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   أواًل : الممف السياسي 

 االحتالل إزالة نتيجتيا تكون دولية لمؤتمرات بحاجة الشعب أن الفمسطيني الوطني المجمس أكد 
 الدولية الشرعية لقرارات وفقاً  القدس مدينة بعاصمتيا الفمسطينية الدولة أراضي من آثاره بكافة
رىاب جرائم مع لمتعايش تدعو لمؤتمرات بحاجة وليس الصمة، ذات  العنصري، االحتالل ىذا وا 

 .أمده من وتطيل
 ترمب إدارة بدعوة واالنخداع التماىي من االربعاء، اليوم عنو، صدر بيان في" الوطني" وحذر
 52 يومي البحرين في الفمسطينية األراضي في واالزدىار السالم لدعم اقتصادية عمل ورشة لعقد
 شيء كل اإلدارة ىذه مارست حيث ومخادعة، كاذبة ادعاءات تحت ،5102 حزيران/ 52و

 الدولي القانون بقواعد وااللتزام السالم باستثناء واالحتالل، االستيطان يشجع ما كل في لالستثمار
 . األوسط الشرق في لمسالم خطتيا عمييا تعتمد أن يجب التي الدولية الشرعية وقرارات
 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضة: المصدر

 
سرائيل أمريكا اليو دعت الذي البحرين مؤتمر مقاطعة فتح حركة كدتأ  االزدىار عنوان تحت وا 

 واالنسانية االقتصادية البوابة من العار صفقة تمرير خاللو من يراد الذي االقتصادي
 ىذا مثل لعقد حركتو رفض أسبابأن  القواسمي أسامه فتح حركة باسم المتحدث واوضح
 ،ودماراً  خراباً  الفمسطيني الشعب بحقوق عاث قد األبيض البيت بأن ، لمقاطعتو والدعوة المؤتمر
 العممية منيا انطمقت التي والمرجعيات األسس وضرب ، يستحق ال لمن يممك ال ما ومنح

 أطفالو وتجويع الفمسطيني لمشعب معاداتو عن عدا والالجئين، القدس ممفي في خاصة السياسية
 الصحي القطاع خنق الى إضافة ، الفمسطيني الشعب عن كاممة المساعدات قطع خالل من

 التحرير منظمة مكتب أغالق وأيضا ، عنيا المساعدات قطع خالل من القدس في والمستشفيات
 والقمع االضطياد ممارسة عمى االحتالل وتشجيع االستيطان وتشريع ، واشنطن في الفمسطينية

 .الفمسطيني الشعب بحق
 البوابة من العار صفقة بتنفيذ البدء  العمل وورشة الدعوة ىذه وراء من اليدف إن القواسمي وقال

 .أفضل واقع الى الفمسطيني الشعب نقل حجة تحت االقتصادية
 وندعو وجبان، وعميل خائن ىو المؤتمر ىذا في يشارك فمسطيني أي أن عمى القواسمي وشدد
 لمحديث مخول غير أحدا ان ،مؤكدا المؤتمر ىذا في المشاركة عدم الى واالصدقاء العرب جميع
 .الفمسطيني الشعب بإسم

   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/157558
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 ان كرينبول، بيير" االونروا" عام مفوض لقائو خالل الالجئين شؤون دائرة رئيس ابوىولي. د اكد  
 الصين+ 77 المجموعة مستوى عمى تحرك خطة وضعت التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة
 جديدة اليات عن البحث ضرورة الى الفتا الدولية الغوث لوكالة والمالي السياسي الدعم لحشد
 .  المانحين قاعدة لتوسيع
 التحرك تكثيف عمى" األونروا" الدولية الغوث وكالة عام مفوض مع اتفق انو ىولي ابو وأوضح
 ديمومة لضمان الدولية الغوث لوكالة والمالي السياسي الدعم لحشد المستويات كافة عمى

 الذي عمميا تفويض وتجديد عممياتيا مناطق كافة في الفمسطينيين لالجئين المقدمة خدماتيا
 . القادم سبتمبر في ينتيي

   الالجئيندائرة شؤون : المصدر
 
 القيادة لموقف والمساند الداعم الدوحة موقف عمى غنام منير قطر لدى فمسطين دولة سفير كدأ

 لقطر اليامة الرئيس السيد لزيارة اشارة في االمريكية القرن صفقة بمواجية يتعمق فيما خاصة
 .ثاني ال خميفة بن حمد بن تميم االمير ولقائو

 في تأتي الزيارة ان ، االربعاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة  حديث في غنام واضاف
 من الفمسطينية القضية تواجيو ما امام المشترك التنسيق و العرب االشقاء مع التشاور اطار

 لمطالبة واالستجابة المالية التزاماتيا دفع عمى لمدوحة الشكر تقديم وكذلك خطيرة مخططات
 .االسرائيمية القرصنة امام مالية امان شبكة بتامين الوطنية السمطة

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 الصحية األحوال حول تقريراً  قدمت العالميةالصحةمنظمة إن الكيمة مي. د الصحة وزيرة التق
 الثانية العالمية الصحة جمعية اجتماع خالل وذلك المحتل، السوري والجوالن فمسطين في

 القطاع بحق اإلسرائيمي االحتالل وتجاوزات جرائم عن كشف حيث جنيف، في المنعقد والسبعون،
 .الفمسطيني الصحي
 تعرض أكد الجمعية ستناقشو الذي التقرير أن األربعاء اليوم صحفي، بيان في الكيمة. د وأضافت

 01 حوالي وجرح مواطناً  522 الماضي العام في استشيد حيث العنف، من لكثير الفمسطينيين
 أصيب فيما بتر لحاالت منيم 000 تعرض الحي، بالرصاص مصاباً  2502 بينيم آخرين، ألف
 .لمبصر دائم بفقدان 2و بالشمل، مواطناً  50

http://plord.ps/index.php?ajax=preview&id=10047
https://www.facebook.com/mohps/posts/2113808748744992?__xts__%5B0%5D=68.ARDW02JblIpthF_WoMP8j-EcSJZu_yUSNG9Vk48HxGv8OwTodOvbZ07a8hjIHnv-BjmvZPKX6CjdUTr9PzXFLPdF9lfJER6FRcBP4K5VtCid00IWXaqu7j7IHi-qua5PScQ4CzHdLXPZN0Y3twEO_Mafa6KzFuMj8O8hpu9Hp30Md4TB50K8clok6OrTu4MYOKrNz4hACF2AvqkrFysXQO80iv-DMcgyY6wTzkLq1tYHk9To8mdcozpybcF9AYuwGFDCGm4c7EoyS9vymPDlZRM4jJCJ51_jLG1KsQcgKWBCKUgErRDnsxasMIraTQBn2yspa4uYz5p9006Kx-SeyokwDg&__tn__=K-R
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 التعرض جراء تتأثر لمفمسطينيين النفسية الصحة أن إلى العالمية الصحة منظمة تقرير وأشار 
 التي التحديات أىم أحد النفسية الصحة اعتالل يشكل حيث المزمن، االحتالل وظروف لمعنف
 االعتداءات من المتضررين األطفال نصف من أكثر يتعرض أن ويمكن العمومية، الصحة تواجو

 حوالي يعاني ذلك عمى وعالوة لمصدمات، التالي اإلجياد الضطراب غزة قطاع في اإلسرائيمية
  .غزة قطاع في متوسطة أو وخيمة نفسية صحية اضطرابات من مواطن ألف 501

 زارة الصحة و : المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 يشفتتو  مواطنين خالل عمميات دىم 2 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 خالل اقتحاممااصيب شابين بالرصاص الحي ك،  مختمفة بالمحافظات الشمالية بمناطق لممنازل

 أبو محمد وساجي الحوتري، اهلل عبد بالل :وُعرف من المعتقمين: مخيم الدىيشة جنوب بيت لحم
يياب ، عذبة  أبو وشادي شوابكة، وسام ، قمقيمية من من كراجة ورشاد اهلل، رام من مسعود وا 

 موسى وعبدو الخميل،من   من العالمي عبد محمود ،لحم بيتمن  ىدروس أبو ومحمد ىدروس،
 .الظاىرية من دبور أبو

 صحيفة القدس المصدر:  

 

من اقتحاماتيم المستفزة لباحات المسجد األقصى  االربعاء صباح اليومعشرات المستوطنين  جدد
 والشرطة االسرائيمية الخاصة ، بحماية من قوات االحتاللوأدوا طقوس تمموذية جية باب المغاربة

بحماية  نابمس شمال سبسطية بمدة في األثري الموقع ، اليوم المستوطنين، عشرات قتحم، كما ا
 .من قوات االحتالل

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 القانون عمى قائم لمصراع، شامل حل في بالمساىمة بالده عمى، البمجيكي رئيس الوزراء أكد  
 التي المتحدة، لألمم التابع األمن مجمس قرارات ضوء في دوليا، عمييا المتفق والمبادئ الدولي
 ".ليا كعاصمة القدس مع لمحياة، وقابمة سيادة وذات مستقمة فمسطينية دولة إلى ستقود

 بمجيكا: "اشتية محمد. د الوزراء لرئيس  القدس في العام البمجيكي القنصل سمميا رسالة في وقال
 بذل في ستستمر كما األمن، مجمس في وكعضو األوروبي االتحاد ضمن اليدف ىذا ستدعم
 ".اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان لحقوق وفقا الفمسطيني الشعب لحقوق خاص اىتمام

 عمى بالضغط بمجيكا مطالبا السياسية، التطورات آخر عمى البمجيكي القنصل اشتية أطمع وقد
يجاد كاممة، عنيا واإلفراج الفمسطينية الضرائب أموال من االقتطاعات لوقف اسرائيل  آلية وا 
 .منيا اإلسرائيمية السرقة لوقف الضرائب، عائدات أموال لتدقيق

   وكالة وفاالمصدر: 

 

 عبداهلل الممك االردني العاىل ان البصل ابو الناصر عبد الدكتور االردني االوقاف وزير قال
 المسجد خاصة ، القدس مدينة في اليومية االحتالل سمطات اعتداءات كثب عن يتابع الثاني

 .العبادة حرية وانتياك االقصى

 ان عمى ، االربعاء اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في البصل ابو وشدد
 .المحتمة القدس في والمسيحية االسالمية المقدسات عمى الكاممة الوصاية حبصا ىو االردن

 تواجد تسييل اجل من يعمل االقصى المسجد في االوقاف مجمس ان البصل ابو واضاف
 لوقف جيودىا تواصل المممكة ان الى مشيرا المصمين امام العقبات كافة وازالة المعتكفين
 .لمجميع مكفولة العبادة حرية باعتبار انتياكاتو االحتالل

   اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 العالمية النفط أسواق في التوازن بتحقيق السعودية المممكة التزام مجمس الوزراء السعودي أكد 
 .المتحدة والواليات إيران بين التوتر تصاعد وسط بالمنطقة صراع نشوب ومنع

 دائما يدىا وأن حرب أي قيام لمنع وسعيا في ما ستفعل” المممكة أن وأضاف في بيان صحفي، 
 .“لتحقيقو وتسعى لمسمم ممتدة

   رويترزوكالة المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 انتشار من لمحد المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد بين اتفاقية أول توقيع - 55-2-0275 
 «.0-سولت» االتفاقية وسميت اإلستراتيجية، األسمحة

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

