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 أواًل : الممف السياسي

 آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم مواقف عباس، محمود رئيسال ثمن 
 والذي أمس، يوم جرى الذي ترمب، دونالد األميركي الرئيس مع الياتفي االتصال خالل سعود،

 مؤكدا دولية، جيود ضمن األوسط الشرق في السالم عممية مسار تحريك ضرورة عمى فييا أكد
 قيام في الفمسطيني لمشعب المشروعة والحقوق الفمسطينية القضية تجاه الثابتة المممكة مواقف
 .القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو

 والثابتة الدائمة مواقفو عمى الحرمين لخادم وامتنانو تقديره عن عباس، محمود الرئيس وعبر
 .ومقدساتيا القدس ولقضية الفمسطيني لمشعب الداعمة

 الفمسطيني، الشعب حق دعم في المتواصمة السعودية العربية المممكة بمواقف ،الرئيس واشاد
قامة  تربط التي األخوية العالقات عمق تؤكد والتي الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 .الفمسطيني لمشعب الدائم والمالي السياسي والدعم والفمسطينية، السعودية والقيادتين الشعبين

   وكالة وفا المصدر: 

 أن الدولية، والعالقات الخارجية لمشؤون محمودعباس الرئيس مستشار شعت، نبيل الدكتور قال
عالن الفمسطينية، الوطنية السمطة إلغاء قرار  جدول ضمن مطروحًا، سيكون فمسطينية، دولة وا 

 .القادم نيسان أبريل أواخر في الفمسطيني، الوطني المجمس اجتماع أعمال

 الجزائر في تم قد الفمسطينية الدولة اعالن أن ،"الوطن دنيا"ـب خاص تصريح في شعت وأضاف
 عمى سُيطرح باعتقادي االمر وىذا دولة، الي السمطة تحويل الي نسعى ونحن م،8811 عام

 الوطني المجمس دورة في تشارك بان الفمسطينية األطياف كافة ندعو لذلك الوطني، المجمس
 األداة بمثابة سيكون المجمس وأن االمام، الي الفمسطينية الوطنية الوحدة ستدفع ألنيا القادمة

 .السابق في فمسطين دولة قيام أعمنت والتي السمطة أنتجت التي التحرير منظمة شرعية الستعادة

 التاريخ مفاصل من مفصل ستكون القادمة الوطني المجمس جمسة أن شعت، وأوضح 
 في سممية انتفاضة يصنع أن استطاع والذي وامكانياتو، بقدراتو الفمسطيني شعبنا ألن الفمسطيني،

 فييا يساىم وطنية، وحدة الي الوصول في ذلك استثمار يتم أن يجب أيام، قبل حدث مثمما غزة،
 .جديدة فمسطينية وشرعية وطنية وحدة الي لموصول الوطني المجمس

   دنيا الوطنالمصدر: 
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قيام السفير األمريكي ديفيد فريدمان بأداء   أدانت حركة التحرير الوطني الفسطيني "فتح" 
 صموات تممودية أمام حائط البراق صباح اليوم.

في الوقت الذي تقوم قطعان االمستعمرين  عاطف أبو سيف ، الحركة د. باسم المتحدث وقال
بانتياك حرمة المسجد واداء صموات باقتحام باحات المسجد األقصى، فإن ممثل ترامب يقوم 

 تممودية في استمرار فاضح لمدعم االمريكي غير المحدود لالستيطان واالحتالل اإلسرائيميين.

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 في الصمت إن المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب منصور ياضر  السفير قال  
 تعزيز إلى إال يؤدي ولن مقبول غير أمر الدولي لمقانون الجسيمة اإلسرائيمية االنتياكات وجو

 .العقاب من إسرائيل إفالت

 الفورية الحماية لتوفير والعاجمة الممكنة التدابير جميع باتخاذ الدولي المجتمع منصور، وناشد
 غزة قطاع في وخصوصاً  المحتمة، فمسطين دولة أنحاء جميع في الفمسطينيين المدنيين لمسكان

 القائمة السمطة إسرائيل، قبل من والمتواصمة المتكررة العسكرية االعتداءات ضد المحاصر،
 .  باالحتالل

 ليذا األمن مجمس ورئيس المتحدة، لألمم العام األمين إلى بعثيا التي المتطابقة رسائمو في وحذر
 الضحايا لعدد القصوى الخطورة من المتحدة، لألمم العامة الجمعية ورئيس ،(البيرو) الشير

 آذار 03 في الفمسطيني الشعب ضد إسرائيل ارتكبتيا التي األخيرة بالجرائم المتعمقة والحقائق
 .الماضي

 وكالة وفا المصدر:  

 االربعاء اليوم سيعقد اجتماعا إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد قال   
 جمسة عقد قبل المتابعة تتطمب التي القضايا لكل لمتحضير الوطني، لممجمس التحضيرية لمجنة

 .الوطني

 عقد عشية حتى ستتواصل االجتماعات ىذه أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة مجدالني وأوضح
 البرنامج واستكمال، متابعة تتطمب التي القضايا ضمن من أنو الى مشيرا الوطني، المجمس جمسة

 .لممنظمة األساسي النظام وتعديل السياسي
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 أعمال في لممشاركة حماس حركة من التشريعي المجمس ألعضاء ستوجو الدعوات أن إلى وأشار
 .المجمس في أعضاء كونيم الجاري الشير من الثالثين في سيعقد الذي الوطني المجمس

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

توصميا  الثالثاء، مساء في بيان صدر عنيا ،غزةب األزهر جامعة في الفتحاوية الشبيبة أعمنت
 ي ازمة الطالب مع جامعة األزىر وفق النقاط التالية:ينيالى اتفاق مع ادارة جامعة االزىر 

 الثاني الدراسي لمفصل التسجيل من يتمكنوا لم الذين الطمبة لجميع التسجيل باب فتح -8
 ابريل 83 الثالثاء يوم الدوام نياية وحتى ابريل 4 األربعاء يوم من اعتباراً  7382-7381
 . عمييم المستحقة الدراسية الرسوم من كقسط ساعات 0 رسوم بتسديد وذلك ، 7381

 اإلعالن و تحديدىا سيتم إمتحانات جدول عبر وذلك الدراسي الفصل نصف إمتحانات عقد -7
 . المعنية الكميات و األكاديمية الشؤون خالل من عنيا

 لموقوف الطمبة شؤون عمادة عنيا ستعمن التي اآللية وفق اإلجتماعي البحث بيانات تحديث -0
 . اإلجتماعية الطمبة لظروف الحقيقية الحالة عمى

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

  ممف الحكومة:  ثانياً 

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أدان
 الفمسطينيين المدنيين ضد اإلسرائيمي االحتالل قوات نفذتيا التي المجزرة الوزراء، رئيس الحمداهلل
 عن أسفرت والتي األرض، ليوم تخميداً  غزة قطاع في السممية المسيرات في مشاركتيم أثناء العزل

صابة مواطنًا، 81 استشياد  .آخرين 8443 عن يزيد ما وا 

 وفقاً  اإلصرار، سبق مع تمت قد االحتالل قوات ارتكبتيا التي المجزرة أن المجمس واعتبر 
 التي اإلسرائيمية التيديدات سمسمة في ظير ما وىو مسبقًا، ليا الترتيب تم عميا وأوامر لمخطط
 الجنود وآالف المدفعية ونشر القناصة وبإرسال حكومتو، وأركان االحتالل، حكومة رئيس أطمقيا
طالق  .سممية شعبية بمسيرات المسبق عمميم رغم العزل، المواطنين عمى النار وا 

 عمى إسرائيل ومحاسبة دولي، تحقيق فتح يستدعي الخطير التصعيد ىذا أن المجمس وأكد 
زىاق دماء إراقة في تسببت التي جريمتيا  المجتمع من ويستدعي األبرياء، المواطنين أرواح وا 

http://fatehinfo.net/post/149152
http://fatehinfo.net/post/149152
http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41333
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 بشكل شعبنا ألبناء الدولية الحماية بتوفير عباس محمود الرئيس سيادة لطمب االستجابة الدولي
لزام المتواصل، اإلسرائيمي العدوان لوقف الفوري والتدخل وعاجل، فوري  باالمتثال إسرائيل وا 
 .الدولية الشرعية وقرارات واإلنساني الدولي القانون لقواعد

  مجمس الوزاءالمصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  اً ثالث

 مختمفة مناطق من مواطنين 83 األربعاء، اليوم فجر االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 في العين رأس منطقة من القيم رشدي:  الشاب: المعتقمين من وعرف الغربية، الضفة بمحافظات

 بمدة من الوحش محمود ميند ،اهلل رام شمال الجمزون مخيم من عميان حسن محمد نابمس،
 عين مخيم من ىديب عيسى أسامة: الشابشرار، أبو صالح: الشاب لحم، بيت جنوب الخضر
 .بأريحا السمطان

 صحيفة القدس: المصدر

 العودة مسيرة فعاليات في لممشاركين تيديداتو ليبرمان، أفيغدور اإلسرائيمي، الجيش وزير كرر 
 كل، تغييرىا نعتزم وال واضحة أساسية قواعد وضعنا: "قائال  غزة، في المقبل، الجمعة يوم المقررة

 المظاىرات لقمع االحتالل استعدادات شممت فيما ،"لمخطر حياتو يعرض الحدود من يقترب من
 مباشر واستيداف الشائكة، واألسالك الترابية والسواتر والقنوات النار، إطالق حيز بتوسيع أوامر

 .الحدود من يقترب من وكل" الرئيسيين لمفاعمين"

   84موقع عربالمصدر: 

تعرضت سمسمة من المواقع االسرائيمية ليجوم سايبر الميمة ونشر عمى صفحاتيا الرئيسية صور 
سرائيل، إحياء التقطت خالل اعتداء قوات االحتالل عمى الم سيرة قرب السياج الفاصل بين غزة وا 

 .ليوم األرض، يوم الجمعة الماضي 47لمذكرى الـ 

ومن بين المواقع التي تعرضت لميجوم مواقع السمطات المحمية في اسرائيل من بينيا، موقع نقابة 
المعممين ، بمديات عكا وكفار سابا واليستدروت وموقع ومشافي".وكتبت عمى الصفحة الرئيسية 
صورة التقطت يوم الجمعة في مواجيات عمى طول حدود قطاع غزة تقول "القدس ىي عاصمة 

 ."فمسطين

 المصدر: وكالة معا 
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

خالل اتصال مع الرئيس االمريكي دونالد  بن عبد العزيز سممان الممك السعودي العاىل كدأ 
 في السالم عممية مسار تحريك ضرورةالى ، داعيًا  فمسطينية دولة إلقامة بالده دعمترامب 
 . “دولية جيود ضمن األوسط الشرق

 المشروعة والحقوق الفمسطينية القضية تجاه الثابتة المممكة مواقفعمى  السعودي الممك وجدد
 .“القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو قيام في الفمسطيني لمشعب

 رويترزالمصدر: وكالة 

 زعماء مع قمة المقبل سبتمبر حتى ستؤجل ترامب دونالد الرئيس إدارة إن أمريكيين مسؤولين الق 
 آخرين وحمفاء قطر بين مستمر نزاع وسط الربيع ىذا عقدىا المزمع من كان العربية الخميج دول

 .المنطقة في المتحدة لمواليات

 يعكس الست الخميجي التعاون مجمس دول زعماء مع مايو قمة تأجيل قرار بأن المسؤولين وأفاد
 الشيوخ مجمس تأكيد لحين لمخارجية وزير بال ترامب الرئيس أن وحقيقة مزدحما، دبموماسيا جدوال
 .المنصب في بومبيو مايك الحالي( إيو.آي.سي) المركزية المخابرات وكالة مدير تعيين

 تحرز لم واشنطن أن حقيقة إلى أيضا إشارة التأجيل أن رويترز أبمغت أخرى مصادر أن بيد
 والبحرين واإلمارات والسعودية جية من قطر بين المرير الخالف إنياء في اآلن حتى يذكر تقدما

 .أخرى جية من ومصر

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


