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 أواًل : الممف السياسي 

 حمول قرب مع اهلل، رام مدينة في المواطنين أحوال الخميس، مساء عباس، محمود الرئيس تفقد  
 .المبارك األضحى عيد

 دولة بيا تمر التي الصعبة الظروف ظل في خاصة المواطنين أوضاع عمى سيادتو واطمأن
 اسرائيل، قبل من المقاصة أموال قرصنة في والمتمثل عمييا المفروض والحصار فمسطين،
 .ذلك نتيجة الحكومة بيا تمر التي الخانقة المالية واألزمة

 المناسبة ىذه يعيد أن القدير العمي راجيا العيد، حمول بقرب وىنأىم المواطنين سيادتو وصافح
قامة واالستقالل بالحرية شعبنا أمنيات تحققت وقد العظيمة  القدس وعاصمتيا المستقمة الدولة وا 
 .الشرقية

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 األساس حجر وضع نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس قيام ،الفمسطينية الرئاسة أدانت 
 وتجاوزا الدولي، لمقانون فاضحا خرقا واعتبرتو البيرة، مدينة شمال جديدة استيطانية وحدة 056لـ

 .الحمراء الخطوط لكل

 لكل مخالف والمرفوض المدان العمل ىذا أن ردينو، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق وأكد
 عدم وأكد باإلجماع صدر الذي 4332  رقم األمن مجمس قرار خاصة الدولية، الشرعية قرارات
 .الفمسطينية األرض عمى االستيطان شرعية

 دراسة تتطمب الدولي بالقانون واالستخفاف العدائية واألعمال االستفزازات ىذه استمرار إن وقال
 العمل بوقف الفمسطينية القيادة قرار بعد خاصة األعمال، ىذه لمواجية فاعمة قرارات اتخاذ

 حكومة خالليا من تحاول التي األعمال ىذه لمواجية اإلسرائيمي الجانب مع الموقعة باالتفاقيات
 .األرض عمى جديدة وقائع خمق االحتالل
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 القضية ىذه ضم عمى بالعمل الخارجية لوزير أوعز عباس محمود الرئيس أن ردينو أبو وأوضح
 .الدولية الجنائية لممحكمة رفع الذي لمممف

 المصدر: وكالة وفا

 

 اليباش، محمود اإلسالمية والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين قضاة قاضي الق
 القدسي الحرم باحات اقتحام المستوطنين ومجموعات المتطرفة الييودية الجماعات نية ان

 شرطة من وبحماية المبارك األضحى عيد أيام أول في المبارك األقصى والمسجد الشريف
 أمام مصراعيو عمى الباب يفتح ان يمكن ،"الييكل خراب" ذكرى يسمى ما ذريعة تحت االحتالل

 الجريمة ىذه تداعيات عن بمنأى أحد يكون ولن بأكمميا المنطقة يشعل وقد االحتماالت، جميع
 . وتبعاتيا

 فوات قبل الجريمة ىذه منع عمى يعمل ان العالم عمى ان ، صحفي بيان في اليباش وأضاف
 من الطرق بكل إلشعاليا االحتالل دولة تسعى التي الدينية الحرب فتيل إشعال يمنع وان األوان،
  . اإلجرامي التيويد مخطط لتنفيذ تمييدا الشريف القدسي الحرم في جديد واقع فرض أجل

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 عيد صالة في مشاركة ألوسع شعبنا أبناء " فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة تدع
 التي ىويتو عن ودفاعاً  الرفيعة، مكانتو عمى تأكيداً  ورحابو، األقصى بالمسجد المبارك األضحى

 .القتحامو المستوطنين دعوات عمى وردا تغيرىا، أن األرض في لقوة يمكن ال

 إن ،صحفي بيان في القواسمي، أسامة" فتح" حركة باسم المتحدث الثوري، المجمس عضو وقال
 جاىزون وأننا الزمن، طال ميما حقا يخمق ولن باطل، اإلسرائيمي االحتالل بو يقوم ما كل

 .المحتل وجو في الشعبية المقاومة وتصعيد النضال الستمرار
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 األوان فوات قبل اإلسرائيمي لالحتالل حد ووضع الفوري التدخل إلى بأسره العالم القواسمي ودعا
 شعبنا عمى المستمرة واالعتداءات اإلسرائيمية، والعنصرية اليمجية بسبب األمور وانفالت

 .ومقدساتنا

   مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 

 رسائل بثالث منصور، رياض السفير المتحدة، األمم لدى فمسطين لدولة المراقب المندوب بعث
 الشير ليذا األمن مجمس ورئيس العامة، الجمعية ورئيسة المتحدة، لألمم العام لألمين متطابقة

 بالتحرك الدولي المجتمع لمطالبة وذلك األسبوع، ىذا التوالي عمى الثالثة لممرة( بولندا دولة)
 اإلعالن آخرىا كان والتي المحتمة فمسطين أرض عمى إسرائيل ترتكبيا التي االنتياكات لمواجية

 .اهلل رام مدينة قرب" إيل بيت" مستوطنة في جديدة استيطانية وحدة 056 إقامة عن

أن جميع أفعال وأنشطة إسرائيل  ،وأشار السفير منصور في رسالتو إلى قادة المجتمع الدولي
تنافي وتتعارض مع التوافق الدولي واألعراف والقوانين اإلنسانية والدولية، بل وُتعّد انتياكات 

 .صارخة لمقانون الدولي والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة وازدراء واضح لممجتمع الدولي

 وفا وكالة: المصدر

 وأطّيب التياني بخالص الحركية، وأطرىا كوادرىا بكافةباألقاليم الجنوبية ' فتـح' حركة تتقدم 
لى والشتات، الوطن في الُمناضل شعبنا أبناء إلى التبريكات  الرئيس رأسيا مىوع الوطنية قيادتنا وا 

لى مازن، أبو  الفمسطينية، التحرير ومنظمة الفمسطينية، السياسية والقوى الفصائل جميع وا 
 بمناسبة  المواقع، كافة في والعمال والفالحين والنقابات واالتحادات المدني، المجتمع ومنظمات

 شعبنا عمى المباركة المناسبة ىذه يعيد أن وجل عزّ  المولى سائمةً  المبارك األضحى عيد حمول
 المحتل من أراضينا تحررت وقد والبركات، واليمن بالخير واإلسالمية العربية وأمتينا الفمسطيني
 المصالحة وتحقيق الوطنية وحدتنا الستعادة المبذولة الجيود بالنجاح وتكّممت الغاصب،
 .الفمسطينية
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 المناسبة ىذه في: الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية عن ةصادر  تينئة في الحركة وأضافت
كباراً  الالً إج ننحني المباركة، الدينية  الذين واإلسالمية العربية أمتنا وشيداء شيدائنا أرواح أمام وا 
 وفي الوطن، يحيا أن أجل من واستشيدوا العتيد، الفجر ىذا شعمة الطاىرة بدمائيم أضاؤوا
 والقسم العيد ليم وجددت ،(عمار أبو) عرفات ياسر الرئيس الخالد الرمز الشيداء سيد مقدمتيم

 .والدولة القدس حتى لنضالنا منارة تضحياتيم تبقى بأن

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر:  
 

 ثانيًا: ممف الحكومة

 

 في األضحى عيد صالة تأخير عن حسين، محمد الشيخ الفمسطينية والديار القدس مفتي أعمن  
 االحتالل تيديدات بعد ،0:36 الساعة من بدال 0:36 لمساعة المبارك األقصى المسجد

 .المقبل األحد صباح المسجد باقتحام ومستوطنيو

 المستوطنين تيديدات من محذراً  األضحى، عيد أيام أول لممسجد الرحال شد إلى ، المفتي ودعا
 أو لممفاوضات يخضع ال وأنو وحدىم، لممسممين األقصى المسجد أن عمى  مشددا باقتحامو،
 .المساومات

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 بعد المبارك، األقصى المسجد بحرمة المساس خطورة من الدينية والشؤون األوقاف وزارة حذرت
 عمى جاىدين يعممون الذين المستوطنين، قبل من الفضيمة األيام ىذه في باقتحامو التيديدات
 مسجدىم في المسممين أحقية تناقض بحجج ساحاتو في لصمواتيم وتأديتيم باقتحاماتيم تدنيسو

 .عنو ومسؤوليتيم
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 دفع ىو لتنفيذىا بو يخطط الذي والتوقيت االقتحامات ىذه بأن ،رسمي بيان في الوزارة، وأفادت
 عمى عواقبو لو سيكون عنصرية أسس عمى مبني وتصعيد دينية، حرب إلى جميعيا بالمنطقة
 .بأسرىا المنطقة مستقبل

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 واالستيطان: ممف االحتالل ثالثاً 

 

خالل عمميات دعم وتفتيش   ينمواطن 2، السبتاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم  
 .بمدة العيساوية بالقدس ل فيلممناز 

 وفي المحافظات الجنوبية قصف المدفعية االسرائيمية موقعين شرق المحافظة الوسطى ، فيما
 مراكب تجاه الثقيمة الرشاشة أسمحتيا نيران اليوم، فجر اإلسرائيمية الحربية الزوارق حتفت

 غزة، قطاع جنوب ورفح خانيونس منطقتي سواحل قبالة الصيادين
 صحيفة القدسالمصدر: 

 
المحافظة شرق  مواطنين 2 استشياد عن السبت، اليوم صباح ، ذكرت مصادر اعالمية عبرية  

 برصاص جيش االحتالل االسرائيمي. الوسطى
 اختراق محاولتيم بعد قتموا األربعة أن ونقمت المصادر عن متحدث باسم جيش االحتالل زعمو

مصادر طبية او رمسية فمسطينية عن  أي، في حين لم تؤكد القطاع مع لمحدود األمني السياج
 وصول جثث لمشيداء الى المستشفيات.

   مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 
 الحجة ذي شير من التاسع السبت اليوم ىذا صباح إشراقة مع الحرام اهلل بيت حجاج  وصل 

 والسكينة، الخشوع يغمرىا إيمانية بأجواء مفعمين الطاىر عرفات صعيد إلى ىـ 0226 لعام
 والمغفرة بالعفو عمييم يمن أن وجل عز اهلل داعين متضرعين ممبين اإلليية العناية وتحفيم
 .عرفة وقفة وىو الحج في االكبر نالرك ألداء وذلك النار، من والعتق والرحمة

 والعشاء المغرب بيا ويصموا مزدلفة إلى نفرتيا الحجيج جموع تبدأ اليوم ىذا شمس غروب ومع
 رسول بات حيث واجب بمزدلفة المبيت ألن الحجة ذي شير من العاشر غد فجر حتى بيا ويقفوا
 .الفجر بيا وصمى فييا، وسمم عميو اهلل صمى اهلل

  السعوديةوكالة االنباء المصدر: 
 
 
 أنغيال األلمانية المستشارة رغبة عدم إن ريتشارد جرينيل، سفير الواليات المتحدة في ألمانيا قال 

 األمريكية القوات نقل سوى خيارا المتحدة لمواليات يترك ال قد العسكري اإلنفاق زيادة في ميركل
 .بولندا إلى ألمانيا في المتمركزة

اإلنفاق  ، إلى نفاد صبر ترامب بسبب تقاعس ميركل عن زيادة جرينيل وتشير تصريحات
 .مالي كما يريد حمف شمال األطمسيجإلى اثنين في المائة من الناتج المحمي اإل العسكري

 وكالة سبوتنكالمصدر:  
 
 
 
 
 
 
 

http://arabic.sputniknews.com/cartoons/20190627/1041982802.html
http://arabic.sputniknews.com/cartoons/20190627/1041982802.html
http://arabic.sputniknews.com/cartoons/20190627/1041982802.html
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 خامسًا: حدث في مثل هذا اليوم 

 
 عمى مقدمتو واشتممت فمسطين دستور يسمى ما البريطانية الحكومة أصدرت  -06-8-0244
 والييود والمسيحيين المسممين من تشريعي مجمس بتأليف الدستور ىذا قضى و بمفور، وعد

 الحكومة سياسية تخالف نقطة أي في النظر لممجمس وليس السامي المندوب برئاسة واإلنجميز
 . السامي المندوب بموافقة إال قوانينو تنفذ وال ، الييودي القومي الوطن إنشاء في البريطانية

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

