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 أواًل : الممف السياسي

 إلى دائما تسعى األميركية تحدةالم الواليات أن" فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود أكد
 .واقتصادية إنسانية إلى سياسية من الفمسطينية القضية تحويل

 غرينبالت جيسون تصريحات عمى تعقيباً  ،"فمسطين صوت" إلذاعةفي حديث   العالول وأضاف
 لممواطنين المعيشية الظروف تحسين حول لحماس ممدودة األميركية اإلدارة يد" إن فييا قال التي
" فتح" أن مؤكدا العكرة، بالمياه االصطياد تحاول األميركية اإلدارة وأن ،"العنف نبذت حال بغزة

 .الوطنية الوحدة تجاه دائما تسعى

 حول واضحة إجابات تنتظر زالت ما القيادة أن العالول أكد الوطنية، الوحدة بممف يتعمق وفيما
 فإنيا لمحكومة شيء كل تسميم تم حال أنو عمى مشدداً  المصري، األمني الوفد من الممف ىذا

 .غزة قطاع مسؤوليات كل ستتحمل

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 سيؤكد عباس محمود الرئيس إن ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو اشتيو محمد. د قال 
 العربية السالم بمبادرة االلتزام ضرورة المقبل، األحد المقررة العربية القمة أمام خطابو في ويطالب
 .لواشنطن عبورا إسرائيل مع العالقة تطبيع البعض يريد كما وليس يائيا إلى ألفيا من وتنفيذىا

 المركزية المجنة أن الثالثاء، اليوم صباح ،" فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في اشتيو وأوضح
 بشأن األخير األمريكي الرئيس قرار عمى ردا القمة ىذه عنوان القدس مدينة تكون أن أرادت
 عديد في أقرتيا التي بالتزاماتيا العربية الدول التزام ضرورة إلى آخر جانب من مشيرا القدس،
 .القدس مدينة تجاه القمم

 صمود بتعزيز المتعمقة استراتيجيتيا تعزيز العربية القمة من تريد فمسطين أن اشتيو وأضاف
 .أرضيم عمى وتثبيتيم المواطنين

 القرن صفقة"  تسمى ما لتعديل يروج من ىناك أن إلى فتح لحركة المركزية المجنة عضو وأشار
 .البنود ببعض" 

 األمريكي الراعي أن أوليا قضايا بثالث والمتمثل تجاىيا الواضح الفمسطيني الموقف عمى وشدد
 شريك يوجد ال أنو وثانيا لمسالم، األمريكي االحتكار إنياء يتطمب ما يكن، ولم نزييا يعد لم
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 وحل والالجئين القدس أن ترامب فييا يتحدث التي بالنصوص يتعمق ما وثالثا إسرائيل في لمسالم
 .عنو لمحديث شيء يتبق لم فإنو النص خارج الدولتين

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 ُيسمي من إن"،والمتحدث باسم الحركة  "فتح" لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامو قال 
 ناطقين نفسييما نصبا ىيمي، المتحدة األمم في ومبعوثة غرينبالنت، السالم لعممية مبعوثا نفسو

 ".اإلسرائيميين والمتطرفين وجيشو االسرائيمي االحتالل باسم رسميين

 نفسو ينصب وىو ، وىابط مكشوف بدور يقوم غرينبالنت أن" ، صحفي بيان في القواسمي، أكدو 
 نظام عن ويدافع اإلجرامية، العنصرية األعمال يبرر وىو االسرائيميين، القتمة عن مدافعا

 ".الحقيقية وتوجياتو األميركي المجتمع قيم بالمطمق يعكس ال بذلك وىو اإلسرائيمي، االبارتيايد

 لضغط تماما يخضعون والكونجرس األبيض البيت في المتنفذين من ثمة أن" القواسمي وأوضح
ظيار الثابتة، الحقائق قمب إلى ويسعون اإلسرائيمي، الموبي  من واحة أنيا عمى إسرائيل وا 

 والعنصرية االضطياد سياسات أبشع تمثل أنيا الحقيقة وفي الضحية، وأنيا الديمقراطية،
 المناضل الفمسطيني الشعب ىو الصراع في الوحيدة الضحية وأن الجالد، وأنيا والديكتاتورية،

 "والمساواة واالستقالل الحرية ألجل

     مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 المجمس عقد إن ، الدولية والعالقات الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث نبيلد. أكد 
 التمسك عمى واإلصرار التحديات لمواجية الفمسطيني، لمشعب تاريخية فرصة يمثل الوطني
 .الوطنية بالشرعية

 وسأقوم المجمس، من الدولي الجانب أتولى أن طمب عباس محمود الرئيس إن" ، شعث وقال
 وفي اآلن فمسطين مسمى تحت" الوطني المجمس مع جنب إلى جنبا دولي مؤتمر لعقد بالدعوة

 العالم، برلمانات كافة دعوة وتم ىامة دولية شخصيات حضور سيشيد أنو موضحاً  ،"المستقبل
 .بيوم الوطني المجمس قبل وسيعقد

 عمى معروضة التسييل وسائل كل أن إلى مشيراً  ،"الفرصة ىذه نضّيع ال أن أتمنى: "وأضاف
 سواء كممة إلى جميعا تعالوا: "مفادىا الفمسطيني الشعب لفصائل رسالة كممة ووجو الجميع،
 ".بتوحد واخرجوا
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 التي الصمبة إرادتو عن التعبير في شعبنا كرسو الذي المشيد أن شعث أكد آخر، سياق وفي
بداع شعبي وتوحد شعبية إرادة وفيو شعبيا إبداعاً  نرى تجعمنا" القرن صفقة" سميت بما أودت  وا 

 .العالم أمام اإلسرائيمي لمعدو وفضح وابتكار

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 فييا أعمن التي غرينبالت، جيسون لمسالم األمريكي المبعوث تصريحات أن اإلعالم وزارة أكدت 
 بغزة المعيشية األوضاع تحسين في لمساعدتيا حماس، لحركة ممدودة المتحدة الواليات يد" أن
 غزة اإلنسانية األزمة  حول المنعقد واشنطن، مؤتمر بفشل إقراراً  تعتبر." العنف نبذت حال في
 .الماضي آذار 31 في

 التمثيل في سافًرا تدخالً  األمريكي المبعوث مساعيورأت الوزراة في بيان صادر عنيا أن 
 لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية، التحرير منظمة عنو ُتعبر  الذي الرسمي الفمسطيني
 النزيو الوسيط موقع في األبيض البيت إدارة إلظيار يائسة محاولة يشكل كما. لثوابتنا والحارس
 .لمسالم

 الغربية الضفة ُتصنف التي الدولية، الشرعية عمى التفاًفا غرينبالت تصريحات الوزارة واعتبرت
 قرارات بموجب ينتيي، أن يجب احتالل وىو ،3691 حزيران منذ محتاًل  سياًسيا كياًنا  وغزة

 .العامة والجمعية األمن مجمس

 دامت ما يتغير، ولن ثابت واشنطن من الفمسطينية القيادة موقف أن عمى وجددت الوزارة التأكيد
 االستيطان، وتدعم االحتالل، مع موقفيا في وتتماىى الدولي، القانون عمى تنقمب واشنطن
 .!تشاء لمن تمنحيا أمريكية، والية القدس وكأن وتتصرف

 وزارة االعالمالمصدر: 

 العودة مسيرات أن ، الفمسطيني الرسمي االعالم عمى العام المشرف عساف أحمد الوزير أكد
 الحرية طريق عمى تتوقف لم التي والتضحيات النضال من جزء شعبنا أبناء يخوضيا التي

 المستقمة الفمسطينية الدولة الى والوصول االسرائيمي، االحتالل من والخالص واالستقالل
 . ذلك ألجل الشيداء تقديم لمواصمة استعداد عمى أنو يثبت وىو القدس، وعاصمتيا

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Yij7Jqa817804234533aYij7Jq
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Yij7Jqa817804234533aYij7Jq
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 أستاذ بمشاركة الخاصة، التونسية نسمة قناة عبر اإلخباري" نسمة ناس" برنامج خالل ذلك جاء
 خميفة واالعالمي السياسي والمحمل الرفاعي، ابراىيم الدكتور الفمسطيني السياسية والعموم القانون

 أمس صادف الذي التونسي الشييد يوم بمناسبة وتونس فمسطين شيداء لتكريم وذلك سالم، بن
 . الفمسطيني األرض يوم وبمناسبة االثنين،

 دعا قد كان والتي الفمسطيني النضال أشكال من جديد شكل المسيرات ىذه أن عساف، وأضاف
 وشكل ونجاحو نجاعتو أثبت أسموب وىو سابق، وقت في" مازن أبو" عباس محمود الرئيس ليا

 خرجوا وأطفالو، وشيوخو ونسائو بشبابو بكاممو، شعب ألن، االسرائيمية االحتالل لسمطات أحراجا
 . بالقوة منيا أخرجوا التي ديارىم الى العودة في بحقيم مطالبين، االحتالل قمع مواجية في

 أكد والتي األمريكية القرن صفقة عن الحديث ظل في المسيرات وتوقيت حجم أن وأستطرد،
 ىذا مثل فييا يستخدم التي القميمة المرات من ىي، بتمريرىا نسمح لن أننا" مازن أبو" الرئيس
 حيث، والمكان المرحمة وطبيعة، وبقضيتنا بنا المحيطة الظروف فتغير، االحتالل بوجو السالح
 التي لديارىم العودة في بحقيم مطالبين الحدود نحو شعبنا نضال بتاريخ مرة ألول الالجئون خرج
 . وعدوانا ظمما منيا طردوا

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

من محافظات الضفة الغربية  مواطناً  33  الثالثاءاالسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت
 قرية  من  عميرة، وعميرة عميرة أحمد ، عميرة عبيدة المحرر ألسير:  ىم والمعتقمين ،والقدس 
 عصام واحمد ، عبيد سفيان وعمي حامد، وامين ، عبيد شفيق ادم القدس، جنوب باىر صور

 جاد،  القدس شرق حزما من الخطيب ياسر رشدي المصاب، بالقدس العيسوية قرية  من درويش
 .قمقيمية من رضوان مصطفى الشاب ،من رام اهلل  الريماوي حسام وعالء البرغوثي فيد

 غزة وقطاع الضفة عمى شامل اغالق فرض االسرائيمي االحتالل قوات اعمنت اخر سياق وفي
 عند ينتيي أن عمى القادم االثنين يوم صباح من وذلك" االستقالل عيد"بـ يسمى ما بسبب

 . القادم االربعاء مساء منتصف

  وكالة معا : المصدر
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 لممرة تحدث اون-جونغ كيم الزعيم ان الثالثاء الرسمية الشمالية الكورية االنباء وكالة أفادت 
 قمة معالم فأكثر أكثر فيو تتّضح الذي الوقت في المتحدة الواليات مع" حوار" عن رسميا االولى
 .ترامب دونالد االميركي نظيره وبين بينو مرتقبة

 الجزيرة شبو في الوضع" يتناول االوحد الحزب مسؤولي كبار الى تقريرا قّدم كيم ان الوكالة وقالت
" الشعبية الديموقراطية كوريا وجميورية المتحدة الواليات بين الحوار آفاق" الى ويتطرق" الكورية

 (.الشمالية لكوريا الرسمي االسم)

 برس فرانس وكالةالمصدر: 

 إيقاد" حفل في مشاركتو إلغاء اإلثنين، مساء ىرنانديس، أوالرندو خوان ىندوراس، رئيس عمنأ 
 ".االستقالل يوم" يسمى ما بمناسبة القادم، األربعاء إسرائيل في" الشعمة

" الدولي والتعاون لممساعدة المركز" قبل من الحفل في ىرنانديس يشارك أن المفترض من وكان
 من كان كما ،المركز في" االجتماعية القيادة" خريج بوصفو اإلسرائيمية الخارجية وزارة في

 .أجنبي كزعيم نوعيا من األولى مشاركتو تكون أن المفترض

 84موقع عرب المصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

 

القادة الثالثة في حركة فتح كمال عدوان وكمال الموساد االسرائيمي  اغتال – 3611 -31-4
 .ناصر وابو يوسف النجار في بيروت في ما سمي بعممية الفردان

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


