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   أواًل : الممف السياسي 

 االمن مجمس ولرؤساء المتحدة لألمم العام لألمين موجية رسالة في عباس محمود الرئيس قال 
 شعبنا أن فييا أكد: الفمسطيني الشعب مع التضامن يوم بمناسبة  المتحدة لألمم العامة والجمعية

 . االسرائيمي االحتالل ضد كفاحو وسيواصل والظمم بالقير يقبل لن
 اإلسرائيمي لمعدوان حد لوضع مسؤولياتو الدولي المجتمع يتحمل أن األوان آن ، الرئيس وأضاف 

 ووجودنا أرضنا عمى
 وسيطاً  لتكون مؤىمة غير أنيا وتثبت الدولي القانون تخرق األميركية اإلدارة أن الرئيس وأكد
 .نزيياً 

 . هنا اضغط كاممة الرسالة لقراءة
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 
 تصب عباس، محمود الرئيس من وبتوجييات الحكومة إن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 

 االحتالل، عن التدريجي االنفكاك الى باإلضافة الشباب، نحو المرحمة ىذه في اىتماميا كل
 عن االنفكاك في أساسي مركب الشباب فتمكين الشبابية، القرى إنشاء في اىتمامنا كل ونصب

 ".االحتالل
 

 من القرى في ولمحراسة الزراعة، في لمعمل بالتطوع لممبادرة الشباب ادعو: "اشتية وأضاف
 عمى نعول: "مستدركا ،"االجتماعية اآلفات ومحاربة المزارعين، ومساعدة المستوطنين، ىجمات

 العمل ميرةخ تكون أن مازن أبو الرئيس ليا يريد التي الفمسطينية واالرشادية الكشفية الفرق
 عمم يرفع شبل او زىرة بينيم من يكون ان عمار أبو الراحل الرئيس ليا أراد والتي الشبابي،
 ".القدس وكنائس القدس مآذن فوق فمسطين

 األول الوطني المؤتمر في عباس محمود الرئيس عن نيابة اليوم مشاركتو خالل ذلك جاء 
 لمشباب االعمى المجمس رئيس بحضور اهلل، برام الرئاسة مقر في الجمعة اليوم لمكشافة،
 الوزراء من وعدد غنام، ليمى والبيرة اهلل رام محافظة ومحافظ الرجوب، جبريل المواء والرياضة

 .ودولية عربية وشخصيات والمسؤولين،
 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xORrC3a866101892271axORrC3
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 ثانيًا : ممف الحكومة  
 رقم األمن مجمس قرار لتنفيذ المناسبة اآللية بإيجاد الدولي المجتمع مطالبة العدل وزارة جددت  

 انتياكا يشكل اإلسرائيمي االستيطان أن أخرى، أمور عدة ضمن أكد الذي ،4102 لعام 4332
 بالوقف( باالحتالل القائمة القوة) إسرائيل وطالب السالم، طريق في وعقبة الدولي لمقانون صارخا
 القدس ذلك في بما المحتمة، الفمسطينية األرض وفي االستيطانية األنشطة لجميع والكامل الفوري

 من الرابع حدود في تغيرات بأي يعترف لن الدولي المجتمع أن أيضا، أكد، والذي الشريف،
 خالل الطرفان عمييا يتفق التي التغييرات سوى بالقدس، يتعمق ما ذلك في بما ،0621 حزيران

 .المفاوضات
 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار 14الـ الذكرى لمناسبة قانونية مذكرة في الوزارة، وأكدت
 فمسطين، تجاه والقانونية التاريخية المتحدة األمم ومسؤولية فمسطين، بتقسيم الخاص 080

 وشامل عادل حل إيجاد يتم حتى فمسطين، قضية نحو المتحدة لألمم الثابتة المسؤولية استمرار
 الثابتة الوطنية حقوقو ممارسة من الفمسطيني الشعب وتمكين االحتالل إنياء يكفل جوانبيا لكل
 .لمتصرف القابمة غير

 وزارة العدلالمصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 ،شمال قطاع غزة  و غزة، مدينة شرقمواقع  ،  الميمةقوات االحتالل اإلسرائيمي، قصفت 
 .إصابات وقوع عن يبمغ أن دونوالمدفعية  بالطيران

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 الجمعة، مساء ،(عاما 02) األسطل وليد محمد فيد الطفل استشيدت وزارة الصحة عن ناعم 
 قطاع جنوب يونس، خان مدينة شرق اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص آخرون، أربعة صابةوا

 الحي الرصاص المدينة شرق الحدودي الشريط عمى المتمركزة االحتالل قوات إطالق جراء، غزة
 .المدينة شرق الحدودي السياج من مقربة عمى المواطنين، لعشرات تجمع عمى

 وزارة الصحة المصدر:  
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 ومصعباهلل، رام غرب شمال مشعل، أبو دير قرية نم زىران أحمد الفمسطينيان األسيران واصلي 
 العتقاليما رفضا الطعام، عن المفتوح إضرابيما ،نابمس غرب جنوب تل قرية نم اليندي،
 .عمى التوالي   14لميوم  اإلسرائيمي، االحتالل سجون في اإلداري
 مدعمات، عمى الحصول ويرفضان شديد، وتعب الجسم، بنية في ضعف من األسيرين ويعاني 

 المتواصل إضرابيما بعد لمخطر معرضة حياتيما أن إلى مشيرا طبية، فحوصات أيو إجراء أو
 .الجسم في والسوائل األمالح، لنقص نتيجة وذلك يوما، 14 منذ

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس غانتس، بيني ،"ابيض أزرق"  حزب رئيس ىاجم   
 الممنوحة الميمة انتياء عمى يوما 03 قبل وذلك الميكود، حزبو، عمى عبئا بات أنو واعتبر ،

 .عام من أقل في ثالثة انتخابات إجراء ومنع الحكومة، لتشكيل لمكنيست

 بينيم فيما يدركون الميكود، أعضاء" أن ،"فيسبوك" بموقع صفحتو عمى منشور في غانتس، وقال
 بدون وحدة حكومة تشكيل إتاحة ىو عممو ينبغي الذي الصحيح الشيء أن معيم، محادثاتي وفي

 ".نتنياىو

 وانو ىذا، لمنع جيده قصارى" يبذل وأنو ثالثة انتخابات لمنع يعمل زال ال أنو  غانتس وأضاف
 الكنيست رئيس مع يتواصل أن ‘ابيض ازرق حزب‘ عن المفاوضات لطاقم توجييات أصدر
 ".الوحدة إلى يؤدي الذي الطريق إليجاد حجر كل قمب أجل من الميكود وطاقم

 شبكة فيس بوكالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 والشامل والدائم العادل الحل أفق غياب استمرار أن الثاني عبداهلل الممك ردني ل االالعاى أكد
 المنطقة أمن لزعزعة وصفة يشكل ال األساسية، األوسط الشرق قضية الفمسطينية، لمقضية

 .بأسره العالم واستقرار أمن بل فحسب، واستقرارىا
 لمشعب لمتصرف القابمة غير الحقوق لجنة رئيس إلى وجييا رسالة فيوشدد الممك االردني في  

 أن عمى الفمسطيني، الشعب مع لمتضامن العالمي اليوم بمناسبة نيانغ، شيخ الفمسطيني،
 الدولي القانون وخرق األراضي ومصادرة الحقوق وسمب األحادية باإلجراءات االستمرار

 .التطرف قوى وتمكين واإلحباط، الصراع بإذكاء إال يسيم لن ان،اإلنسوحقوق
 الدولتين لحل وفقا اإلسرائيمي، الفمسطيني الصراع إلنياء الجيود تكثيف إلى الممك جاللة ودعا
 السيادة ذات المستقمة الفمسطينية الدولة قيام إلى ويفضي والشامل، العادل السالم يحقق الذي

 الحل وىو الشرقية، القدس ،وعاصمتيا 0621 عام حزيران من الرابع خطوط عمى لمحياة والقابمة
 .الصمة ذات المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون عميو نص الذي

 دولة فيو البديل أما لمتطبيق، القابل والواقعي الوحيد الحل ىو الدولتين حل أن جاللتو وأضاف
 .متساوية غير بقوانين العنصري الفصل سياسة تمارس واحدة

 االردنية االنباء وكالة :لمصدرا
 

 الوطني نييالمستو  عمى نيفمسط ذىاتتخ التي ةيالسمم ةيالقانون الخطوات دعميا تيالكو  اكدت 
 .المحتمة ةينيالفمسط واألراضي فيالشر  القدس عمى اھادتيس خيترس أجل من والدولي

 المنظمات لدى الدائم بياومندو  النمسا دىسفيرىا ل اھألقا التي تيالكو  كممة خالل ذلك جاء
 . معرفي صادق ناييف في ةيالدول
 ريبتوف تساىم ريوتداب اجراءات باتخاذ الدولي لممجتمع تيالكو  مطالبة معرفي ريالسف واكد

 وماي الشرعي ريغ االحتالل دولة تمدد نشاىد اننا: "قائالً  نيينيالفمسط نييلممدن ةيالدول ةيالحما
 الدولة حساب عمى وذلك المتحدة األمم قرارات حددتيا التي المناطق نطاق خارج الى ومي بعد

 ".الصمة ذات ةيالدول المواثيق وحدودىا معالميا حددت التي ةينيالفمسط
 وحقوقيا العادلة قضتو عن الذود في الفمسطيني الشعب مع تضامنيا تجدد تيالكو  ان وأضاف

 .ةيالدول الشرعية قرارات كفمتيا والتي القدس في والثابتة التاريخية حقوقيا ذلك في بما المشروعة
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 االنتياكات جراء ومي بعد وماي تستمر األبي الفمسطيني الشعب معاناة" ان الى معرفي واشار 
 نيلممواطن ةياسيوالس ةيالمدن االنسان حقوق لمبادئ االحتالل قوى تمارسيا التي السافرة
 غزة قطاع عمى االحتالل لقوى ةيالجو  جماتليا اخرىا كان والتي العزل نييالمدن نيينيالفمسط
 ".ونساء اطفال مھنيب من وجرحى قتمى سقوط عن أسفر والذي
 اجل من المبذولة ةيالدول جيودال لكل" المستمر ضيبالتقو  انيالكىذا  استمرار" معرفي واكد
 انسحاب عمى تنص والتي كافة ةيالعرب الدولتيا تبن التي ةيالعرب السالم ومبادرة السالم قيتحق

 ويوني من الرابع حدود الى والعودةليا باحتال قامت التي ةيالعرب األراضي عيجم من المحتمة القوى
0621. 

 ةينيالفمسط ةيلمقض ةياسيالس الجوانب عمى زيالترك الى الدولي المجتمع معرفي ريالسف ودعا
 بشكل العدوان دولة سوتمار  الذي الشرعي ريغ طانياالست وقف بموضوع تعمقي مايف خاصة
 .مستمر

 االنباء الكويتيةوكالة :لمصدرا
 
 تسوية صعيد عمى الوضع تدىور من غوتيريش، أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين حذر 

 ".الدولتين حل" مبدأ إلحياء الطرفين دعوتو مجددا اإلسرائيمي، الفمسطيني النزاع
 أن ، الفمسطيني الشعب مع لمتضامن الدولي اليوم بمناسبة غوتيريش وجييا رسالة في وجاء
 التي الحل عمى استعصاء التحديات أكثر من واحدا" يشكل يزال ال اإلسرائيمي الفمسطيني النزاع
 ".الدولي المجتمع تواجو
 عمى الوضع فتئ وما إيجابية، تطورات أي الماضية السنة خالل تحدث لم لألسف،: "وتابع
 الفمسطينية المنازل وىدم القانونية غير المستوطنات تكثيف" أن إلى مشيرا ،"يتدىور الواقع أرض

 الفمسطينية األرض في المستوطنات فإنشاء. تتوقف أن يجب أمور ىي غزة في المعاناة واستشراء
 لمقانون صارخا انتياكا ويشكل قانونية شرعية أي لو ليس الشرقية، القدس فييا بما المحتمة،
 ".4332 األمن مجمس قرار في ورد ما نحو عمى الدولي،
 استنادا فمسطينية دولة إنشاء جدوى عمى بالقضاء تنذر" األعمال ىذه أن من العام األمين وحذر

 ".األمر بيذا الصمة ذات المتحدة األمم قرارات إلى
  المتحدة  االمم اخبار: المصدر
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 عمي العظمي اهلل آية حث أن بعد استقالتو الميدي عبد عادل العراقي الوزراء رئيس أعمن  
 في النظر إعادة عمى البرلمان نواب العراق، لشيعة العميا الدينية المرجعية وىو السيستاني،
 .االحتجاجات من أسابيع ىزتيا لحكومة مساندتيم

 محتج ُقتل كما األقل، عمى شخصا 40 بحياة وأودى العراق جنوب في العنف استعر ذلك ومع
 التحرير ساحة في المحتجين آالف اعتصام ذلك في بما المظاىرات استمرار مع بغداد وسط في

 .العراقية بالعاصمة
 تفشي من يعاني إنو يقولون الذي السياسي النظام تشكيل بإعادة عزل عاطمون شبان ويطالب
 .بغداد حميفة طيران خاصة أجنبية قوى ويخدم الفساد

 :وكالة رويترزلمصدرا
 

 معمومات عمى حصولو خمفية عمى الجيش وحدات بتعبئة مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس أمر
 مع الحدود عمى استفزازية إلعمال تعدان األمريكي لمجيش الجنوبية والقيادة كولومبيا بأن تفيد

 .بالده
 الكولومبية السمطات بأن تفيد معمومات لدي: "النقل  عمال مع اجتماع خالل مادورو وقال

 ،وكولومبيا فنزويال بين الحدود عمى آخر الستفزازا تعدان األمريكي، لمجيش الجنوبية والقيادة
 ".القتالي االستعداد أىبة عمى تكون أن البوليفارية المسمحة القوات أفراد كافة عمى ينبغي

 االنتباه صرف ىو بالده، مع الحدود عمى تعد التي االستفزازات من اليدف نمادورو، ا وأضاف
 .كولومبيا في تجري التي االحتجاجات عن

 روسيا اليوم :لمصدرا
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

 الشعب حق عمى نص والذي« 226 رقم القرار» تصدر المتحدة األمم -0611  -31-00  
 .مصيره تقرير في الفمسطيني

 
 
 والتي الفمسطينية التحرير ومنظمة المبنانية الدولة بين القاىرة اتفاقية إبرام - 0626  -31-00  

 . لبنان في(  الفدائي)  العسكري الوجود تنظم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

