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 واًل : الممف السياسيأ

 مصر جميورية رئيس نظيره من ىاتفياً  اتصالً  الثالثاء، مساء عباس، محمود رئيسال تمقى
 .السيسي الفتاح عبد العربية

 باإلضافة المشترك، والتنسيق السياسية والتطورات المستجدات آخر بحث التصال، خالل وجرى
 .الشقيقين البمدين بين المميزة الثنائية العالقات الى

 وكالة وفا المصدر: 

 بالمحافظات والتنظيم التعبئة مفوض، فتح لحركة المركزية المجنة عضو"ماىرابو " حمس احمد قال
 والجريحة والسيرة الشييدة فيي الوطن، ايقونة تزال ول كانت الفمسطينية المرأة إن ، الجنوبية

 .والتقدير الحترام كل منا تستحق التي الماجدة وىي والخت، والبنت والم والمناضمة

 الخ باسم ،بمناسبة الثامن من اذاربالييئة القيادية في حفل نظمتو مفوضية المرأة  حمس واضاف
 لممرأة واصدقيا التياني خالص اقدم فتح حركة وباسم" مازن ابو"  عباس محمود الرئيس

 .العالمي المرأة يوم في الفمسطينية

 الى وتحتاج قوية، ارادة الى تحتاج ولكن الوطنية، المصالحة في ماضون إننا حمس وقال
 نعمل ان يمزمنا القدس، بخصوص ترامب قرار بعد اليوم يواجينا ما لن فعالية، اكثر خطوات

 .والطاقات الصفوف وتوحيد وحدتنا اجل من واجتياد بجد

 خطوات لتخاذ الجميع وندعو ندعوىا لذا معاناة، اكثر والمرأة يعاني شعبنا ان عمى حمس واكد
 عنا مشوه بشكل يعكس المعاش الوضع ىذا لن نعيشو، الذي السمبي الواقع لتغيير فعالية اكثر
 .شعبنا تضحيات وعن

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 غياب بسبب جاء المفاوضات فشل إن فتح لحركة يةالمركز  المجنة عضو اشتية محمد الق 
 إلنياء حقيقية ونية سياسية إرادة يممك اسرائيمي شريك غياب الى إضافة نزيو، أمريكي دور

 متمثمة الفمسطينية، الوطنية الحقوق من األدنى الحق يمبي الذي العادل السالم وتحقيق الحتالل
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 وحل عاصمتيا، الشرقية القدس وتكون حزيران، من الرابع حدود عمى الفمسطينية الدولة بإستقالل
 .المتحدة األمم لقرارات وفقا الالجئين لحق عادل

 الى بالعودة تقبل لن الفمسطينية والقيادة نتائج، بأي يأت لم الثنائي التفاوض نيج أن اشتية وبين
 خمق إلى تسعى الفمسطينية القيادة أن عمى مشددا الظروف، من ظرف أي تحت المسار ىذا

 .الحتالل ينيي الدولي القانون عمى يستند متعدد دولي مسار

 الثالثاء، اليوم فمسطين في العاممين األجانب الصحفيين رابطة نظمتو لقاء خالل ذلك جاء
 ترامب إعالن عمى شيور ثالثة مرور عقب السياسية التطورات فتح مركزية عضو فيو استعرض

 .القادم أيار في السفارة نقل المريكية اإلدارة وعزم القدس، الى المريكية السفارة نقل

 سيحدد العام ىذا أيار نياية قبل عقده المتوقع الفمسطيني الوطني المجمس أن إلى اشتية وأشار
 .الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة وسينتخب الفمسطيني، والوطني السياسي البرنامج

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

حركة حماس بالمشاركة في ، د. عاطف أبو سيف  فتحطالب المتحدث الرسمي باسم حركة 
 المجمس الوطني وعدم اقتراح مؤتمرات انقاذ بديمة.

وقال ابو سيف في تصريح صحفي:" األجدر بحماس ىو الستجابة لمدعوات المتكررة التي توجو 
الذي يجمع الكل الفمسطيني اينما  ليا من أجل ان تشارك في برلمان الشعب الفمسطيني الكبير

 كانوا ويعبر عن وحدتيم وقوة صوتيم".

وقال أبو سيف إن :" حركة فتح تعتبر مثل ىذه الدعوات ىروب من المصالحة ومتطمباتيا ألن 
 اإلنقاذ الوحيد لموطن ل يكون عبر شرذمة مؤسساتو بل من خالل توحيدىا والتواجد فييا".

رة مدعوة ألن تشارك في جمسة المجمس الوطني السابق ل ان وأضاف :" حماس كما في كل م
تواصل محاولتيا لالعتذار تحت أسباب ليست مقنعة ، مستذكرًا خيبة المل الكبيرة التي مني بيا 
الكل الوطني حين قررت حماس عدم المشاركة في جمسة المجمس المركزي في يناير الماضي 

 دس وبحق الحقوق الفمسطينية.لمواجية سياسات ترامب الخطرة بحق الق
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وطالب أبو سيف حركة حماس باللتزام بكل التفاقيات التي وقعت عمييا منذ وثيقة األسرى في 
 .9002العام 

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 عمى يجب" المتحدة، األمم في فمسطين لدولة المراقب المندوب منصور، رياض السفير قال
 انتياكاتيا جميع بسبب العدالة ومبادئ الدولي لمقانون وفقا الكاممة لممساءلة تخضع أن إسرائيل
ل المنطقة، في واألمن السمم لتحقيق المستمرة وإلعاقتيا  العمل وستواصل مسارىا تغير لن فإنيا وا 
 ".العقاب من لإلفالت

 ،(ىولندا) مارس لشير األمن مجمس رئيس من لكل بعثيا متطابقة رسائل ثالث في ذلك جاء
 في التطورات آخر عمى ليطمعيم وذلك العامة، الجمعية ورئيس المتحدة، لألمم العام واألمين
 .الشرقية القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية األرض

 الشعب أبناء بحق المتواصمة اإلسرائيمية النتياكات رسائمو في منصور السفير واستعرض
 الغربية الضفة في القانونية غير الستيطانية األنشطة فييا بما وممتمكاتو، وأرضو الفمسطيني
 وممتمكاتيم الفمسطينيين بيوت ومصادرة وىدم غزة قطاع عمى المتواصل والقصف والحصار
 القرى عمى العنيفة العسكرية والغارات األطفال، فييم بمن منيم، المدنيين واحتجاز واعتقال

صابة وقتل الالجئين، ومخيمات والمدن والبمدات الفمسطينية  .متعمد بشكل نالفمسطينيي المدنيين وا 

 وفا وكالة: المصدر

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 إما المبكر، التقاعد إلى أحيموا الذين جميع إن صالح، بصري والتعميم التربية وزارة وكيل قال
 عامين نحو قبل" المعممين حراك" في الفاعمية ان مؤكداً  فنية، ألسباب او طمبيم عمى بناء أحيموا

 .منيم أي إحالة في سببا تكن لم

 معممين والتعميم، التربية وزارة في موظفا 768 إحالة األخيرة جمستو في قرر الوزراء مجمس وكان
داريين،  عباس محمود الرئيس أصدره الذي بقانون المؤقت القرار بموجب المبكر، التقاعد إلى وا 

 .أشير ستة ومدتو الماضي، آب في
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 المبكر، لمتقاعد طمب 0900 تمقت الوزارة إن ،الوزارة مقر في صحفيين مع لقاء في صالح، وقال
 .الغربية الضفة في 9800و غزة، قطاع من طمبا 090 منيا

 بين من التقاعد، إلى أحيموا غزة قطاع من مبكر تقاعد بطمبات تقدموا الذين جميع: وأضاف
 .عمميم رأس عمى ليسوا القطاع في موظف 0000 حوالي

 المصدر: وكالة وفا

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

مناطق خالل مداىمات ل مواطنين 00  األربعاء اليوم فجر السرائيمي الحتالل قوات اعتقمت 
 قرية من شريتح يوسف حسام :المعتقمين من وعرف ، الغربية الضفة محافظاتة من قمتفر 

 ، اهلل رام غرب رنتيس قرية من سميم أبو زكي محمود صييب ، اهلل رام شمالً  الغربية المزرعة
 ، لحم بيت مدينة من عبيات إبراىيم صييب ، اهلل برام التحتا عور بيت قرية من جابر وحسني
 ، لحم ببيت تقوع بمدة من العمور محمود وأحمد ، لحم ببيت الخضر بمدة من صالح وحسن
استولت قوات الحتالل خالل مداىمات كما ، سمفيت قضاء مردا قرية من شحادة عادل الشاب

  .لمبيوت عمى مبالغ مالية قدرت بالف الشواقل

 صحيفة القدسالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس لقاء عقب المصرية الجميورية رئاسة عن صادر بيان أكد  
 حقوق لكافة الكامل والسعودية مصر دعم عمى ، سممان بن محمد المير لسعودي ا العيد وولي

 وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة في حقو رأسيا وعمى المشروعة، الفمسطيني الشعب
 ذات الدولية الشرعية وقرارات العربية، السالم لمبادرة وفقاً  ،0268 عام حدود عمى الشرقية القدس
 .الفمسطيني الشعب تطمعات يحقق وبما الدولتين لحل واستناداً  الصمة،

 العربية نتالمصدر: 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


