإلعدامات في المتمثمة الجرائم سمسمة
 القمع وعمميات العسكرية، الحواجز نشر عبر المواطنين حركة وشل والمخيمات، والقرى المدن

 .شعبنا أبناء ضد المستوطنون ينفذىا التي االستفزازية اإلرىابية واليجمات والتنكيل

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42553
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=42553
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نياء الوطنية، الوحدة تعزيز إلى الوزراء مجمس ودعا  لموقوف عميا، وطنية كمصمحة االنقسام، وا 
 من موحدين نتمكن وحتى أشكالو، بكافة اإلسرائيميين والعدوان البطش مواجية في واحداً  صفاً 
 الفمسطينية قضيتنا وضع بيا نعيد واحدة وطنية فمسطينية طريق خارطة ورسم واضحة رؤية بمورة
 عن االحتالل إلنياء طريق خارطة بوضع وتمزمو الدولي، المجتمع اىتمامات سمم رأس عمى

 الحرية ونيل االحتالل من التخمص في شعبنا حقوق إنجاز من ويمكننا الفمسطينية، األرض
 . المستقمة دولتو وتجسيد واالستقالل،

 المصدر: مجمس الوزراء

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات  من مناطق مواطناً  71 األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
خالل اقتحام بينيم اصابة خطيرة مواطنين برصاص االحتالل  3، فيما اصيب  الضفة الغربية

 . جر اليومف مخيم الدىيشة ببيت لحم

وفي سياق متصل لمممارسات االحتالل قرر وزير الزراعة في دولة االحتالل منع دخول 
 .7611من محافظات الضفة الى االراضي المحتمة عام  والخضروات والفواك

    وكالة معا: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عادل سالم لتحقيق دولًيا عمييا المتفق بالمعايير" والمتواصل القوي" التزامو األوروبي االتحاد أكد 
 .7691 حدود عمى فمسطينية دولة إقامة وبينيا األوسط، الشرق في ودائم

 وفرنسا بريطانيا بينيا المتحدة، باألمم أوروبية دول 1 لمندوبي ،صحفي مؤتمر خالل ذلك جاء
 .وىولندا والسويد، وألمانيا وبمجيكا

 حل تحقيق بأن" مطمقة قناعة" عمى األوروبي االتحاد إن أوستريم، كارل ىولندا مندوب وقال
 الفمسطينية) لمدولتين عاصمة القدس مع 7691 حدود أساس عمى يقوم أن ينبغي الدولتين

 (.واإلسرائيمية
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 باإلدانة ستخاطر دولًيا عمييا المتفق المعايير بيذه تعترف ال سالم خطة أي: "قائاًل  وأردف
 ".الفشل مصيرىا وسكون

 االناضولوكالة المصدر: 

 

 التصعيد من األوسط الشرق في السالم لعممية المتحدة األمم منسق مالدينوف نيكوالي حذر 
 .االراضي الفمسطينية في الخطير

 زيادة شيدت الماضية القميمة واألسابيع األيام إن الدولي، األمن مجمس أماموقال مالدينوف  
 .وفمسطينيين إسرائيميين مدنيين مقتل إلى أدت التي الحوادث في مقمقة

 الذي 4331 األمن مجمس قرار تطبيق حول العام لألمين الثامن التقرير مالدينوف واستعرض
 فييا بما ،7691 عام منذ المحتمة الفمسطينية األرض في لممستوطنات إسرائيل إنشاء" أن يؤكد

 وعقبة الدولي القانون بموجب صارخاً  انتياكا ويشكل قانونية شرعية أي لو ليس الشرقية، القدس
حالل الدولتين حل تحقيق أمام كبرى  ".والشامل والدائم العادل السالم وا 

 الدولي القانون وفق انتياكاً  تعد ةاإلسرائيمي االستيطانية األنشطة كل أن عمى وأكد مالدينونف
 ."السالم أمام كبرى وعقبة

 موقع اخبار االمم المتحدةالمصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 


