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 أواًل : الممف السياسي

لممجمس الوطني الفمسطيني، في قاعة أحمد الشقيري  56تبدأ، اليوم االثنين، أعمال الدورة الـ 
لممؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام اهلل، وسط حضور وفود عربية، ودولية، وممثمين عن 

 فصائل فمسطينية، من مختمف الساحات التي يتواجد فييا أبناء شعبنا.

ايام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية  7عمى مدار وتتواصل جمسات "الوطني" 
الفمسطينية"، وسيمقي رئيس دولة فمسطين محمود عباس كممة ىامة مساء، وتتصدر جدول 
األعمال مناقشة سبل وآليات مواجية تحديات المرحمة المقبمة، ومخاطر محاوالت تصفية القضية 

 .نفيذية لممنظمة، والمجمس المركزيالفمسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب المجنة الت

وتأتي أىمية انعقاد ىذه الدورة في ظل التحديات التي تواجو مصير القضية الفمسطينية، 
 والمشروع الوطني الفمسطيني.

  وكالة وفا : المصدر

 الرئيس يطرحو ما كل أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أكد
 والقبول الواقعية إطار خارج" ىو القرن صفقة عن عنو يتحدث وما ترامب دونالد األميركي

 ما األميركية، االدارة مع الحديث حتى الفمسطينية التحرير لمنظمة المستحيل ومن الفمسطيني،
 القدس تكون أن دون فمسطين تكون أن معنى ال وأنو ليا، بالنسبة إلسرائيل عاصمة القدس دامت

 . ليا عاصمة القيامة وكنيسة األقصى بالمسجد

 عن كشفت التي اإلسرائيمية التقارير عمى رداً  ، فمسطين صوت إلذاعة حديث في عريقات وشدد
 47 يوم القدس في السفارة افتتاح عقب" القرن صفقة" لمسالم خطتيا طرح األميركية اإلدارة عزم
 ".المعبة خارج جعمو" الدولية والمرجعيات القانون عن ترمب خروج وأن المقبل، أيار

 في شريكا أو وسيطا إدارتو تكون أن يمكن وال السالم، عممية عن نفسو عزل ترمب: "وتابع
 المغرضة، لمشائعات االلتفات عدم الى داعيا ،"القدس بشأن موقفيا تغير لم ما السالم، عممية

 واضح عباس  محمود الرئيس  فموقف الفمسطيني، الموقف حول والتزوير الفبركة وأالعيب
 أميركا تكون لن إلسرائيل عاصمة القدس باعتبار األميركي القرار عن التراجع فبدون ومحدد
 ينطمي ال الذى والتزوير والفبركات الضغوطات، كانت ميما السالم عممية في وسيطا أو راعيا
 والقيادة عباس الرئيس اتخذه الذى التاريخي بالموقف واعتزازه فخره عن يعبر الذى شعبنا، عمى

 .ترمب الرئيس قرارات من الفمسطينية
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 وىناك واالونروا، الفمسطيني الشعب عن المساعدات قطعت" المتحدة الواليات إن عريقات وقال
 عاصمة بالقدس واعترفت إرىابية، تعتبرىا التي التحرير منظمة مكتب بإغالق خطي قرار

 متوازن شيء لدييا يكون أن إمكانية بالوىم نسقط أن يجب ال ذلك كل أمام" مستدركا ،"إلسرائيل
 ".يقدم

 لمشعب يمكن ال نوأ مؤكدا ،"والالجئين القدس دون ترمب يطرحو أن تبقى الذى ما: "وتساءل
 اإلدارة أن التأكيد جدد كما ليا، عاصمة القدس تكون أن دون فمسطينية بدولة يقبل أن الفمسطيني
 ".الحل وليست المشكمة من جزء" ىي األميركية

 مصيري طرق مفترق عمى نقف ألننا الفمسطيني الوطني المجمس عقد وجوب عمى عريقات وشدد
 دولة إقامة بتجسيد الفمسطينية الوطنية بالثوابت والتمسك الوطني، مشروعنا حماية من بد وال

 الالجئين قضية وحل ،4691 حزيران من الرابع حدود عمى الشرقية القدس بعاصمتيا فمسطين
 . والمعتقمين األسرى جميع عن واالفراج ،467 األممي لمقرار استنادا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الوطني المجمس مخرجات إن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل المواء الق 
 صفقة تسمى ما خاصة الفمسطينية، بالقضية المساس ومحاوالت المؤامرات عمى سترد الفمسطيني

عالن القرن  .ترمب وا 

 تاريخ في األىم ىو الوطني المجمس انعقاد إن فمسطين، لتمفزيون حديث في الرجوب وأضاف
 بعد حصمت التي المحاوالت مجمل مواجية لو االستراتيجي اليدف أن مبينا النضالية، مسيرتنا
 الالجئين قضية شطب ومحاولة االحتالل، لدولة عاصمة بالقدس اعترافو عند ترمب إعالن

نياء حصار ومحاولة  .الفمسطينية القضية وا 

 عبر وتنظيمي، سياسي بعد فييا استراتيجية برؤيا" القرن صفقة" عمى سيرد المجمس إن وأضاف
 سيكون والمجمس الدولية، الشرعية قرارات وفق دولتنا يقيم الذي السياسي بالحل والتمسك رفضيا
 .أحد استثناء دون الفمسطيني شعبنا أبناء كافة بين والوحدة بالشراكة عالقة ليا طريق خارطة
 القانوني بالمعنى نصاب فييا التي مدخالتو في إنجاحو عمى ونعمل المجمس سنحمي: "وتابع

 وطني استحقاق أنو يؤكد والكل الشعبية، الجماىيرية اليبة في ونصاب السياسي، وبالمعنى
 ".ومؤامرات تحديات من القضية يواجو ما كل عمى وسترد طموحنا عن معبرة ستكون ومخرجاتو
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 عقد أن ويروج الشائعات يفتعل من عمى سترد من ىي المجمس مخرجات أن الرجوب وأكد
نما صحيحا ليس ذلك أن موضحاً  المصالحة، انجاز أمام الفرصة سيغمق المجمس  سيمنح وا 
 .متجيون نحن أين إلى وسيقرر نفسو سيد المجمس ألن أخرى، فرصة

 تعبير ىو إنما المؤتمر لحضور الوطن أرض في العربية والوفود األحزاب تواجد الرجوب واعتبر
 .لدييم فمسطين أىمية وعن فتح مكانة عن

 تمفزيون فمسطين: المصدر

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 الدكتور برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس جدد 
 أن عمى التأكيد الفمسطيني، الوطني المجمس انعقاد عشية الوزراء، رئيس اهلل الحمد رامي

 الوطني مشروعنا أعداء عمى األمثل الرد ىو الفمسطينية التحرير منظمة خمف االصطفاف
 ودعا. المستقل الفمسطيني الوطني قرارنا تقويض إلى الساعية المؤامرات وإلفشال التحرري،
 الفمسطينية، التحرير منظمة حول االلتفاف لتعزيز وطنياً  يوماً  نيسان 63 يوم اعتبار إلى المجمس
. بديمة أطر أو قيادات وخمق الفمسطيني، التمثيل بوحدة لممس كافة المشبوىة المحاوالت ورفض

 سيادة رأسيا وعمى القيادة خمف التوحد إلى وفئاتو مكوناتو بكافة الفمسطيني شعبنا ادع كما
 تستيدف التي األمريكية اإلسرائيمية والمخططات التحديات مواجية في عباس محمود الرئيس
 .وقضيتنا شعبنا

 لموحدة، الرافضة مواقفيا عن بالعدول حماس لحركة دعوتو المجمس جدد السياق، ىذا وفي 
نياء  بالتسميم عباس محمود الرئيس سيادة بخطة وااللتزام الوطنية، لموحدة والعودة االنقسام، وا 
 المزيد شعبنا وتجنيب غزة، قطاع في والصالحيات الميمات لكافة تجزئة، دون والشامل الكامل

كساب ونجدتيم، أىمنا ومصالح شؤون إدارة من لنتمكن المرير، االنقسام ويالت من  قضيتنا وا 
 من موحدين نتمكن وحتى التحديات، مجابية عمى والقدرة والصالبة المنعة من المزيد الوطنية
 دولتنا سيادة وتجسيد الوطني استقاللنا ونيل االحتالل إنياء في المشروعة الوطنية حقوقنا إنجاز

 .الشرقية القدس وعاصمتيا 4691 عام حدود عمى الفمسطينية

 القدس، إلى بالدىا سفارات نقل الدول بعض نية بشدة المجمس أدان منفصل، صعيد   وعمى 
 ومبادئ لقواعد المخالفة الخطوة ىذه تجاه حازم موقف اتخاذ إلى واإلسالمية العربية الدول داعياً 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41360
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 أعرب الذي األوروبي االتحاد مواقف المجمس وثمن. الدولية الشرعية وقرارات الدولي، القانون
 بموضوع يتعمق فيما األوروبي، اإلجماع عن بالخروج أوروبية دولة ألي يسمح لن أنو خالليا
 .القدس

 مجمس الوزراءالمصدر: 

  االحتالل واالستيطانممف :  ثالثاً 

وذلك بعد عاطف قديح  :عن االسيراالثنين ي اليوم يممن المقرر ان تفرج قوات االحتالل االسرائ
 عامًا في سجون االحتالل . 49قضاء 

كان عبسان الكبيرة شرق محافظة واالسير قديح ىو من اسرى حركة فتح باقميم الشرقية ومن س
 خان يونس .

 قديح عاطف :االسير ابنيا استقبال في لممشاركة ابناءىا كافة الشرقية اقميمب فتح حركة دعتوقد 
 . عام 49 اإلسرائيمي االحتالل سجون في قضى الذي و م534٢ ابريل 63 الموافق الثنينليوم ا

 خيمة ستقيم انيا االعالم مفوضية عن صدر صحفي بيان في الشرقية اقميم فتح حركة قالت و 
 تكريم بميرجان تختتم ايام ثالثة مدار عمى ادراز ابو احسان الشييدة بمنطقة لالسير استقبال
 .لالسير

 المصدر: مفوضية اإلعالم بالمحافظات الجنوبية 

 بمحافظات مختمفة مناطق من مواطناً  41االثنين  اليوم فجر  االسرائيمي االحتالل قوات اعقتمت 
 . الغربية الضفة

 ناصر جاغوب، جعفر حمدان، نصر سالم، معتصم حنيني، ربحي أيمن:  المعتقمين من وعرف
  نابمس، من خميل أبو فوزي

 ، لحم بيت جنوب الدىيشة مخيم من الوحش محمود بالل ىماش، محمود مسالمة، سميح عمي
 جنين، من ماليشة لطفي ومحمد قمقمية من رضوان مصطفى وأحمد رضوان مصطفى محمد
 من النتشة الزبدي،ىيثم العزيز عبد أكرم الشحاتيت، الجميل عبد أحمد العواودة، عاطف وجدي
 .اهلل رام من مرار عايد أحمد ونجمو مرار عايد الخميل،

  وكالة معاالمصدر: 
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 مساء اخرين شابين واعتقل فمسطينيين شبان ثالثة قتل انو االسرائيمي  االحتالل جيش أعمن 
 .غزة بقطاع منفصمين موقعين بقصف االحد، اليوم

 ان قبل القطاع، جنوب الحدودي السياج اجتياز حاوال شابين ان الجيش باسم المتحدث وادعى
 .االخر واعتقال احدىما استشياد الى ادى ما عمييما النار عسكرية قوة تطمق

 محمية يدوية قنابل القاء بزعم شابين قتمت االحتالل قوات ان االسرائيمية االعالم وسائل واضافت
 .الحدودي السياج من بالقرب االحتالل جنود عمى الصنع

 اي تؤكد ولم الحدودي، السياج اجتازا ان بعد شابين اعتقال من تمكنت االحتالل اتقو  ان وقالت
 .ىوياتيم معرفة او شيداء سقوط فمسطينية مصادر

  معا وكالة: المصدر

 

 القدس نواب من اليوية بطاقات سحب األحد، مساء درعي، أرييو االحتالل داخمية وزير اعمن
 .األسبق ووزيرىا الثالثة

 طوطح، ومحمد عطون، ومحمد طير، أبو محمد النواب اقامة حق سحب االحتالل، قرار وشمل
 شير في الكنيست مصادقة بعد وذلك المحتمة، القدس مدينة في عرفة، أبو خالد األسبق والوزير
 .المقدسيين من اإلقامة سحب صالحية الداخمية وزير يمنح قانون عمى الماضي آذار

 صحيفة القدس: المصدر

 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 الفمسطينيين لالجئين اليرموك مخّيم في إجالء اتفاق إلى التوصل الرسمي السوري اإلعالم أعمن 
 .اإلسالمية الدولة تنظيم فيو ينتشر والذي دمشق جنوب في الواقع

 مخيم المسحين من خروج" عمى اإلثنين، اليوم بو العمل  العمل سيبدأ الذي االتفاق وينص
 ".إدلب إلى دمشق جنوب اليرموك
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 يشمل ال االتفاق" إنّ  برس فرانس لوكالة الرحمن عبد رامي المرصد مدير قال الحق، وقت وفي
 وفصائل الشام تحرير ىيئة يوجد حيث اليرموك مخيم في جيبا يشمل لكن اإلسالمية الدولة

 ".إسالمية

 كفريا بمدتي في المحاصرين تحرير"بـ إدلب محافظة في المعارضة فصائل ستسمح المقابل، في
 .مرحمتين عمى آالف خمسة نحو عددىم والبالغ والفوعة

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 63 توقيتيا ستقدم بيونجيانج إن االثنين اليوم الشمالية كوريا في الرسمية عالماإل وسائل قالت 
 عممية خطوة كأول” أيار مايو من الخامس من ابتداء الجنوبية كوريا توقيت مع يتماشى كي دقيقة

 .“الوطنية والوحدة لممصالحة

 كان إنو قولو أون جونج كيم الشمالي الكوري الزعيم عن الكورية المركزية األنباء وكالة ونقمت
 الذي المكان جدران عمى وسول لبيونجيانج مختمفين توقيتين إلى تشيران ساعاتين رؤية مؤلما أمرا
 .إن-جيو مون الجنوبي الكوري نظيره مع التاريخي القمة اجتماع فيو عقد

 

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


