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  أواًل : الممف السياسي

 الفمسطينية التحرير منظمة ان الفمسطينية، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينو أبو نبيل قال 
فشال الفمسطيني، الوطني المشروع حماية عمى قادرة بانيا اليوم اثبتت  التي المؤامرات كافة وا 

 .الفمسطينية القضية تصفية تستيدف

 المجموعة من مدعومة ومعيا الفمسطينية التحرير منظمة بان ، صحفي تصريح في واضاف
 بان اثبتوا حماس، حركة ضد الموجو االميركي لممشروع تصدييم في العالم، احرار وكافة العربية
 عمى قادرة عباس، محمود الرئيس بقيادة الفمسطينية القيادة وان الفمسطيني، الحق مع يقف العالم
 .المشروعة بحقوقنا لممساس اليادفة المشاريع كل واسقاط شعبنا حقوق حماية

 وإلسرائيل االميركية لإلدارة رسالة ايضا يشكل االميركي القرار اسقاط ان عمى ردينو، أبو وشدد
 بان يفيموا أن الجميع عمى وان تمر، لن الفمسطينية والشرعية القيادة عمى المؤامرات كل بان

 الضغوط كانت ميما بيا بالمساس تسمح ولن شعبيا حقوق عمى حريصة فمسطينية قيادة ىناك
 .التيديدات أو

 وكالة وفا : لمصدرا

 فمسطين لصالح قرارات ثمانية الجمعة، اجتماعيا، في المتحدة لألمم العامة الجمعية عتمدتا  
 النضال بإدانة المتعمق األميركي القرار إفشال عمى ساعة 42 من أقل بعد ساحقة، بأغمبية
نياء الدولتين حل عمى لمتأكيد( صوتا 651) ساحقة بأغمبية وتصويتيا الفمسطيني، الوطني  وا 

 لألمم العامة الجمعية اعتمدتيا التي القرارات أبرز، و الشرقية القدس ذلك في بما االحتالل،
 اإلنسان حقوق تمس التي اإلسرائيمية الممارسات: ىي فمسطين، لصالح اليوم جمستيا في المتحدة
 والمستوطنات الشرقية، القدس فييا بما المحتمة الفمسطينية األرض في الفمسطيني لمشعب

 المحتل، السوري والجوالن الشرقية القدس فييا بما المحتمة الفمسطينية األرض في اإلسرائيمية
 أغسطس 64 المؤرخة الحرب وقـت المدنييـن بحمايـة المتعمقـة جنيــف اتفاقيـــة تطبيق إلى إضافة
 المحتمة العربية األراضي وعمـى الشرقية القـدس فييـا بمـا المحتمـة الفمسطينيـة األرض عمـى 6121
 حقوق تمس التي اإلسرائيمية الممارسات في بالتحقيق المعنية الخاصة المجنة وأعمال األخرى،
 الالجئين وممتمكات المحتمة، األراضي في العرب السكان من وغيره الفمسطيني لمشعب اإلنسان

 نتيجة والمشردون األدنى، الشرق فياالونروا  وعمميات منيا، اآلتية واإليرادات الفمسطينيين

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Xjgb9Ra843667170555aXjgb9R
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 إلى المساعدة وتقديم أعمال، من تالىا وما 6111حزيران في نشبت التي القتال ألعمال
 الفمسطينيين الالجئين

  وكالة وفا المصدر: 

 ، عباس محمود الرئيس ان التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب د. اكد 
 الفمسطيني الوطني الوفاق ،وحكومة فتح لحركة المركزية والمجنة التحرير لمنظمة التنفيذية والمجنة

 األخرى االعتبارات جميع فوق العميا الفمسطينية المصالح ووضع الفمسطينية لموحدة انتصرت قد ،
 ، ارىابية ، حماس حركة العتبار الجائرة االسرائيمية األمريكية المحاوالت أمام وقفت عندما ،
 عن  خالقيوالالأ المخجل ودافعيا لالحتالل األعمى النحيازىا تتويج يكونأن  ىيممي نيكي رادتوأ

 .إسرائيل االحتالل سمطة ترتكبيا التى الحرب جرائم

 الحقوق تجاه ، ىيممي نيكي سموك اسود ممف فى يسجل سوف التاريخ وأضاف عريقات ان  
 دولة استقالل وتجسيد واالستقالل الحرية فى وحقو ، الفمسطيني لمشعب المشروعة الوطنية
 .الشرقية القدس وبعاصمتيا 6111 حزيران من الرابع حدود عمى فمسطين

 الداعي ايرلندا قدمتو التى القرار مشروع لصالح دولة 651 تصويت ان عمى عريقات وشدد 
 ذات الدولية الشرعية وقرارات الدولي والقانون ، 6111 حدود عمى الدولتين خيار عمى لمثبات
 الدولي المجتمع  رفض عمى قاطعا دليال يعتبر ،  4٣٣2 األمن مجمس قرار فييا بما العالقة
 الدولي بالقانون والتزامو ، ترامب األمريكي الرئيس إدارة ولقرارات ، االسرائيمي لالحتالل الحازم

 .الدولية والشرعية

  أمانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالمصدر: 

 الفرنسي الوزراء رئيس مع المشترك الصحفي المؤتمر خالل الوزراء رئيس الحمد رامي. د أكد
 البمدين، بين التعاون آفاق تطور إلى يشير مشتركة اتفاقيات 61 توقيع أن عمى  فيميب، أدوار
 ومكافحة واألمن، المدني، الدفاع وىي الحيوية، المجاالت من العديد االتفاقيات شممت حيث

 والبروتوكول المحمي، والحكم والتقني، الميني والتعميم العالي، والتعميم والغذاء، والزراعة الجريمة،
 .فمسطين ودولة الفرنسية الجميورية بين المشاورات حول السياسي

 لتعميق القوية االلتزامات تظير والتي الفرنسية لممواقف امتناننا عن نعبر:  اهلل الحمد وأضاف
 دعم مجموعة إنشاء اجل من فرنسية مشاركة ألية دعمنا عن ونعمن وتعاوننا، شراكتنا وتنمية
 .السالم لتحقيق دولية
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 الدولتين حل وتحقيق األوسط الشرق في السالم عممية لدعم الفرنسية بالجيود  اهلل الحمد وأشاد
 وموقفيا لألونروا مساىمتيا من وبزيادتيا الدولي، والقانون المتحدة األمم قرارات أساس عمى

 لالستيطان الرافض

 بالدولة واالعتراف لمسالم، عباس محمود الرئيس مبادرة بدعم الفرنسيين اهلل الحمد وطالب
 واالتحاد فرنسا داعياً  ، الشرقية القدس وعاصمتيا 6111 حدود عمى المستقمة الفمسطينية
 .غزة عن حصارىا برفع اسرائيل لمطالبة االوروبي

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام حسين المفتي محمد الشيخ أعمن    
 .ىـ6221 لعام اآلخر ربيع شير من األول ىو السبت يومال أن ، األعمى

 الرحال وشد المبارك األقصى المسجد إعمار عمى الدؤوب العمل إلى المواطنين المفتي، ودعا
 الباطمة والقرارات ضده، اإلسرائيمي االحتالل سمطات تمارسيا التي التيديدات ظل في خاصة إليو

سالميتيا القدس عروبة ضد األخيرة  .وا 

 وكالة وفا : المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات مواطنًا من مناطق  62 الخميسفجر اليوم االحتالل اإلسرائيمي  اعتقمت قوات 
 محمود،السعدة  نعمان لؤي ،جنين مخيممن تركمان  أشرفالمعتقمين:الضفة الغربية ، وعرف من 

 مجدي الخميل، من األطرش  ناجي ، إياد البدوي سميب ، حمزة محمد الدين السعدة ، نور نعمان
 .رام اهلل من  فمنة  عطا عميا ، جياد أبو كمال كراجة ، أحمد عميا، جاد أبو جودة ، حمزة عطايا

 وكالة معا: المصدر

 الجمعة خالل االسرائيمي االحتالل قوات برصاص مواطن ٣٣ اصابةأعمنت وزارة الصحة عن  
 .غزة قطاع شرق العودة لمسيرات ٣1لـا

 وزارة الصحة : المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 المتحدة لألمم التابع األمن مجمس لعقد مساع عن تخمت المتحدة الوالياتأن  دبموماسيون لقا
 الحصول لعدم الشير ىذا الشمالية كوريا في اإلنسان حقوق انتياكات بشأن سنوي اجتماع خامس
 .الخطوة ليذه كاف دعم عمى

 مجمس منيا يتألف دولة 65 إجمالي من األقل عمى دول تسع من دعما اجتماع عقد ويتطمب
 مدى عمى االجتماع ىذا عقد منع محاوالت في بيونجيانج حميفة الصين تنجح ولم. األمن

 ىذا لعقد الدعوة أيدت فقط دول ثماني إن قالوا دبموماسيين لكن. الماضية األربع السنوات
 .المرة ىذه االجتماع

   رويترز :لمصدرا

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

  

 حكومات رؤساء حضره اجتماًعا تعقد العربية الدول لجامعة السياسية المجنة - 6121 -8-46 
 .إسرائيل دولة قيام دون والحيمولة فمسطين تقسيم قرار إلحباط وذلك العربية الدول

 ."األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة تأسيس - 8-46-6121

 اعادت التياندالع انتفاضة الحجارة في االراضي الفمسطينية المحتمة ،و  -8-46-6181
 . العالمي المشيد صدارة الى اخرى مرة الفمسطينية القضية

 

االسرائيمي تحاصر الرئيس الشييد: ياسر عرفات " ابو عمار"  االحتاللقوات  -8-46-4116
 في مقر المقاطعة برام اهلل  .

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


