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   أواًل : الممف السياسي 

 

 محمدوف، بيردي قولي قربان تركمانستان جميورية رئيس نظيره عباس، محمود رئيسال ىنأ   
 .االستقالل بعيد بالده احتفال لمناسبة

 المناسبة، بيذه ولشعبو ولبمده محمدوف لمرئيس االمنيات اطيب عن البرقية، في سيادتو واعرب
 .واالزدىار التقدم دوام تركمانستان لجميورية متمنين

 من نضالو سنوات طوال لشعبنا الداعمة تركمانستان لمواقف العالي تقديرنا عن الرئيس وعبر
 اعتزازنا مؤكدين الشريف، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا واقامة لبالدنا االحتالل إنياء أجل
 تنميتيا أجل من المشترك اىتمامنا محل ستظل متبادل وتقدير اخوية اتعالق من بمدينا يجمع بما

 فيو لما بيننا المشترك والتنسيق التعاون سبل وتعزيز كافة، المجاالت في ليا جديدة آفاق وفتح
 .وشعبينا بمدينا ومصمحة خير

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 والصين 22 الـ مجموعة إلى بانتمائيا تفتخر فمسطين إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس الق   
 عمى ومسؤولة فاعمة فمسطين أن عمى يدل ما الحالي العام بدء منذ ليا وترؤسيا ،6421 منذ

 الدول مع عنيا نيابة وتتحدث المتحدة، األمم في مجموعة أكبر تقود فيي الدولية، الساحة
 ".الشريكة

 22 الـ مجموعة خارجية لوزراء 34 الـ السنوي لالجتماع افتتاحو خالل الوزراء رئيس وأضاف
 األمم في المعتمدة والمواقف األساسية بالمبادئ فيو التشكيك يتم الذي الوقت في: "والصين
 ولم لتمثيميا، كبيرة تحديات وتواجو االحتالل، تحت مراقبة، دولة مجموعتنا اختارت المتحدة،
 بشأن تقمق ولم لمشروط تخضع أو لالعتراضات تستسمم ولم أحد من إذنا المجموعة تطمب

 ".العواقب

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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كدت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" بذكرى انتفاضة األقصى الباسمة التي انطمقت في أ 
انو بصمودنا وثباتنا سنفشل كل المؤامرات والحرية قادمة ال  0222مثل ىذا اليوم من عام 

 محالة،

عمى  ، الى ان انتفاضة األقصى جاءت ردا شعبيا فمسطينياواشارت "فتح" في بيان ليا اليوم 
الظمم والعدوان عمى الشعب واالرض والقدس والمقدسات، ورفضا فمسطينيا قاطعا لالحتالل 

  االسرائيمي بكل اشكالو.

النتفاضة  64واوضحت الحركة في بيان صادر عن مفوضية االعالم والثقافة لمناسبة الذكرى الـ
األقصى الشعبية الباسمة، ان االنتفاضة جاءت ردا فمسطينيا عمى اقتحام مجرم الحرب شارون 
ومعو جيش االحتالل لممسجد األقصى المبارك، وردا عمى المحاوالت االسرائيمية واألميركية 

مول عمى الشعب الفمسطيني ال تمبي حقوقو الوطنية المشروعة، وفي مقدمتيا حق العودة لفرض ح
وتقرير المصير واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة عمى حدود الرابع من حزيران/ 

 .وعاصمتيا القدس الشرقية 6412يونيو 

يج ونفس المواقف، متمسكة واكدت "فتح" بيذه الذكرى انيا ستواصل الكفاح عمى نفس الن
بالثوابت الوطنية، التي كرستيا القيادة لفتح ولمشعب الفمسطيني، مشيرة الى المواقف الصمبة لألخ 

عميو صفقة القرن، التي نشيد ىذه االيام سقوطيا وفشميا  الرئيس ابو مازن في رفض ما يطمق
تعمق بمخصصات أسر الشيداء المدوي، ومواقفو الصمبة في مواجية االبتزاز اإلسرائيمي بما ي

 .واألسرى

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
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 الخطاب أن األحمد عزام ، فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو أكد   
 استمرار عن الناتجة الفمسطيني الشعب ىموم حمل نيويورك في عباس، محمود لمرئيس االممي

 .الدولية والشرعية المتحدة األمم لقرارات تطبيقو وعدم االحتالل

 أمام بالمقاومة الفمسطيني الشعب بحق متمسكة القيادة إن"فمسطين صوت" عبر األحمد، وقال
 لحقنا والتنكر القدس تيويد محاوالت وتصاعد االستيطان فييا بما المتجددة االحتالل انتياكات
 .الضفة من واسعة أجزاء ضم نتنياىو إعالن وآخرىا التاريخي

 ليا سيدعو التي العامة االنتخابات في والمشاركة االنقسام بانياء حماس حركة األحمد وطالب 
 مصمحة قبل الوطن مصمحة نضع بأن األوان آن: "قائالً  االقتراع صناديق الى واالحتكام الرئيس
 ".الفصيل

 الى الحاجة دون القانون وفق الرئيس صالحيات من لالنتخابات الدعوة أن األحمد وأكد
 موعدىا يحدد الرئيس أن حيث االنتخابات متطمبات انجاز الحكومة عمى وأنو مسبقة اجتماعات

 أصبحت والسياسية واألمنية اإلدارية األمور بأن المركزية االنتخابات لجنة رئيس يبمغو أن بعد
 . جاىزة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 امام خطابو في عباس محمود الرئيس ان فتح لحركة الثوري المجمس سر امين الفتياني ماجد كدأ
 الشيداء عائالت حول االلتفاف عمى تأكيده في الشعب إرادة مثل المتحدة لالمم العامة الجمعية
 . شعبنا بتزازا يحاولون لمن واضحة رسالة بذلك وارسل واالسرى

 استمرار اجل من ويحشد وىناك ىنا الشعارات يطمق من ان صوت فمسطين ""عبر  الفتياني وقال
 ان معتبرا شروط، اية دون عامة انتخابات بإجراء الرئيس السيد قرار التقاط عميو االنقسام حالة
 وامام شعبنا امام المسؤولية موقع في يضعيم االنتخابات إلجراء اخر فصيل أي او حماس رفض
 .التاريخ عبر وتضحياتو شعبنا حق وتضييع االحتالل ادامة يحتمل يعد لم الوضع الن اهلل
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 برامج فتح حركة مقدمتيا وفي الوطني العمل فصائل كافة تضع ان ضرورة عمى الفتياني وشدد 
 كل في المواطنين صمود وتعزيز الجماىير وقيادة الشارع الى والنزول االحتالل لمواجية واضحة
 االستيطان منظومة وجو في الميمشة البدوية السيما االماكن

 مواجية برنامج خالل من المواقع كل في االحتالل مع االشتباك دائرة توسيع الى الفتياني ودعا
 .واالستيطان االستعمار ضد مستمر

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ىولي ابو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رحب
 واصفا األونروا لدعم الوزاري المستوى عمى المانحة الدول لكبار التعيدات مؤتمر بمخرجات

 . واليامة باإليجابية نتائجو

 من واستثنائيا اضافيا تمويالً  تمقت االونروا ان الى عمى ، صحفي بيان فيأبو هولي   واكد
 االتحاد من اضافي تمويل الى باإلضافة دوالر مميون 02 بقيمة السعودية العربية المممكة

 واليابان وتركيا واالمارات وايرلندا يورو مميون 02 بقيمة وفرنسا يورو مميون 02 بقيمة األوروبي
 . دوالر مميون 602 بـ يقدر الذي االعتيادية ميزانيتيا في المالي العجز سد في سيساىم والذي

 مؤتمر من عميو حصمت الذي االضافي المالي الدعم خالل من األونروا ان ىولي ابو  واوضح
 في واالستمرار المالية ازمتيا من الخروج من سيمكنيا دوالر مميون 663 بـ يقدر والذي المانحين

 عممياتيا مناطق كافة في الفمسطينيين لالجئين واالغاثية والصحية التعميمية خدماتيا تقديم
 . 0264 لمعام الخمسة

 الدولي المجتمع ثقة عن يعبر جديد اضافي تمويل حشد في المانحين مؤتمر نجاح ان عمى وشدد
 الدولي االلتزام عمى ذاتو الوقت في ويؤكد ، دوىا انياء محاوالت لكل ورفضو لألونروا ودعمو
 طبقا 6433 عام منيا ىجروا التي ديارىم الى عودتيم لحين الفمسطينيين والالجئين األونروا تجاه
 . 643 لمقرار

 الالجئين شؤون دائرةالمصدر: 

http://plord.ps/post/10759/%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
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الرئيس محمود ىمية خطاب أة لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف أكد عضو المجنة التنفيذي 
عباس في االمم المتحدة وخاصة الدعوة لعقد مؤتمر دولي لموصول الى حل عادل لمقضية 

شعبنا لن تنجح و  الفمسطينية بحسب قررات الشرعية الدولية، مضيفا ان محاوالت طمس حقوق
 .سطيني ثابت بشان القدس ورفض الموقف االمريكي الداعم لالحتاللان الموقف الفم

حركة حماس باالستجابة وااللتزام بدعوة السيد الرئيس  "صوت فمسطين" عبروطالب ابو يوسف 
الجراء االنتخابات العامة لترتيب البيت الفمسطيني الداخمي ومواجية التحديات، مؤكدا ان ىذه 

 .االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الدعوة ىامة النياء

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

أكدت فصائل االئتالف الوطني الديمقراطي، أن الطريق إلنياء االنقسام ليس بحاجة إلى  
ودقيق التفاقات المصالحة، التي وقعت وفي مبادرات جديدة بقدر ما ىو بحاجة الى تنفيذ فوري 

 ، الختصار الوقت والجيد عمى أبناء شعبنا.0262مقدمتيا اتفاق القاىرة 

وقالت فصائل االئتالف، التي تضم: الجبية العربية الفمسطينية، وجبية النضال الشعبي، وجبية 
اعيا اليوم السبت، في التحرير الفمسطينية، وجبية التحرير العربية، في بيان صحفي، عقب اجتم

 مدينة غزة إنيا تدعم وتؤيد أي جيد حقيقي إلنياء االنقسام.

وشددت الفصائل عمى رفضيا المطمق لمتعامل مع قضيتنا الوطنية بمنطمق إنساني، فالقضية 
الفمسطينية والمعاناة التي يعيشيا شعبنا في كل اماكن تواجده ىي نتيجة مباشرة لالحتالل 

عمى الدوام لتقويض كل بنى الحياة الفمسطينية، ويواصل حصاره الظالم  البغيض الذي يسعى
 والجائر عمى قطاع غزة.

 وكالة وفاالمصدر: 
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الجراء  محمود عباس الرئيسعمى اىمية دعوة امين عام حزب الشعب بسام الصالحي أكد  
انتخابات عامة خالل خطابة في الجمعية العامة لالمم المتحدة، مشددا عمى وجوب وجود جيد 

لعامة من امشترك من لجنة االنتخابات المركزية وفصائل العمل الوطني في انجاح االنتخابات 
 .ريس مفيوم الدولة وليس ادارة مرحمة انتقاليةاجل تك

ان اجراء تمك االنتخابات ىو المدخل االكثر حيوية  ،"صوت فمسطين"عبر وقال الصالحي 
إلنياء حالة االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، معتبرا اجراءىا معركة مزدوجة مع االحتالل 

الضفة متوقعا ان  خصوصا في موضوع اجراءىا بالقدس وضد مخطط االحتالل لفصل غزة عن
 .تضع اسرائيل عراقيل امام اجراء االنتخابات في القدس

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

ال وزير شؤون القدس فادي اليدمي، إن قطار التنمية قد انطمق وال مجال لمعودة إلى الخمف، ق 
رادة شعبنا.  وأّن التيديدات والبمطجة اإلسرائيمية لن تنال من عزيمة وا 

وتطرق اليدمي، خالل غداء عمل أقامو ممثل االتحاد األوروبي في االراضي الفمسطينية 
اسية المعتمدين لدى فمسطين، إلى "اليجمة اإلسرائيمية المسعورة بحضور رؤساء البعثات الدبموم

 وحممة االعتقاالت الشرسة التي تشنيا حكومة االحتالل بحق المقدسيين".

صرارا  وقال إن "ىذه اإلجراءات اإلسرائيمية التعسفية لن تزيد الشعب الفمسطيني إال صمودًا وا 
 ة المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف"، موتمسكًا بحقو المشروع بإقامة دولتو الفمسطيني

 صحيفة القدسالمصدر:  

 

عرب األمين العام لمتجمع الوطني ألسر الشيداء محمد صبيحات عن فخر أسر الشيداء أ
عمى التزامو بدفع  الرئيسالرئيس محمود عباس في األمم المتحدة، الفتًا الى أن تأكيد بخطاب 

طنية تجاه ابناء شعبنا و مخصصات اسر الشيداء واالسرى والجرحى يؤكد ثباتو عمى مواقفو ال
 .رائحوبكافة ش
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عمى أن رفض سيادتو استالم اموال المقاصة منقوصة،  "صوت فمسطين" عبروأكد صبيحات  
شكمت حالة من االجماع الوطني عمى ىذا المبدأ والموقف الشجاع لسيادتو أمام المجتمع الدولي، 
خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشيا شعبنا بفعل اعتداءات االحتالل ومستوطنيو 

 .ليومية والمتكررة بحقوا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

عمن المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية ىشام كحيل عن جيوزية المجنة الجراء أ
الرئيس محمود عباس في خطابو امام الجمعية العامة انو سيعمن عن قال  االنتخابات العامة التي

 .موعد الجراءىا فور عودتو إلى ارض الوطن
، انو وبحسب القانون يتم تحديد موعد االقتراع من خالل "صوت فمسطينعبر "وقال كحيل 

 .اشير يدعو فيو الجراء االنتخابات 4مرسوم يصدره سيادتو خالل مدة ال تقل عن 
وحول النظام االنتخابي، اوضح كحيل ان االنتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل 

الى ان عدد الناخبين  ، مشيراً 0222( عام 6السيد الرئيس رقم ) حسب القرار بقانون الصادر عن
 .المسجمين حتى شير اذار الماضي بمغ مميونين ومئة الف ناخب

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 االقتصادي لمتعاون الدائمة المجنة من ووفد العسيمي، خالد الوطني االقتصاد وزير حثب 
 العام مديرىا برئاسة( الكومسيك) اإلسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول في والتجاري

 .المشترك التعاون آفاق السبت، اليوم اهلل برام إكر، متين
 القمة مستوى عمى االسالمي التعاون منظمة قرارات بتنفيذ الكفيمة السبل الجانبان بحث كما

 ذات والرسوم والضرائب الجمركية الرسوم من الفمسطينية والمنتجات السمع إعفاء قرار وخاصة
 .اإلسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول أسواق الى دخوليا عند المماثل األثر

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  ، مواطنين 62 السبتاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
، خالل فجر اليوم عدد من المواطنين باالختناق  ، فيما اصيب بالمحافظات الشمالية والقدس

، مواجيات مع قوات االحتالل اإلسرائيمي، في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتمة
 ضم حول نتنياىو بتصريحات تنديداً  الميت البحر شمال سممية فعالية االحتاللقوات  كما قمعت

قررت سمطات االحتالل فرض اغالق عمى المحافظات ، فيما  الميت البحر وشمال األردن غور
 بحجة االعيادبدء من منتصف الميمة القادمة  الشمالية والجنوبية 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 ساىر الشييد جثمان السبت، اليوم ظير بعد الجنوبيةبالمحافظات   جماىير شعبنا تشيع 

 باستيداف منددة اراتشع مرديين المدينة غرب السعودي الحي سكان من( عاما 02) عثمان
 الصدر في االسرائيمي االحتالل برصاص بإصابتو متأثراً  الجمعة، مساء ،والذي استشيد المدنيين
 بالرصاص مواطنا 43، فيما اصيب غزة قطاع جنوب رفح شرق سممية مسيرة في مشاركتو خالل
 مسعفين، 3و طفل بينيم الغاز وقنابل بالمطاط المغمف المعدني بالرصاص آخرون 43و الحي،

 عمى  السممية المسيرات في لممشاركين االسرائيمي االحتالل قوات قمع جراء باالختناق، والعشرات
 المحافظات الجنوبية . شرقي الفاصل السياج من مقربة

 وزارة الصحة المصدر: 

 

 حال منصبو من االستقالة نتنياىو، بنيامين الحكومة، رئيس عمى أن اإلسرائيمّيين غالبّية تعتقد
 ،60 القناة نتائج نشرت لمرأي استطالع بّين ما بحسب فساد، قضايا في رسمًيا لو االتيام توجيو
 .الجمعة أمس،

 اتيام الئحة توجيو تقّرر إن االستقالة نتنياىو عمى أن يعتقدون% 04 فإنّ  االستطالع، وبحسب
 يستطيع أنو% 03 يعتقد حين في المقبل، األربعاء يوم تعقد التي االستماع، جمسة بعد بحّقو

 .منصبو في االستمرار
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 غانتس، بيني ،"الفان كاحول" ورئيس نتنياىو، عمييا يناوب حكومة تشكيل تقّرر حال في أّما 
 .غانتس% 43 فّضل بينما أوال، نتنياىو يرأسيا أن% 32 فّضل إذ متقاربة، النتائج فجاءت

محّممون سياسيون إسرائيمّيون أن رئيس الحكومة والمكّمف تشكيل الحكومة المقبمة،  رّجحوقد  وفي 
عادتو التكميف بنيامين نتنياىو، سيعمن خالل األسبوع المقبل عن فشمو في تشكيل  الحكومة وا 

 .لمرئيس اإلسرائيمي، رؤوفين ريفمين

 84موقع عرب المصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تبرع تقديم عن ، السعودية العربية المممكة خارجية وزير العساف عبدالعزيز بن إبراىيم أعمن
 بالمفوض جمعو لقاء خالل، وذلك 0264 لعام لألونروا الرئيسة لمموازنة دوالر مميون 02 بمبمغ
 .يورك نيو في المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات ىامش عمى كرينبول بيير لألونروا العام

 أقوى من واحدة باعتبارىا السعودية العربية المممكة موقف عمى السعودي  الخارجية وزير أكد و
 بو تقوم الذي لمعمل الكبير تقديره عن معاليو وأعرب. لألونروا والماليين السياسيين الداعمين

 .فمسطين الجئي أجل من الةالوك

 عام في البرامجية األونروا لموازنة المممكة قدمتو الذي االستثنائي التبرع اإلعالن ىذا ويماثل 
 األونروا لمشاريع السعودية العربية قدمتيا التي السخية التبرعات إلى إضافة يأتي وىو ،0263

 تقديره عن العام المفوض أعرب وفد. الخمسة الوكالة عمميات أقاليم سائر في التحتية البنية في
 .خدمتيم عمى األونروا تقوم فمسطين من الجئ مميون 0,0 عن بالنيابة العميق

 المصدر: موقع وكالة الغوث " االونروا"

 تجاه التاريخي اإلمارات دولة التزام ،االمارتية الخارجية لمشؤون الدولة وزير قرقاش، أنور أّكد
 .األونروا ودعم الفمسطيني الشعب

 أسبوع في المكثف النشاط خضم في»  "تويتر" حسابه عمى شبكة  عمى تغريدة في قرقاش وقال
 مؤكدين األونروا، لدعم مخصصة جمسة في اإلمارات دولة شاركت المتحدة لألمم العامة الجمعية

https://twitter.com/AnwarGargash/status/1177289759200333824
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 خدماتيا تشمل والتي األونروا ودعم الفمسطيني الشعب تجاه والمالي السياسي التاريخي التزامنا 
 .«مستمر التزامنا فمسطيني، ماليين 0 من أكثر األساسية

 شبكة تويترالمصدر: 

عمى  "االنروا وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين" المتحدث باسمسامي مشعشع اثنى 
الدبموماسية الفمسطينية واالردنية لحشد الدعم السياسي واالقتصادي لموكالة والتصدي لمحاوالت 

 602ر سيساعد بتخفيض العجز المقدر ب مميون دوال 02افشاليا، مضيفا ان تقديم السعودية 
 .تمرار بتقديم الخدمات لالجئين الفمسطينيينسمميون دوالر واال

روا في ظل محاولة بعض نو ىمية حشد الدعم السياسي لالأ "صوت فمسطين" عبرواكد مشعشع 
عدادىم وىو أك بالدول عرقمة تفويض الوكالة واقتصاره لعام واحد واعادة تعريف الالجئين والتشكي

 .ما سيؤثر عمى االستقرار في المنطقة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الظروف وتحسين االقتصادية التنمية تحقيق أن الصفدي أيمن االردني الخارجية وزير أكد  
 .والدولة الحرية في الفمسطينيين حق عن بديال يكون أن يمكن ال الفمسطيني لمشعب المعيشية

 الدولية المساعدة لتنسيق المخصصة االتصال لجنة اجتماع خالل كممة في الصفدي   وأضاف
 ضرورة لكنيا السالم تصنع ال االقتصادية التنمية" إن ، AHLC الفمسطيني الشعب إلى المقدمة
 القدس وعاصمتيا حزيران من الرابع خطوط عمى الفمسطينية الدولة قيام عبر يتحقق حين لحمايتو
 .".لتحقيقو وحيدا سبيال الدولتين حل وفق 6412 لمعام المحتمة

نسانية قانونية مسؤولية أمام يقف الدولي المجتمع إن الصفدي وقال  حق لحماية وأخالقية وا 
نقاذ وحرية بكرامة العيش في الفمسطينيين  حاجة يشكل الذي الشامل السالم تحقيق فرص وا 

 تقوضيا التي الالشرعية اإلسرائيمية لمممارسات ووضوح بحزم التصدي خالل من ودولية إقميمية
 .بوجوده األمن يتحقق أن يمكن الذي االحتالل تكريس وتستيدف

 األزمة لمواجية الالزمة المساعدات الدولي المجتمع يقدم أن ضرورة عمى أيضا الصفدي وشدد
 يضاف أن يجوز ال" واضاف. االحتالل ممارسات جراء الفمسطينيون يعانييا التي الخانقة المالية
 الطعام توفير عن العجز قير الفمسطينية األم أو األب يواجيو الذي االحتالل قير إلى
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 الجمعية اجتماعات في المشاركين نظرائو مع لقاءاتو الخارجية وزير واصل ذلك إلى."ألطفاليم 
 األزمات حل وجيود االقتصادي التعاون تفعيل بحث خالليا جرى والتي المتحدة لألمم العامة

 .االقميمية

  االردنيةوكالة االنباء :لمصدرا

 
 وتصريحات فمسطين في االسرائيمي االحتالل بسياسات الدولية، االشتراكية منظمة نددت     

 االحتالل دولة ومواصمة والمستوطنات األغوار ضم نيتو نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس
 .المنازل وىدم األراضي عمى واالستيالء االستيطان تعميق في اجراءاتيا

 اجتماعات ىامش عمى نيويورك في عقد الذي لممنظمة، االعمى المجمس اجتماع خالل ذلك جاء
 دائرة رئيس ونائبو، باباندريو، جورج المنظمة رئيس بحضور المتحدة، لألمم العامة الجمعية
 اياال، لويس لممنظمة العام واألمين شعث، نبيل الفمسطينية التحرير منظمة في المغتربين شؤون
 العامة، الجمعية اجتماعات في المشاركين االشتراكيين الوزراء ورؤوساء المنظمة قادة من وعدد

 .العالم في االشتراكية االحزاب من عدد عن وممثمين

 مستقمة فمسطينية دولة اقامة وضرورة الدولتين حل تتبنى االشتراكية واالحزاب الدول كل ان وأكد
 باتخاذ مطالبين العودة، في الالجئين وحق الشرقية، القدس وعاصمتيا 6412 حزيران حدود عمى

 .المتحدة االمم قرارات لتنفيذ اسرائيل عمى لمضغط الالزمة االجراءات

 وكالة وفا :المصدر

فدًا من قادة المجنة األمريكية شكري خالل لقائو  و الخارجية المصري سامح  وزير أكد   
عمى أىمية  لمجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك  23الييودية، عمى ىامش أعمال الدورة الـ 

 وُسبل الفمسطينية القضية مقدمتيا وفي األوسط، الشرق منطقة تشيدىا التي األزمات معالجة
 السالم. عممية إحياء

 الفمسطيني لمشعب المشروعة الطموحات لكافة مصر ودعم الدولتين حل أىمية عمى الوزير وشدد
 .   المنطقة في االستقرار وتحقيق وشاممة عادلة تسوية إلى لمتوصل السبيل بوصفيا

  صحيفة الوطن المصرية:لمصدرا
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 جمسات عقد تبدأ قد المجنة أن األمريكي النواب بمجمس المخابرات لجنة رئيس شيف آدم قال 

 .لعزلو تمييداً  ترامب دونالد الرئيس لمساءلة التحقيق إطار في القادم األسبوع

 سيكون الشيود أي لنرى ننتظر أن عمينا لكن ،يمكن ما بأسرع نتحرك سوف” شيف وأضاف
 ذلك. عمى إجبارىم األمر سيتطمب وأييم طوعا متاحا

في مجمس النواب األمريكي أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك المخابرات  أصدرت لجنة  وقد
 .إلجباره عمى تسميم الوثائق المتعمقة باالتصال مع الحكومة األوكرانية بومبيو سعياً 

 بينيم ، من االمريكية الخارجية بوزارة مسؤولين لخمسة شيادات مواعيد المجنة  كما حددت
 السفير ألوكرانيا الخاص المتحدة الواليات وممثل فانوفيتشيو  ماري أوكرانيا لدى األمريكية السفيرة
 .سوندالند جوردون األوروبي االتحاد لدى األمريكي والسفير فولكر كورت

 وكالة رويترزالمصدر: 

 قرارات تدمير عمى تعمل المتحدة الواليات بأن الفروف، سيرغي الروسي الخارجية وزير قال  
 األمر الجانب، أحادية خطواتيا خالل من األوسط الشرق في التسوية حول الدولي األمن مجمس
 .الدولتين حل ييدد الذي

 بين النزاع تسوية في المأزق بأن ، المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام كممتو في الفروف وأضاف
 .إسرائيل مصالح عمى سمبا سينعكس واإلسرائيميين الفمسطينيين

 القضية إليو أوصموا الذي المأزق ىذا من الخروج نستطيع ال لألسف ونحن: "قائال وتابع
 ".إسرائيل مصالح عمى ذلك في بما عام، بشكل الوضع عمى سمبا سينعكس وىذا. الفمسطينية

 المصدر: روسيا اليوم

صابة ضابط و المصرية عن أعمنت القيادة العامة لمقوات المسمحة جنود أثناء  4استشياد وا 
االشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن عمى الطرق، ومداىمة البؤر اإلرىابية، نتيجة لألعمال 

 القتالية الباسمة لقواتنا المسمحة بمناطق العمميات.
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، أن القوات المسمحة والشرطة مستمرين في جيودىما وأكدت "القيادة العامة"، في بيان صحفي  
 لمقضاء عمى جذور اإلرىاب، وتوفير األمن واألمان لشعب مصر العظيم.

  صحيفة الوطن المصرية:لمصدرا
 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 االسرائيمي االحتالل سياسة عمى احتجاجا األقصى انتفاضة تفجرت  -0222  -03-4   
 . شارون بقيادة المبارك األقصى المسجد باقتحام توجت والتي

 
 ودولة االحتالل ةالفمسطيني سمطةال بين واشنطن في «طابا اتفاقية» توقيع -6440  -03-4   

 .المبادئ إعالن اتفاق ضمن وذلك

 . الناصر عبد جمالالمصري :  الرئيس وفاة -6422  -03-4   

 

 ( . االنفصال)  السورية – المصرية الوحدة انييار -  6416  -03-4   

 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

