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 أواًل : الممف السياسي

 . والجنوبي الشمالي الكوريين الرئيسين جمع الذي التاريخي بالمقاء عباس، محمود رئيسال رحب

 السمم فرص سيعزز الذي األمر االجتماع، ىذا في سادت الذي اإليجابية بالروح الرئيس  وأشاد
 .العالمي

 فمسطين دولة لدى وأن خاصة اليام، التقارب بيذا الرئيسين عباس محمود الرئيس ىنأ كما 
 مىوع جيدة عالقات البمدين مع تجمعنا كما" وسيؤول، يانغ بيونغ العاصمتين في دبموماسياً  تمثيال

 ".كافة واالقتصادية السياسية المستويات

  وكالة وفا : المصدر

، عضو المجنة المركزية  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أعرب
 وعدم شعبنا أبناء عمى اعتدائيا في بالتمادي إلسرائيل السماح من غضبو عن ، لحركة فتح
 األرواح عن الكاممة المسؤولية وحمميا اآلن، حتى الدولي التحقيق وفتح جرائميا عمى محاسبتيا
 بتيمة والمتواصمة الممنيجة اإلسرائيمية الميداني اإلعدام عمميات تستيدفيا التي الفمسطينية
 .والعودة واالستقالل الحرية أجل ومن االحتالل ضد السممي التظاىر

 المتحدة األمم يارأس وعمى الدولية وىيئاتيا العالم دول صحفي، بيان في عريقات، وساءل
رىاب عدوان لردع والممموسة العممية اإلجراءات اتخاذ في تخاذليا عن األمن، ومجمس  دولة وا 
  .أعزل مدني شعب بحق تمارسو الذي المنظم االحتالل

طالب عريقات العالم بالعمل الفوري دون تأخير عمى وقف عربدة االحتالل وآلتو الحربية ضد و 
أبناء شعبنا المدني األعزل، وخص بالذكر مجمس األمن الدولي الذي يتحمل مسؤولية إنفاذ 
ميمتو التي أقيم من أجميا وىي الحفاظ عمى األمن واالستقرار الدوليين المذين لن يتحققا دون 

  ة أبناء شعبنا لحقو الطبيعي في تقرير المصيرممارس

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 التحديات ومجابهة لمواجهة قصوى وطنية ضرورة الوطني المجمس انعقاد أن فتح حركة أكدت
 التحرير بمنظمة المتمثمة الفمسطينية الشرعية وتعزيز وصون ولحماية الوطنية، بقضيتنا المحدقة

 .مستقل فمسطيني وطني قرار من تمثمو وما الفمسطينية،
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 صحفي، تصريح في القواسمي أسامو باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو وقال
 أماكن كل في الفمسطينيين لكل والجامع الشامخ الصرح ىي الفمسطينية التحرير منظمة إن

 الصعبة االوقات ىذه في فمسطين أرض عمى الفمسطيني الوطني المجمس عقد وأن ، تواجدىم
 الحر وشعبيا فمسطين أرض من قوية برسالة ويبعث الوطنية، وىويتنا شعبنا حقوق من ،ُيعزز
 ال وممثل ووحيد، واحد عنوان الفمسطيني لمشعب أن: " عنوانيا ، االمر ييمو من لكل و االبي
 .الفمسطينية التحرير منظمة وىو نفسو عمى اال القسمة يقبل

وأشاد القواسمي بموقف الفصائل الوطنية واالسالمية من دعوة حماس لعقد مجمس موازي 
لممجمس الوطني في محاولة لضرب التمثيل ، معتبرا أن ىذه المواقف تنم عن وعي وطني، 
وحرص عمى مواجية االخطار المحدقة بيويتنا الوطنية ووحدة شعبنا ومكانة منظمة التحرير 

 .الفمسطيني

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 بحقوقو التمسك عمي شعبنا إصرار أن ، "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت
 الجبارين شعب أن اخرى بعد مرة وأكد االحتالل، دولة حسابات أربك العودة لمسيرات ومواصمتو

 .الكسر عمى عصي

 الخامس لألسبوع شعبنا إن ، سيف أبو عاطف باسميالممتحدث  تصريح في الحركة وقالت
 غير نماذج يقدم وىو واالستقالل، والحرية العودة في حقو عمى لمتأكيد السممي نضالو يواصل
 .والعطاء التضحية في مسبوقة

 أن إال الشعبي التظاىر عمى شعبنا ابناء واصرار المقاومة ىذه سممية رغم: "الحركة وأضافت
 ".الطبية والطواقم والصحفيين السن، وكبار ونساء أطفال من العزل األبرياء تقتل االحتالل دولة

 عمييا ولمحاسبتيا اسرائيل لجرائم حد لوضع الفوري بالتحرك الدولي المجتمع الحركة وطالبت
 .لشعبنا حماية وتوفير

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 سيف ابو عاطف د. ،باسميا متحدثلم حتصري في "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة عتن
 الحدودية المنطقة طول عمي السممية المظاىرات خالل ارتقوا الذين الثائر الشباب جمعة شيداء
 .غزة قطاع شرق
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 اهلل عطا خميل والشييد خانيونس، مخيم ابن بكر السالم عبد البطل الشييد  ان الحركة وذكرت
 .الحركة ابناء من ىما غزة مدينة ابن

 حتى السممي نضالو في شعبنا استمرار عمي لتؤكد فانيا البطمين شييدييا تنعي اذ الحركة وقالت
 .المنشودة الىدافيا العودة مسيرة تحقيق

 الصمود في االخر تمو الدرس العدو يمقنون وىم الثائر فمسطين شباب بتضحيات الحركة واشادت
 .والبطولة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

قالت حركة "فتح" في بولندا إن انعقاد دورة المجمس الوطني ىو تعبير عن صالبة الموقف 
 الوطني في ىذه المرحمة الفاصمة.

واضافت الحركة في بيان اليوم السبت، ان ىذه المرحمة تتطمب تعزيز االلتفاف حول الشرعية 
الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس، في تصدييا لممؤامرات التي تيدف إلى القفز عمى الحقوق 
الوطنية الفمسطينية والتي جاءت خطوة ترمب بشأن القدس تعبيرًا فّظًا عنيا، وىو ما يستدعي 

الصفوف لموقوف امام ما يسمى صفقة القرن، حيث جاء الموقف الفمسطيني ليشكل سّدًا رص 
 . منيعًا يقف في وجو تمريرىا لتثبيت االحتالل االستيطاني اإلسرائيمي في فمسطين

ودعت الحركة عمى لسان أمين سر اإلقميم خميل نزال، الى مشاركة كافة قطاعات شعبنا في 
نعقاد المجمس تعبيرًا عن الترابط العضوي بين المواقف الوطنية حراك جماىيري يتزامن مع ا

 .لمشرعية الوطنية الفمسطينية، والمساندة الشعبية الشاممة ليذا الموقف

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

خالل كممتو في حفل تخريج الفوج السادس من طمبة  اهلل الحمد رامي د. الوزراء رئيس الق 
 حول بااللتفاف مضى، وقت أي من أكثر مطالبون إننا: "،البكالوريوس من جامعة االستقالل

 الوطنية المصمحة إلى فقط وااللتفات عباس، محمود الرئيس فخامة رأسيا وعمى الوطنية، تناقياد
 ىذا وفي. السياسي وقرارنا عممنا واستقاللية منعة لتعزيز ضيقة، اعتبارات أية عمى وتغميبيا العميا

 الجيود وتوحيد لممشاركة الفمسطيني الوطني العمل ومكونات والفصائل القوى كافة ندعو السياق،
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 وتفتيت الفمسطينية الشرعية ضرب لمحاوالت والتصدي الفمسطيني، الوطني المجمس إطار في
 ".الفمسطيني التمثيل وحدة

 الوطني، مشروعنا تتيدد التي الحقيقية المخاطر بإدراك حماس حركة نطالب: "اهلل الحمد واضاف
 لتمكينيا والمالية، واإلدارية والقانونية األمنية والمسؤوليات الصالحيات كافة الوفاق حكومة وتسميم
 وانتشال الوطن وحدة وتكريس الجنوبية المحافظات في واجباتيا أداء من وشامل فاعل بشكل
 لمتصدي الوحيدة الضمانة ىو وفاقنا تمتين إن. والحصار والموت الدمار أتون من فييا شعبنا
عطاء تحديات ألية كس والزخم القوة الوطنية قضيتنا وا    ".الدولي التأييد من المزيد ابياوا 

 المصدر: وكالة وفا 

أعمنت سفارة دولة فمسطين بالعاصمة المصرية القاىرة، أن السمطات المصرية قررت فتح معبر  
 في االتجاىين.السبت حتى يوم االثنين المقبل يوم المن  رفح البري ثالثة أيام، بدءاً 

دياب الموح بالشكر وتوجو سفير دولة فمسطين بالقاىرة ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية 
الجزيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصو الدائم عمى تخفيف المعاناة عمى أبناء الشعب 
الفمسطيني، ولألجيزة األمنية المصرية التي ال تتوان في تقديم كل المساعدة الممكنة، متمنيًا 

 لمصر دوام االستقرار واالزىار ولشعبيا دوام األمن واألمان.

 المصدر: سفارة فمسطين بالقاهرة

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 عويضة ىالل عزام الطفل استشياد عن السبت، اليوم صباح غزة بقطاع الصحة وزارة عمنتأ 
 .امس يونس خان شرقاالسرائيمي   االحتالل برصاص باصابتو متأثراً (عاماً  41)

 الخامسة الجمعة في برصاص االحتالل االسرائيمي  أمس استشيدوا قد مواطنين ثالثة وكان
 ومحمد ، يونس خان شرقاستشيد  ( عاما 92)بكر زىدي عيد السالم عبد: وىم العودة لمسيرة
 الزيتون حي شرق استشيدا( عاماً  99) هلل عطا مصطفى نعيم وخميل( عاماً  94) المقيد أمين

 آذار من الثالثين منذ غزة قطاع في الشيداء حصيمة ترتفعوبذلك ، غزة مدينة شرق جنوب
 .شييداً  11 إلى الماضي

 وزارة الصحة المصدر: 
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 االنتياكات تصاعد ظل في ،الفمسطينيين الصحفيين بحماية مطالبتيا الصحفيين نقابة جددت
 41 بيا اصبب والتي الجمعة أمس اخرىا كان والتيالتي يقوم بيا االحتالل االسرائيمي  الخطيرة
 ، الدولية والمواثيق االعراف بكل واضح استيتار في السام الغاز وقنابل بالرصاص ، صحفيا

 . الصحفيين بحق والفاشية العنيفة انتياكاتو بوقف الدولية المنظمات من والمطالبات

 االحتالل قبل من والمتكررة الخطيرة االنتياكات ىذه ظل فيقالت النقابة في بيان صدر عنيا : و 
 يمكن وال ممح مطمبا والمدنيين لمصحفيين دولي بأشراف الحقيقية الحماية توفير بات االسرائيمي

 . االسرائيمي االحتالل من المتعمد االستيداف مسمسل استمرار مع في طويال انتظاره

 نقابة الصحفيينالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 الفمسطينية. والدولة الفمسطينية القضية حيال األوروبي االتحاد بموقف التزاميا كرواتيا كدتأ 

 لمشؤون والمغتربين الخارجية وزير مساعد عقدتو الذي الموسع االجتماع خالل ذلك جاء
 الخارجية وزير مساعد من كل مع زاغرب، الكرواتية العاصمة في جادو، أمل السفيرة األوروبية
فريقيا، آسيا قسم ورئيسة السياسية، لمشؤون الكرواتي  السياسة سفراء مجمس في كرواتيا وسفيرة وا 
فريقيا آسيا قطاع في المفوض الوزير إلى باإلضافة األوروبي، االتحاد في واألمن  .وا 

أكد السفير الكرواتي التزام بالده بشكل مطمق وبما ال يقبل مجاال لمشك بموقف االتحاد األوروبي و 
حيال القضية الفمسطينية المبني عمى مبدأ حل الدولتين عمى أساس حدود الرابع من حزيران 

ب ، كما رحب مساعد الوزير الكرواتي بتعزيز العالقات الثنائية أوال من خالل فتح مكت4291
تمثيل لفمسطين في كرواتيا ومن خالل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين البمدين في مجاالت 
 .مختمفة، خاصة في مجاالت االقتصاد والسياحة والزراعة وتنسيق المواقف في المؤسسات الدولية

 وفاوكالة المصدر: 

 الوحشي والتعامل االنتياكات استمرار العربية، ولالد لجامعة العام األمين أبوالغيط، أحمد أدان 
 أسفرت والتي غزة، قطاع أبناء من العزل الفمسطينيين بحق اإلسرائيمي االحتالل قوات قبل من
صابة الفمسطينيين من عدد استشياد عن  في سممية، مسيرات في خروجيم خالل منيم المئات وا 
 .العودة حق عمى التأكيد إطار
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 بأن ،لمجامعة العربية العام األمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي، محمود المفوض الوزير وصرح
 مع التعامل في االحتالل سمطات تنتيجيا التي التعسفية والممارسات الترىيب أساليب

 والقانون اإلنساني الدولي القانون من لكل صريحاً  انتياًكا تمثل لمفمسطينيين السممية االحتجاجات
مة ذات الدولية والقرارات اإلنسان لحقوق الدولي  .الصِّ

 المصدر: المصري اليوم 

 خمفية عمى دانشيال فيوريكا الوزراء رئيسة استقالة يوىانيس كالوس الروماني الرئيس طمب 
 .القدس الى ابيب تل من الرومانية لمسفارة محتمل نقل بشأن سياسي خالف

 وزراء كرئيسة دورىا مستوى عمى ليست دانشيال السيدة ان" صحافي تصريح في الرئيس وقال
 .دانشيال" استقالة عمنا اطمب فاني وليذا. لرومانيا ضعف مصدر الحكومة باتت وبالتالي رومانيا

 وتيدف الماضي االسبوع الحكومة من تامة سرية في اعتمدت وثيقة الى الروماني الرئيس اشارو 
 .القدس الى ابيب تل من الرومانية السفارة نقل دراسة الى

 الحكومة لمسعى معارضتو عن وعبر الدولي لمقانون مخالف القدس الى السفارة نقل ان واعتبر
 .القرار بيذا مسبقا ابالغو يتم لم انو مؤكداً 

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 التي األميركية السفارة افتتاح بمناسبة القدس يزور قد أنو ترامب دونالد األميركي الرئيس أعمن 
 .أبيب تل من نقميا قرر

 إن واشنطن، في ميركل أنغيال األلمانية المستشارة مع مشترك صحافي مؤتمر خالل ترامب وقال
 يجدوا ولم انتخابية وعودا قطعوا كميم الرؤساء، من العديد قطعو وعداً  كانت القدس في السفارة"

 ".ىناك إلى أتوجو قد فإنني وبالتالي، ،" ذلك فعمت انا"  لتنفيذىا الشجاعة يوما

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


