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 واًل : الممف السياسيأ

 .8102 لسنة العامة الموازنة عمى األحد، مساء عباس، محمود رئيسال صادق

 رئيس برئاسة الماضي الثالثاء عقدىا التي األسبوعية جمستو خالل أقر الوزراء مجمس وكان
 .8102 المالية لمسنة فمسطين لدولة العامة الموازنة الحمداهلل راميد. الوزراء

 وكالة وفا المصدر: 

 ويحذر ،السياسية ورؤيته عباس محمود الرئيس يدعم أنه فتح، لحركة الثوري المجمس أكد 
 .عباس محمود بالرئيس ممثمو الفمسطينية الشرعية من لمنيل محاولة أي من

 بعنوان الجاري 3-0 بين اهلل رام في الرئاسة بمقر الثالثة العادية الدورة عقد خالل المجمس وأشار
 أي يخمق ال القدس حول ترمب الرئيس إعالن أن إلى ،"فمسطين لدولة األبدية العاصمة القدس"

 محاولة ألي رفضنا ونجدد لدولتنا أبدية عاصمة المحتمة القدس وستبقى جديد، قانوني واقع
 .فييا حقنا من لالنتقاص

 بالتحية ويتوجو  واإلسالمية المسيحية مقدساتيا عمى لمحفاظ القدس أىل صمود دعم وأكد
 كافة الدولي والمجتمع واالسالمية العربية أمتنا ويدعو واألقصى القيامة عن لممدافعين واإلكبار
 .المقدسة المدينة إزاء مسؤوليتو لتحمل

 المؤسسة شرعية لتجديد وقت بأقرب الفمسطيني الوطني المجمس انعقاد إلى الثوري المجمس ودعا
 وتفعيل لشعبنا، الوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير بمنظمة المتمثمة الجامعة الوطنية
 .برنامجيا وتأكيد ومؤسساتيا دوائرىا

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 المجتمع أن ، السفير المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المراقب منصور رياض أكد 
 الرفض أىميا االحتالل، تحت الواقعة فمسطين دولة تجاه واضحة قانونية مسؤوليات عميو الدولي
 المتخذة الخطوات كل واعتبار أحادي بشكل إسرائيل تتخذىا التي اإلجراءات لكل قاطع وبشكل
 العام األمين عميو أكد ما وىو لمقدس، انونيالق الوضع من تغير وال قانونية فاعمية أية ليا ليس

 .تفيت فيسكي اولف. د العالمي الكنائس لمجمس

http://fatehinfo.net/post/148058
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 المتحدة لألمم العام األمين من لكل منصور السفير بعثيا متطابقة رسائل ثالث في ذلك جاء
 لوضعيم العامة، الجمعية ورئيس ،(ىولندا) الشير ليذا األمن مجمس ورئيس غوتيروس، انطونيو

 سيما باالحتالل، القائمة القوة إسرائيل، قبل من األرض عمى الحاصمة التطورات آخر في
 طالت التي العربية، القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسة األماكن عمى المتكررة االعتداءات

 .القيامة كنيسة آخرىا

 وبالتحديد الدولي المجتمع يقوم أن ضرورة أخرى مرة تؤكد األخيرة األحداث أن منصور ونوه
 األمم قرارات انطباق من والتأكد األسوأ، إلى األمور تدىور لمنع مسؤولياتو بتحمل األمن مجمس
 المقدسة األماكن في القائم التاريخي الوضع واحترام الرابعة جنيف واتفاقية المتحدة

  وكالة وفا المصدر: 

 امتداد عمى المسبوق غير اإلستيطاني التصعيد العبارات بأشدوزارة الخارجية والمغتربين  دانتأ
 .خاص بشكل ومحيطيا القدس وفي المحتمة الفمسطينية األرض

ذ   األمريكي اإلعالن أن تعتبر فإنيا برمتو، اإلستيطان شرعية عدم عمى مجدداً  الوزارة  تؤكد وا 
 نتنياىو حكومة شجع اسرائيل، في الحاكم اليمين لمواقف األمريكي واإلنحياز بالقدس الخاص

 من األغوار فييا بما( ج) المصنفة واالمناطق القدس مستقبل لحسم محاوالتيا في اإلسراع عمى
 لمحياة وقابل عادل سالم تحقيق لفرص جوىرياً  تيديداً  يشكل ما وىو اإلحتالل، وبقوة واحد جانب
 .الدولتين حل مبدأ عمى قائم

 ومعاناتو، شعبنا اتجاه واألخالقية القانونية مسؤولياتو بتحمل الدولي األمن مجمس الوزارة وطالبت
 السالم عممية حماية الى يؤدي بما الصمة، ذات قراراتو لتنفيذ والفاعل السريع التحرك الى وتدعوه
 . تحقيقيا وفرص

 الرئيس وفرىا التي السالم فرصة تضييع عدم الى ترامب دونالد الرئيس إدارة مجدداً  الوزارة ودعت
عتمادىا األمن، مجمس أمام عباس محمود  دولي مؤتمر عقد عبر سالم عممية إلطالق كأساس وا 
 متفق زمني جدول ضمن تفضي األطراف متعددة دولية برعاية المفاوضات استئناف الى يؤدي
 الدولتين حل تحقيق الى عميو

 ارجية المصدر: وزارة الخ

http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/14176
http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/14176
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثانياً  

 بمحافظات متفرقة مناطق من مواطنا 08االثنين اليوم فجر االحتالل اإلسرائيمي، قوات اعتقمت 
 جنوب دورا  من المصري أحمد ، الحروب ربحي موسى ، المعتقمين من وُعرف ،  الغربية الضفة
 حالوة ناصر جنين، جنوب قباطية بمدة من زكارنة عالء وسامح زكارنة وائل محمد ، الخميل
 والشاب اهلل، رام غرب ريما بيت من الريماوي ثمجي نضال ، نابمس مدينة من خشانة وأدىم
 .لحم بيت جنوب تقوع بمدة من مفرح أبو محمد موسى

 وكالة معاالمصدر: 

 التحذير طائمة تحت التحقيق أعقاب في العاشرة، اإلسرائيمية القناة أجرتو لمرأي استطالع أظير 
 في التحقيق إطار في ساره، وزوجتو نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس لو خضع الذي

 من بالرغم نتنياىو، بقيادة" الميكود" حزب قوة تصاعد الماضي، الجمعة يوم ،"0111 الممف"
 التقديرات أشارت حين في الحكومي، باالئتالف تعصف التي واألزمة تالحقو، التي الفساد ممفات
 .المقبل يونيو نياية في تجرى سوفالحكومي، االئتالف تفكك حال في المبكرة االنتخابات أن إلى

 فإن اليوم، االنتخابات جرت حال في أنو األحد،  مساء نتائجو نشرت الذي االستطالع، وأظير
 من أقل وواحد األخير االستطالع من أكثر مقعدين بواقع مقعدا، 83 عمى تحصل" الميكود" كتمة
 في مقعدا، 80 عمى" عتيد يش" كتمة تحصل بينما. السابقة باالنتخابات الميكود حصميا التي
 .مقعًدا 08 إلى" الصييوني المعسكر" كتمة تتراجع حين

  84موقع عربالمصدر: 

 اعمال، ورجل نتانياىو بنيامين الوزراء لرئيس سابقا مستشارا ان االسرائيمية الشرطة اعمنت 
 يكونقد  اختالس عممية في التحقيق اطار في يوما 00 اعتقاليما بعد الجبرية االقامة قيد وضعا

 .القضية اطار في لمتحقيق ايضا اخضعا ساره وزوجتو نتانياىو وكان، فييا متورطا نتانياىو

 وكالة فرانس برسالمصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي ثالثاً  

 نونيس ألويزيو البرازيمي الخارجية زير استقبالوالعاىل االردني الممك عبد اهلل الثاني خالل  أكد
 وفق واإلسرائيميين، الفمسطينيين بين جادة مفاوضات إطالق إلعادة الجيود تكثيف ضرورةعمى 
 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة إلى يفضي وبما الدولتين، حل

 بيا تمر التي لألزمات سياسية حمول إليجاد المبذولة المساعي استعراض المقاء خالل وجرى
 .شمولية استراتيجية ضمن اإلرىاب، عمى حربال جيود إلى إضافة المنطقة،

 االردنية  ءالمصدر: وكالة االنبا

 العامة الشؤون لمجنة السنوي السياسة مؤتمر أمام موراليس جيمي جواتيماال رئيس قال  
 القدس إلى أبيب تل من إسرائيل في سفارتيا ستنقل بالده إنبواشنطن ،   اإلسرائيمية األمريكية

 .الخطوة بنفس األمريكية السفارة قيام من يومين بعد أيار مايو في

 في ترامب دونالد الرئيس اتخذه الذي القرار أيدت التي الدول من حفنة ضمن جواتيماال وكانت
 تنتيجيا سياسة ترامب خطوة وأنيت. إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف األول كانون ديسمبر
 .غربيين وحمفاء العربي العالم غضب وأثارت السنين عشرات منذ المتحدة الواليات

 رويترزوكالة المصدر: 

 بصيره ترامب دونالد االميركي الرئيس تمسك ان االمريكية نيوجيرزي لوالية لسابقا الحاكم اعتبر 
 .بو" يضر" انما ادارتو في لو رئيسي كمستشار كوشنر جاريد

 رئيسا ترامب انتخاب بين الفترة خالل االنتقالي الفريق رئيس كان الذي كريستي كريس وقال
 العائمة وافراد وايفانكا جاريد الى بالنسبة" "سي بي ايو" لشبكة تصريح في سمطاتو، وتسممو

 ".لمرئيس شيء افضل ىو ما عمى يركز ان الجميع عمى ان اعتقد االخرين،

 فانيم( الصحافة في) والتسريبات( االبيض البيت في) الداخمية المعركة وبسبب لالسف" واضاف
 ".بالرئيس يضرون

 فرانس برسوكالة المصدر: 
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  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً  

 

 معاىدة باسم المعروفة إسرائيل مع السالم اتفاقية يسقط المبناني النواب مجمس - 5-3-0320 
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 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


