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 أواًل : الممف السياسي

 بالذكرى االحتفال لمناسبة السيسي، الفتاح عبد المصري نظيره عباس، محمود رئيسال نأى 
 .المجيدة يونيو لثورة الخامسة

 من المزيد بتحقيق الشقيق، وشعبو ولبمده السيسي لمرئيس امانيو عن البرقية، في سيادتو واعرب
 العادلة امتنا لقضايا دوما الداعمة القومية مصر مواقف الوقت ذات في مثمنا واالزدىار، التقدم
 .فمسطين قضية مقدمتيا وفي

 حصن وستظل الرئد دورىا ستواصل الشجاعة السيسي الرئيس بقيادة مصر بان ثقتو الرئيس واكد
 .التحديات وجو في الصامدة وقمعتيا االمة

 وكالة وفا المصدر: 

 في انعقد الذي الدولية االشتراكية منظمة قرار ،" فتح "الفمسطيني الوطني التحرير حركة ثمنت 
 الفمسطيني الوفد بو تقدم مشروع عمى بناء عمييا، عقوبات وفرض إسرائيل مقاطعة جنيف،
 .شعث نبيل الدولية والعالقات الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار برئاسة

 القرار ىذا تطبيق إلى نزال، جمال باسميا المتحدث عن ،صحفي بيان في "فتح" حركة ودعت
 ما وىو الدولي، بالقانون الدوليين الشركاء وتمسك الفمسطيني، لمحق العالمي التأييد يظير الذي
 تنتيجيا التي اإلصرار وتيرة وفق العالم استنياض مواصمة يجب أنو مضيفا عميو، نعول أن يجب
 .شعبنا بعزيمة وتميق الفمسطينية قيادتنا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 فمسطيني وفد رأس عمى مشاركتو اللخ ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو أشتية محمد دثتح
 فشل أسباب عن،الذي عقد بالمغرب القدس حول الخامس الدولي المؤتمر أعمال في

 . واإلسرائيميين الفمسطينيين بين المفاوضات

 المختمفة األميركية اإلدارات أن إال األميركيين، الرؤساء من العديد تعاقب رغم أنو اشتية وأوضح
 .الجانبين بين نزييا وسيطا األميركي الجانب يكن ولم اإلسرائيميين عمى ضغط بأي تقم لم

 استمرار فقط تريد إنما السالم، في شريك اآلن لدينا وليس حال تريد ال إسرائيل" إن اشتية، وقال
 آالف واعتقال العازل بالجدار ولفيا القدس وحصار االستيطان فيو يزداد الذي الواقع األمر

 ".الفمسطيني الشعب معاناة واستمرار الشباب

http://fatehinfo.net/post/150959
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 إنياء في وتتمثل الجميع لدى معروفة األوسط الشرق في لمصراع الحل مكونات أن وأكد
قامة الفمسطينية لألرض االحتالل  .الالجئين قضية وحل القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 االنتياكات حول تقريرىا  الفمسطينية التحرير منظمة في المفاوضات شؤون دائرة قدمت  
 .لينك مايكل االنسان لحقوق الخاص المقرر الى الفمسطينية لمحقوق االسرائيمية

 من الخاص المقرر إسرائيل منعت أن بعد عمان، األردنية العاصمة في لقاءات خالل ذلك جاء
 المؤسسات من عدد مع الخاص المقرر اجتمع حيث المحتمة، الفمسطينية األرض دخول

 .فمسطين في اإلنسانية األوضاع حول وتقاريرىم إفاداتيم لتقديم الفمسطينية

 الخاص المقرر احاطة تم إنو" اهلل، عوض سمر المفاوضات دائرة في التواصل مستشارة وقالت
 التي الدولية لمقوانين فاضحا خرقا تشكل والتي الفمسطيني، االنسان لحقوق الجسيمة باالنتياكات

 المقرر دعم شأنيا من التي التقارير من بعدد مصحوباً  االنسانية، الحقوق لحماية وضعت
 أسس ووضع فمسطين في االنسان حقوق حال عمى االطالع في صالحياتو ممارسة في الخاص
 ".التطبيق موضع والمحاسبة المساءلة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 جنيف في عقد الذي اجتماعيا خالل الدولية االشتراكية بتبني ،الوطني الوفاق حكومة رحبت 
 لشعبنا، الدولية الحماية وتوفير فمسطين، بدولة االعتراف يتضمن الذي الفمسطيني القرار مشروع
 االحتالل عمى عقوبات وفرض ومقاطعة اإلسرائيمية، الجرائم في تحقيق لجان تشكيل ودعم

 .اإلسرائيمي

 القرار ليذا الدولية االشتراكية تبني إن: الحكومة مسبا الرسمي المتحدث المحمود يوسف الوق
 المكانة وجوىرية أىمية عمى التأكيد يجدد فمسطين، تمثمو الذي الحق لصالح والمنحاز اليام

 يثبت ما وىو العالمي، الضمير في الدائم وحضورىا الفمسطينية، القضية تمثميا التي العالمية
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 مغايرة صورة واختالق الحقيقية الصورة طمس تحاول التي االحتاللية الدعاية وبطالن زيف
 .الفمسطينية لمقضية ومشوىة

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 

 والمبعوث كوشنر، جاررد الخاص األميركي المبعوث تقديرات ان اإلسرائيمية 02 فضائية ذكرت 
 التي األميركية السالم خطة نجاح فرص أن الى تشير جرنبمت، جيسون السالم لعممية األميركي

 .جداً  منخفضة ونصف عام منذ عنيا الحديث يجري

 التوقعات ىذه ان الى  مدار لموقع( دراغمــة عالن أبو محمد ترجمة بحسب) الفضائية واشارت
 التوقعات ليذه الرئيس والسبب معيا، التقوا أطراف لثالثة األميركيان المبعوثان بيا تحدث

 األميركية اإلدارة عمى الفمسطينية الوطنية السمطة فرضتيا التي المطمقة المقاطعة ىو األميركية
 .خاص بشكل المتحدة الواليات تقودىا التي السالم عممية وعمى عام، بشكل

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 يونس خان شرق( عاما 41) النجا ابو امجد ياسر: الطفل استشياد عن الصحة وزارة عمنتأ
 مساء االسرائيمي االحتالل برصاص رفح شرق( عاما 01) الحمايدة محمد فوزي محمد: والشاب
صابة ، الجمعة  االحتالل جنود اعتداءات جراء  بالغاز، واختناق مختمفة بجروح مواطناً  142 وا 

 .غزة قطاع شرق الحدود عمى السممية الشعبية العودة مسيرات في المشاركين عمى اإلسرائيمي

 وزارة الصحةالمصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 منتجات عمى( اميركي دوالر مميار 4063) كندي دوالر مميار 4363 بقيمة رسوما كندا فرضت 
 جمركية رسوما واشنطن فرض بعد المتحدة الواليات ضد انتقامية تجارية اجراءات في اميركية
 .الكنديين وااللمنيوم الفوالذ واردات عمى

 مساء ىاتفي اتصال في ترامب دونالد االميركي لمرئيس ترودو جاستن الكندي الوزراء رئيس واكد
 الرسوم عمى ردا بالمثل اجراءات عن االعالن سوى اخرى خيارات لدييا يكن لم" اوتاوا ان الجمعة

 ".0242 يونيو من االول منذ وااللمنيوم الفوالذ عمى المتحدة الواليات تفرضيا التي الجمركية

 فرانس برسوكالة : المصدر

 .العالمية التجارة منظمة من المتحدة الواليات سحب نيتو ترامب دونالد االميركي الرئيس نفى 

 الطائرة متن عمى ترامب قال المنظمة، من االنسحاب نيتو حول صحافية تقارير عن سؤالو ولدى
 .منيا" االنسحاب اعتزم ال انا" وان فورس اير الرئاسية

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 .القدسمدينة  بضم "إسرائيل" قرار يبطل الدولي األمن مجمس - 02-3-4822

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 


