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 أواًل : الممف السياسي

 شينغ، شياو قونغ األوسط لمشرق الصيني المبعوث السبت، مساء عباس، محمود رئيسال ستقبلا 
 .صحتو عمى لالطمئنان االستشاري، المستشفى في

 والعافية، الصحة موفور لو متمنيا مرئيسل بينغ، جين شي الصيني الرئيس تحيات شينغ ونقل
 .الصين في فرصة أقرب في الرئيس الستقبال وتطمعو

 القانون وفق المشروعة وحقوقو الفمسطيني لمشعب الداعم بالده موقف الصيني المبعوث وأكد
 .الدولية والشرعية الدولي

 الكريمة، المفتة ىذه عمى الصيني لممبعوث شكره عن محمود عباس الرئيس أعرب جيتو، من
 .واالزدىار التقدم دوام وقيادة شعبا لمصين وتمنياتو

 الفمسطينية القضية دعم في والثابتة الدائمة الصين مواقف في ة فمسطينوثق تقدير الرئيس وأكد
 .المشروعة حقوقنا نيل حتى المحافل، كافة في

    وكالة وفا المصدر: 

 وىم االنقسام سدنة من قامة أعمى" شيداءنا أن( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت 
 ".خطايانا كل من أكبر

 البطل شييدىا الفكرية، والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة، ونعت
 المشيعين منع محاولة من" حماس" حركة من عناصر بو قامت ما واستنكرت طاحون، أبو ميند

 وذوي الحركة أبناء اضطر ما النصيرات، بمخيم الشيداء مسجد في عميو لمصالة لممسجد الدخول
 .المقبرة في عميو لمصالة الشييد

 ".مرفوضة الوطنية تقاليده إلى تنتمي وال شعبنا بنضاالت تميق ال التي التصرفات ىذه إن" وقالت

 الوطني، العمل فصال كافة من تتطمب إدانتو أن وأكدت التصرف، ىذا" فتح" حركة وأدانت
 .الشيداء كافة احترمت أنيا ليا يشيد تاريخيا أن مضيفة

 شاء من شاء مسيرتيا وستواصل ووصاياىم الشيداء لدماء وفية ستظل أنيا عمى" فتح" وشددت
 .أبى من وأبى
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 إثارة إال تحترف ال التي والسب الردح أبواق عمينا تخرج أن المعيب من" أنو الحركة وأضافت
 الشيء يعرف من ألن بيم إال تميق ال عبارات مستخدمين الحزبية، والنعرات الداخمية الفتن

 ".شعبنا صمود يعزز وتعبوي إعالمي خطاب تطوير في ينشغموا أن من بدال يوصفو،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 رسائل بثالث منصور، رياض السفير المتحدة، األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب بعث  
 آخر حول العامة، الجمعية ورئيس( بولندا) األمن مجمس ورئيس العام، األمين من لكل متطابقة

 المدنيين صفوف بين الضحايا وقوع استمرار ظل وفي المحتمة، الفمسطينية األرض في التطورات
 .الخصوص وجو عمى غزة قطاع وفي المناطق، شتى في الفمسطينيين

 في المدنيين المتظاىرين عمى المتعمدة اإلسرائيمية اليجمات جراء الشيداء عدد أن" منصور وقال
 التي بجروحيم متأثرين استشيدوا قد الضحايا من العديد أن حيث االرتفاع، في مستمر غزة قطاع

 طبية رعاية إلى بحاجة الجرحى من اآلالف يزال ال حيث الماضية، األسابيع في بيا أصيبوا
 .ومستمرة طارئة

 مؤخراً  بيا قامت التي القانونية وغير االستفزازية التحركات أن لو يؤسف مما: "منصور واضاف
 االستيطاني مشروعيا لمواصمة جرأة إال إسرائيل  تزد لم وباراغواي، وغواتيماال المتحدة الواليات

 قرارات لتنفيذ بالضغط الدولي المجتمع مطالبا ،"الدولي لمقانون صارخ انتياك في القانوني، غير
 .الدولية الشرعية

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 عبد ، عام 52 العمور سمير حسين أعمنت وزارة الصحة صباح اليوم األحد عن استشياد: 
 قوات استيداف جراء واصابة مواطن اخر بجروح خطيرة، عام 52 الناقة الكريم عبد الحميم

 .رفح لشرق االحتالل

 :وزارة الصحة المصدر
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من مناطق متفرفة مواطنين،ال عدد من، األحداعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم 
 محمد عرفة، أبو عمرو الرازم، مأمون وعرف من المعتقمين : بمحافظات الضفة الغربية المحتمة،

 الشّبان ألحد تبميًغات قوات االحتالل سمم اهلل رم وفي، من مدينة القدس البزلميط وعامر الطويل،
  .والخميل نابمس مدينة في المنازل من عددا داىمت بينما مخابراتو، لمراجعة

 الة معاوكالمصدر: 

 مكانين عمى غارات عدة السبت، مساء من متأخرة ساعة في االسرائيمي االحتالل طيران نش 
 عن يبمغ ان دون جسيمة اضرارا أحدث ا، مم القطاع جنوب رفح مدينة وغرب غزة، قطاع وسطب

 .اصابات

 قبالة الصيادين قوارب السبت، مساء اإلسرائيمي االحتالل زوارق استيدفتوفي سياق متصل 
 .غزة قطاع جنوب يونس خان شواطئ

  وكالة وفا المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 فتح بسرعة الدولية الجنائية لممحكمة العام المدعى اإلنسان لحقوق الدائمة العربية المجنة طالبت 
 والشعب األرض بحق المستمرة جرائمو خمفية عمى وذلك االسرائيمي االحتالل بجرائم تحقيق

 .الفمسطيني

 إن السبت، اليوم اصدره بيان في شموط، امجد الدكتور العربية بالجامعة المجنة رئيس وقال
 .الدولية الجنايات لمحكمة وضباطو سياسيوه يساق أن ويجب وقاتل غاصب كيان ىي اسرائيل

 .االحتالل بجرائم التحقيق بدء بسرعة الدولية الجنايات لمحكمة العام المدعى شموط وطالب

 االحتالل جرائم لوقف القانونية االجراءات باتخاذ المتحدة لألمم العام االمين شموط طالب كما
 الشعب لحقوق والمعادية الدولي لمقانون المخالفة االمريكية اإلجراءات ووقف ناحية من

 لمواجية المالئمة القانونية اإلجراءات اتخاذ ضرورة عن فضالً  الدوليين واألمن والسمم الفمسطيني
 العربية االسالمية القدس دينةلم االمريكية السفارة بنقل المتمثل االمريكي االعتداء ىذا

 .احد اي من لمتصرف قابمة غير بيا الحقوق أن عمى مشدداً  الفمسطينية،

 االنباء االردنيةوكالة المصدر: 
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 جوىر ىى الفمسطينية القضية أن راضى بسام السفير المصرية رئاسةال باسم المتحدث أكد 
 .فييا التاريخى مصر دور إلى مشيرا العربي، والعالم مصر اىتمامات

 مصر إن( »الرئيس مكتب عمى ممفات) ببرنامج صوت العرب راديو مع حوار في راضي وقال
 السفارة نقل إزاء المصري بالموقف ذلك عمى مدلال الفمسطينية، القضية إلى الكثير تقدم الزالت

 العامة والجمعية المتحدة األمم داخل واضح مصري موقف ىناك كان حيث لمقدس، األمريكية
 بدورىا االضطالع في لالستمرار وثقميا دورىا سخرت أن عمى مشدداً   ، «المتحدة لألمم

 .الفمسطينية القضية تجاه المعروف التاريخي

  اليوم السابعالمصدر: 

 بينو قمة انعقاد باتجاه" جدا جيدا تسير" االمور ان السبت ترامب دونالد االميركي الرئيس أعمن 
 المقبل يونيو/حزيران 25 في االساسي موعدىا في أون-جونغ كيم الشمالي الكوري الزعيم وبين
 .سنغافورة في

 سابق وقت في فنزويال عنو افرجت اميركيا معتقال االبيض البيت في لقائو خالل ترامب وقال
 ".يتغير لم االمر. سنغافورة في يونيو 25 الى نتطمع ،جدا جيدا تسير االمور" ان السبت

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


