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 أواًل : الممف السياسي

 الخارجية وزير اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر االثنين، مساء ، عباس محمود رئيسال استقبل  
 .لودريان إيف جان الفرنسي

 والمأزق الفمسطينية، األراض في األوضاع مستجدات آخر عمى الضيف الوزير سيادتو، وأطمع
 .األميركية اإلدارة ومواقف اإلسرائيمية، اإلجراءات جراء السياسية العممية إليو وصمت الذي

 عن المساعدات بقطع والتيديد بالقدس، الخاصة بقراراتيا األميركية اإلدارة أن إلى الرئيس وأشار
 .السياسية لمعممية نزيو كوسيط نفسيا أخرجت الفمسطيني، الشعب

 السالم، عممية لرعاية دولية آلية عنو تنبثق لمسالم، دولي مؤتمر عقد ضرورة الرئيس وأكد
 .المتوقفة السياسية لمعممية عممي كمخرج ،7391 عام حدود عمى فمسطين بدولة واالعتراف

 لمسالم، باريس مؤتمر عقد في وجيودىا الفمسطيني، لمشعب الدائم الفرنسي الدعم الرئيس وثمن
 الدولتين حل تجاه الثابتة بالده لمواقف ماكرون ولمرئيس وشعبا، حكومة لفرنسا شكره عن معربا

 .الدولية الشرعية وقرارات

 .ماس هايكو األلماني الخارجية وزير ، االثنين مساء ، عباس محمود الرئيس استقبلكما  

 األحادي ترمب إعالن تداعيات وخاصة األخيرة، األوضاع صورة في ماس ضيفو الرئيس ووضع
 .إلييا بالده سفارة ونقل إلسرائيل، عاصمة المحتمة بالقدس االعتراف

 واالتحاد أللمانيا فعال دور لرؤية المستمر والتشاور والتنسيق لمتعاون االستعداد الرئيس أكد كما
 وااللتزام الدولتين بحل االيمان وكذلك لممفاوضات، لمعودة تبذل التي الجيود أجل من االوروبي،
 .مكان كل في اإلرىاب بمحاربة

 لتمكين الستكماليا والجيود المصالحة وعن غزة في األوضاع عن بإسياب الرئيس وتحدث
 كما القطاع في ىناك لتعمل الصالحيات كافة ونقل مسؤولياتيا لتحمل الوطني الوفاق حكومة
 ".بالضفة ىنا تعمل

    وكالة وفا : المصدر
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، عضو المجنة المركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أدان  
 الشبان من شعبنا أبناء عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتداءات العبارات، بأشدلحركة فتح ، 

 القدس في المقدس، واألسبوع الشعانين، بأحد بو تحتفل مقدس يوم في المسيحية والعائالت
 .المحتمة

 الفمسطيني العمم رفع ومنعيا االحتالل قوات استفزاز أن إلى ، صحفي بيان في عريقات، وأشار
 عمى بالضرب باالعتداء عمييا والرد والصموات اليتافات وعمو السيادة، ذات عاصمتنا في

 ومقدسة حرة مدينة القدس مدينة لكون الرافضة االحتالل سياسة يؤكد اآلمنين، المشاركين
 لألمن تيديد مصدر يشكل الفمسطيني العمم أصبح ىل: وتساءل الثالث، لمديانات ومفتوحة

 .اإلسرائيمي

 اليوية طمس إلى االحتالل قوات خالليا من تسعى التي التصرفات ىذه أن عمى وشدد
 لتغيير المستميتة ومحاوالتيا األحادية وسياساتيا لممدينة، والمسممة المسيحية والعربية الفمسطينية
 عمى الضرائب بفرض األخيرة والتيديدات األقصى، المسجد في خاصة الراىن، الوضع وانتياك
 اتخاذ عمى ترمب إدارة شجعت التي ىي القانونية، غير الخروقات من وغيرىا القدس في الكنائس
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف القانوني غير قرارىا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر:  

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 الذي الدور عمى كبرى أىمية نعمق إننا" والمغتربين الخارجية وزير المالكي رياض د.  الق   
 إيجاد أجل ومن السالم عممية تفعيل أجل من األوروبي االتحاد داخل فرنسا تمعبو أن يمكن

 المعترف المتحدة األمم مرجعيات وفق المفاوضات إلى بالعودة لنا تسمح التي المناسبة الظروف
قامة االحتالل بإنياء يسمح سالم اتفاق إلى والوصول القضية ىذه عدالة لنا تكفل التي بيا،  وا 

 ".المستقمة الفمسطينية الدولة

 جان الفرنسي نظيره مع المالكي الوزير عقده الذي المشترك الصحفي المؤتمر خالل ذلك جاء
 .اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في االثنين، مساء لودريان، إيف
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 المستوى وعمى األوروبي، االتحاد داخل فرنسا تمعبو الذي الدور أىمية عمى المالكي وشدد
 .الدولي

 فمسطين إلى بالمجيء االىتمام ىذا لو ونقدر الزيارة، ىذا عمى لودريان الوزير نشكر نحن: "وتابع
 مستوى عمى والدائمة والقائمة المستمرة التشاور عممية الستكمال الفمسطينيين المسؤولين لمقاء

 . والمجاالت القضايا مختمف في والفمسطينية الفرنسية القيادتين

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطناً  02الثالثاء،  اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 جياد أنس ربيع، حسين إلياس:  المسن شحادة، مازن أحمد:  ىم والمعتقمين،  غربيةال الضفة

 عطية الحميد عبد ، القدس من الخضور صابر أحمد ريان، رفعت مؤيد كنعان، مؤيد الشوعاني،
 حسين قسام: الشاب الخميل، من سل أبو الدين عز البو، جياد تامر السعدة، عماد تامر البدوي،
 محمد ذياب، نبيل بسام:  الشاب ، اهلل رام من ريان أحمد يوسف، أبو أحمد عموي، ويحيى الفرج
 جعارة مأمون حمزة العفوري، معتز جنين، مدينة من كميل خميل محمد الرب، أبو الرحمن عبد
 . لحم ببيت الدىيشة مخيم من  النجار نور: الشاب نابمس، مدينة من

 وكالة معاالمصدر: 

 احدى في نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس رئيس مع مجدداً  االسرائيمية الشرطة حققت 
 .حدة عمى وابنو زوجتو استجوبت كما الطويمة حكمو فترة وتيدد تطالو التي الفساد قضايا

 قضية" او" 0222" بممف إعالميا المعروفة الرشوة قضية في نتانياىو مع الشرطة وتحقق
 تغطية عمى لمحصول سعى اذا ما حول اسرائيل، في اتصاالت مجموعة اكبر وىي ،"بيزيك

 بيزيك مجموعة رئيس ايموفيتش شاؤول يممكو الذي االخباري والال موقع في ايجابية اعالمية
 .الدوالرات ماليين بمئات مجموعتو عمى عادت حكومية وتسييالت خدمات مقابل

  فرانس برسوكالة المصدر:  
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 المنظمة أن عمى مالدينوف نيكوالي األوسط الشرق في السالم لعممية المتحدة األمم منسق شدد 
 .القدس مدينة بوضع يتعمق فيما وخاصة ،7391 عام حدود عمى تغيير بأي تقبل لن العالمية

 االستيطانية األنشطة استمرار أن من الدولي، األمن مجمس في مداخمة أثناء مالدينوف، وحذر
 اتفاق إلى التوصل ضرورة إلى مشيرا المنطقة، في والسالم الدولتين حل آفاق ييدد اإلسرائيمية
 الثنائية واالتفاقات الصمة ذات األممية القرارات عمى اعتمادا النيائي، الحل مسائل بخصوص
 .الدولي والقانون

 الدولي األمن مجمس لقرار استجابة خطوة أي اتخاذ بعدم اإلسرائيمية السمطات مالدينوف واتيم
 وجود حيال قمقو عن معرباً  ،0271 عام أواخر من اعتبارا االستيطان، بخصوص 0330 رقم
 يلوتشغ لغوث الدولية الوكالة ميزانية في سنويا دوالر مميون 009 بنحو تقدر" تمويمية فجوة"

 ".األونروا" الفمسطينيين الالجئين

 أسرع في الدعم من مزيد تقديم عمى المتحدة األمم في األعضاء الدول السالم عممية منسق وحث
 .بالمنطقة الحساس دورىا تنفيذ في االستمرار أونروا تستطيع كي ممكن وقت

 الفمسطينية حماس حركة إقامة إزاء الدولية المنظمة قمق عن مالدينوف أعرب آخر، سياق في
سرائيل غزة قطاع بين الحدود من الفمسطيني الطرف عمى تفتيش نقطة  .وا 

 نقطة أقامت حماس أن عمى تدل   ظيرت التي التقارير أن إلى بقمق أشير: "مالدينوف وقال
 وبخروج غزة إلى واألجانب المحميين األفراد بدخول وتتحكم ، حانون بيت معبر خارج تفتيش
 ".غزة من اليوية بطاقة حاممي جميع

 لمسمطة التفتيش نقاط جميع تسميم يجب الفمسطيني، أكتوبر 70 التفاق وفقا:"وأضاف 
 ".الفمسطينية

   فرانس برسوكالة المصدر:  
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 سيزور ماكرون ايمانويل الفرنسي الرئيس ان لودريان ايف جان الفرنسي الخارجية وزير اعمن 
 ".الدولتين بحل تحدق تيديدات" الى مشيراً  ،0272" خريف في" الفمسطينية االراضي

 الحل ىو الدولتين حل ان نرى نحن" عباس محمود الفمسطيني الرئيس مع مباحثات بعد وقال
 ولمتوصل والفمسطينيين، االسرائيميين بين ودائما عادال سالما يضمن ان شانو من الذي الوحيد
 ".الدولي المجتمع من بدعم الجانبين بين المفاوضات ىو وحيد طريق ىناك ذلك الى

 مستوى أعمى عمى التأكيد بيدف ىنا الى ماكرون الرئيس سيأتي الخريف في" لودريان وقال
 الوزراء رئيس سيزور كما". الفمسطينيين جانب والى السالم بخدمة لفرنسا الممموس االلتزام
 .الفمسطينية االراضي مايو نياية فيميب ادوار الفرنسي

 الوضع ان الى مشيرا" السالم يعرقل االستيطان تسريع" ان عمى الفرنسي الخارجية وزير وشدد
 ".القمق من مزيداً  يثير" لمفمسطينيين االنساني

 المصدر: وكالة فرانس برس

 في حكومات مثمو اتخذت إجراء في روسيا دبموماسيا 92 ستطرد إنيا المتحدة الواليات قالت 
 في سابق روسي جاسوس عمى لألعصاب بغاز ىجوم عمى رداً  الكرممين ضد أوروبا أنحاء

 ضد ترامب دونالد األمريكي الرئيس اتخذه إجراء أقوى ىو، و بتنفيذه موسكو اتيام جرى بريطانيا
 .منصبو توليو منذ روسيا

 دولة 72 إن التضامن، بمظاىر ترحيبيا معرض في ماي، تيريزا البريطانية الوزراء رئيسة وقالت
 طرد جرى المجمل وفي. األوروبي االتحاد في دولة 70 بينيا روس مسؤولين لطرد خططاً  أعمنت
 .الباردة الحرب ذروة منذ روس لدبموماسيين غربية طرد عممية أكبر في روسي دبموماسي 722

 وكالة رويترزالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 مراقبين إلرسال يدعو األمن لمجمس قرار ضد الفيتو تستخدم المتحدة الواليات - 01-3-0227
 .الفمسطينيين لحماية دوليين

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


