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 واًل : الممف السياسيأ

 حركة وفد الثالثاء، مساء اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر عباس، محمود رئيسال ستقبلا 
 العالول، محمود فتح حركة رئيس نائب بحضور الثوري، المجمس من وأعضاء القدس، إقميم/فتح

 الوزير الرسمي اإلعالم ومسؤول محيسن، جمال -الشمالية االقاليم والتنظيم، التعبئة ومفوض
 .عساف أحمد

 واالنتياكات القدس، مدينة في األوضاع مستجدات آخر عمى ،الرئيس اإلقميم، أعضاء وأطمع
 .واإلسالمية المسيحية المقدسة األماكن بحق االسرائيمية

 مقدساتنا عن دفاعاً  القدس، مدينة في شعبنا أبناء يبديو الذي الكبير بالتضامن ،الرئيس وأشاد
 .واإلسالمية المسيحية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضيةالمصدر: المصدر: 

 عمى الضرائب بتجميد اإلسرائيمي القرار إن ،الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال 
 المتخذة اإلجراءات كافة إلغاء إلى داعيا كاف، غير المحتمة القدس مدينة في الكنسية األمالك

 .المقدسة المدينة في واإلسالمية المسيحية المقدسات بحق

 فمسطينيا المطموب أن الثالثاء، مساء الرئاسة عن صادر صحفي بيان في ردينة، أبو وأضاف
 بيا المساس وعدم المقدسة، لألماكن والتاريخي القانوني القائم الوضع عمى الحفاظ ىو ودوليا
 .الخصوص بيذا الدولية االتفاقيات لكل مخالفا باعتباره األشكال من شكل بأي

 المساس لمنع الساعية الدولية الضغوط عمى لمتحايل محاولة ىو اإلسرائيمي القرار أن واعتبر
 ما الكنائس، بحق الجائر القرار تعميق خالل من القدس، في الدينية لألماكن القائم بالوضع
 .تجميده فقط وليس كامل، بشكل القرار إللغاء المبذولة الجيود استمرار يستدعي

 جزء ىي واإلسالمية المسيحية بمقدساتيا الشرقية القدس أن الرئاسة باسم الرسمي الناطق وأكد
 ما الدولي، واإلجماع الدولية، الشرعية قرارات وفق ،7391 عام المحتمة الفمسطينية األراضي من
 .الدولية والشرائع ممواثيقل ومخالفة وباطمة، شرعية غير بحقيا اإلسرائيمية اإلجراءات كل أن يؤكد

 وكالة وفا المصدر:
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، إلى تذليل كافة العقبات التي المجنة المركزية لحركة فتح عضو المواء اسماعيل جبرعا د
تعترض عممية المصالحة الوطنية ، والعمل عمى إنجاح المصالحة الوطنية من خالل وجود الوفد 

  .األمني المصري في فمسطين

ركة فتح لتحقيق أن ىناك توجيًا صادقًا وأمينًا من قبل القيادة الفمسطينية، وح جبروأكد 
أجل مواجية كافة التحديات السياسية، وتمكين   المصالحة، تحت سمطة وقانون وسالح واحد من

عطائيا الفرصة الحقيقية لتمارس دورىا بالعمل عمى إقامة مشاريع  حكومة الوفاق الفمسطيني وا 
نية، التي تخدم تتعمق بالبيئة والتنمية البشرية واالقتصادية، وفي كافة مناحي الحياة الفمسطي

 .المجتمع الفمسطيني والقضية الوطنية الفمسطينية

جاء ذلك، خالل زيارة نظميا لمقر الييئة الوطنية لممتقاعدين العسكريين الفمسطينيين بالمحافظات 
صالح  شمال غزة:أحمد الشيبي، ومحافظ  :الجنوبية الموافق بمدينة غزة، برفقة محافظ خانيونس

 .البرديني عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسميمأبو وردة، 

تسمى صفقة القرن األمريكية التي تمس وتتجاىل قضية الالجئين  وحذر المواء جبر من ما 
الفمسطينيين، والقدس عاصمة دولة فمسطين، داعيًا إلى اتخاذ خطوات داعمة لمقيادة الفمسطينية 

يات السياسية، أو المحاوالت لالنقضاض عمى من أجل إنجاح المصالحة، ولمواجية كافة التحد
 .مشروعنا الوطني الفمسطيني

 المصدر: هيئة المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية

 وبطريركية ،(كوو الستاتوس" )القائم الوضع"و القيامة كنيسة عن المسؤولون الكنائس رؤساء أعمن
 ابتداء أبوابيا، ستفتح الكنيسة أن األرمن، وبطريركية المقدسة األرض وحراسة األرثوذكس، الروم
 .لمحجاج األربعاء اليوم صباح من

 جيودا بذل من لكل شكرىم عن الثالثاء، مساء صدر، مشترك بيان في الكنائس رؤساء وأعرب
 .القائم الوضع عن والدفاع القدس في المسيحي الوجود عمى لمحفاظ جبارة

 مكان القدس لكن المقدسة، المدينة في كبيرة تحديات يواجو زال ما المسيحي الوجود أن وأوضحوا
 .الثالث التوحيدية الديانات فييا وتنمو تعيش

 وكالة وفا: المصدر

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104731819746654&id=2048051288748041&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104731819746654&id=2048051288748041&pnref=story.unseen-section
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 الضرائب تجميد إسرائيل قرار ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان اعتبرت 
 .المسيحية لمكنائس الموحد لمموقف انتصارا المحتمة القدس مدينة في الكنسية األمالك عمى

 إسرائيل تراجع نحو دفع الدولي واالستنكار الفمسطيني الرفض أن ، ليا بيان في عشراوي، وأكدت
 المؤسسة لجم في وساىم أثمر والعالمي المحمي الحراك إن:" وقالت العدائية، خطواتيا عن

 إسرائيل إلجبار الحراك ىذا مواصمة ىو اآلن والمطموب قرارىا، تجميد نحو ودفعيا اإلسرائيمية
 ".الفمسطينية المقدسات بحق والممنيجة المتواصمة انتياكاتيا ووقف الجائرة إجراءاتيا إلغاء عمى

 واألوقاف المقدسات عمى إسرائيل سيطرة لمنع التدخل بضرورة الدولي المجتمع عشراوي وطالبت
 .الدولية والقوانين لمقرارات تطبيقا الفمسطينية

 المقدسة األماكن عن يدىا وترفع القرار، ىذا تمغي أن االحتالل دولة عمى يجب:" وأضافت
 والقانوني التاريخي والوضع القائم بالوضع تعبث وأال واإلسالمية، المسيحية

 وكالة وفا: المصدر

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 الطبية، والمستمزمات باألدوية محممة شاحنة 02 تسيير عن عواد، جواد. د الصحة وزير أعمن
 قطاع في مستودعاتيا إلى نابمس، في المركزية الوزارة مستودعات من األربعاء، اليوم صباح
 .د.رامي الحمد اهلل الوزراء ورئيس محمود عباس الرئيس من بتعميمات وذلك غزة،

 بالمضادات محممة شاحنات تضم وأوضح الوزير في بيان صادر عن وزارة الصحة  ان القافمة
 من وأنواع لألطفال، خاصة وأدوية الكمى، ومرضى السرطان، مرضى لعالج وأدوية الحيوية،

 ".وريدية ومحاليل الكمى، بغسيل خاصة ومواد والعقارب، األفاعي بمدغات الخاصة الطعومات

 بغرف خاصة طبية مواد إلى إضافة مخبرية، مواد الشحنة ىذه تضم كما: "الصحة وزير وتابع
 ".العظام وجراحة القمب، وجراحة القسطرة وأقسام العمميات،

 المصدر: وزارة الصحة 
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 المبكر التقاعد بقانون العمل إيقاف تم إنو: الفمسطينية التقاعد ىيئة رئيس الحمو ماجد قال 
" الشرعيين" الموظفين كافة إعادة المقبمة، الفترة خالل وسيتم غزة، قطاع في المدنيين لمموظفين

 .وظائفيم من وتمكينيم الحكومية، المؤسسات في عمميم ألماكن بغزة،

 لتقاعد كشوفات وجود حال ففي العسكريين، الموظفين يخص فيما": "الوطن دنيا"لـ الحمو وأضاف
 بعض إحالة من اليدف أن إلى مشيًرا ،"الالزمة لمشروط استيفائيا بعد نشرىا، سيتم العسكريين،
 من عدد وتشغيل لتوظيف إضافة األمنية، األجيزة إلصالح ىو المبكر، التقاعد إلى العسكريين

 .المتقاعدين من بداًل  الشباب

 ودمج الُقدامى، الموظفين إلعادة ميماً  عامالً  سيكون العامة، لمموازنة الحكومة إقرار أن واعتبر،
 إلييا التطرق سيتم والجباية، واألمن كالقضاء أخرى ممفات ىناك أن مبيًنا غزة، موظفي واستيعاب

 .الوطنية المصالحة ممفات ضمن

 خدماتيا وتقديم لمؤسساتيا، إدارتيا في سيسيم غزة، قطاع في الحكومة تمكين أن الحمو، وأوضح
 ويؤكد إيجابي، مؤشر بغزة، اليوم الوزراء مجمس واجتماع وجو، أكمل عمى الفمسطيني، لمجميور

 .المصالحة إتمام

 دنيا الوطنالمصدر: 

  االحتالل واالستيطانممف :  ثالثاً  

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطناُ  71 االربعاء اليوم االسرائيمي،فجر االحتالل قوات اعتقمت 
 في يوسف قبر االحتالل قوات حراسة تحت مستوطن 7022 نحو اقتحم فيما ، الغربية الضفة
 . دينية طقوس ألداء نابمس مدينة

 وكالة معا المصدر:

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

( ونروااأل) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة األوروبي االتحاد أعمن 
 بخدمة التزاميما وتأكيد شراكتيما في قدما المضي سبل حول" استراتيجيا حوارا" يجريان أنيما

 .الفمسطينيين الالجئين
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 المالية األزمة ضوء في يجري" وأونروا األوروبي االتحاد بين الحوار أن مشترك بيان وذكر
 ".فييا اإلصالحات ومواصمة مانحييا قاعدة توسيع إلى والحاجة الوكالة تواجو التي الحالية

 فمسطين الجئي حقوق بحماية ممتزمين واألونروا األوروبي االتحاد يزال ال" البيان في وجاء
 األردن في فمسطين من الجئ ماليين خمسة من ألكثر األساسية الخدمات تقديم ومواصمة
 ".الشرقية القدس ذلك في بما الغربية، والضفة وغزة ولبنان وسوريا

 األوروبي االتحاد" إن ىان يوىانيس التوسع ومفاوضات الجوار لسياسة األوروبي المفوض وقال
 ".واألونروا فمسطين الجئي تجاه بالتزاماتو بالوفاء مصمما يزال ال

 ونحن 0272 عام في البرامجية األونروا لموازنة تبرعاتنا صرف بتسريع قمنا لقد" وأضاف
نني. 0202 عام حتى الدعم من الحالي المستوى عمى بالمحافظة ممتزمون  توفير أىمية أقدر وا 
 ".العصيبة الظروف ىذه في التنبؤ عمى بالقدرة األونروا

 معاوكالة المصدر: 

 بقرار تماما تفاجأ الذي تيمرسون ريكس األميركي الخارجية وزير أن"  القدس"صحيفة   عممت 
 ، 0272 أيار من عشر الخامس بحمول المحتمة القدس إلى أبيب تل من األميركية السفارة نقل

 بات ،"إسرائيل لتأسيس السبعين العيد" الفمسطينيين وتيجير النكبة عمى 12 مرور مع بالتزامن
 أقوياء مسؤوليين أربعة استئثار ضوء في خصوصاً  الغموض، يكتنفو ممتبس موقع في" بأنو يشعر
 ".األساسية الخارجية السياسة ممفات بكافة اإلدارة في

لـ "القدس" أن الوزير تيمرسون "تذمر األسبوع الماضي بشكل مباشر لكوشنر،  مصدر مطمع أكد و 
السفارة األميركية إلى القدس )كون الرئيس ترامب لم يصغي اليو، قبيل إعالمو بشأن القرار بنقل 

 .أيار المقبل 71/71يوم 

 المصري اليومالمصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


