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 أواًل : الممف السياسي

 السبت، ىافانا، الكوبية العاصمة في إقامتو بمقر عباس، محمود فمسطين دولة رئيس ستقبلا 
 .كوبا لدى المعتمدين العرب السفراء

 األميركي الرئيس إعالن بعد الفمسطينية، القضية تطورات عمى العرب، السفراء ،الرئيس وأطمع
 .الجاري الشير منتصف إلييا بالده سفارة ونقل إلسرائيل، عاصمة القدس ترمب، دونالد

 خطابو في الدولي األمن مجمس أمام عرضيا التي الشاممة السالم خطة إلى الرئيس وتطرق
 .المركزي والمجمس التنفيذية، المجنة وانتخاب الوطني، المجمس انعقاد نجاح مستعرضا األخير،

 وكالة وفا : المصدر

 ،الوسطى إقميم قيادة عضو اختطاف تواصل غزة في" حماس" أجهزة أن" فتح" حركة أكدت 
 .سجونيا أحد في التوالي عمى الرابع لميوم غياض، أبو سماح الحركة في المرأة دائرة ومفوض

 أبو اختطاف إن" ،صحفي بيان في سيف، أبو عاطف غزة قطاع في الحركة باسم المتحدث وقال
 ".الوطني العمل وتقاليد االجتماعي ولنسيجو شعبنا، لقيم وفاضح واضح انتياك غياض،

 الوقت في لشعبنا النضالية المسيرة في خطيرة سوابق يشكل حماس أجيزة بو تقوم ما ان" واضاف
 العودة لمسيرة استعدادا لفمسطين تيتف الشائك، السمك طول عمى المتظاىرين حناجر ترتفع الذي

 ".لمنكبة السبعين الذكرى في الكبرى

 وال المرحمة، وضرورات بمتطمبات مكترثة غير وقيادتيا" فتح" بأبناء تنكل" حماس" أن وأوضح
 عمى الصامتة الوطنية والقوى التنظيمات بموقف ذاتو الوقت في منددا الوطنية، الوحدة نداءات

 .التصرفات ىذه مثل

 اإلنسانية، غير التصرفات ىذه يدين واضح موقف بإصدار والتنظيمات القوى سيف، أبو وطالب
 .الوطنية بالقضية مساسا تشكل والتي

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

http://fatehinfo.net/post/150245
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 حالت التي والمجر، والتشيك رومانيا من كل موقف بشدة، والمغتربين، الخارجية وزارة دانتأ 
 االتحاد مواقف يؤكد باألمس، األوروبي االتحاد عن بيان صدور دون إسرائيل مع وبالتنسيق

 الييا، السفارة نقل لقرار والرافضة القدس، بشأن المشؤوم ترمب إلعالن المعارضة السابقة
 دول ان عمى ينص كما لمدولتين، عاصمة وىي لمتفاوض يبقى القدس وضع أن أيضا ويتضمن
 .الييا سفاراتيا تنقل لن االتحاد

 سياسة مع تماما يتناقض الثالث الدول من الموقف ىذا أن ، ليا بيان في الوزارة واعتبرت
 الدولية والشرعية الدولي لمقانون واضحا خرقا ويشكل السابقة، وبياناتو ومواقفو األوروبي االتحاد
 وسياساتو االحتالل مع تساوق أنو كما االنسان، حقوق ومبادئ جنيف واتفاقيات وقراراتيا
 .الدولي لمقانون انتياكاتو في لمتمادي لو وتشجيعا

 فإنيا وبنوده، البيان مشروع ايدت التي االتحاد دول غالبية تشكر اذ انيا" بيانيا في الوزارة وقالت
 عمى خاصة كافة، المستويات عمى وتداعياتو ىذا موقفيا عن المسؤولية الثالث الدول تحمل

 .واإلسالمي العربي العالمين مع عالقتيا مستوى

  وكالة وفا المصدر: 

 الحكومةممف :  ثانياً 

 عمى االجتماعي التواصل وسائل بعض تناقمتو ما شيال أبو مأمون الدكتور العمل وزير نفى 
 .غزة قطاع في الرواتب ازمة بخصوص تصريحات من لسانو

 منصات بعض خالل ومن صحفيون نفسيم عمى يطمقون مما بعض تناقمو ما ان واعتبر
 والفساد التوتير فقط وىدفو الصحة من لو أساس ال وبيتان وكذب تمفيق ىو االجتماعي التواصل

 شخصو واستيداف

 االعالم وسائل او الصحفيين من أي الى يتحدث لم انو ،يصحف تصريح في شيال أبو وقال
 الوطنية والقضايا القضية ىذه مع يتعامل انو مؤكدا أسبوع، من اكثر منذ الرواتب موضوع حول

 .الرسمية المؤسسات خالل من األخرى

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 

 .محافظات الضفة الغربية  مواطنًا من 61 األحداعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 

 وقطاع ةالغربي الضفة من م قوات االحتاللالسرى الفمسطينيين الذين اعتقمتيوقد بمغت حصيمة ا
 . امرأة( 66)و ، قاصراً  طفالً ( 04) بينيم من ،( 054) قرابة ابريل الماضي شير خالل غزة

 وكالة معاالمصدر: 

 

( عاما 65) عفانة الرحمن عبد جمال الطفل استشياد نع ، السبت مساء الصحة، وزارة أعمنت 
 .الجمعة يوم العودة مسيرة في مشاركتو خالل رأسو، في بيا أصيب بجروح متأثرا

 شييدا، 00 إلى الماضي مارس 04 منذ غزة في الشيداء عدد يرتفع عفانة الطفل وباستشياد
 من مقربة عمى ارتقوا الذين الشيداء من عدد جثامين تحتجز االحتالل سمطات زالت ما فيما

 .القطاع شرق الفاصل السياج

 وزارة الصحةالمصدر: 

 

 اخر إشعار حتى التجاري سالم ابو كرم معبر اغالق ، االسرائيمي، االحتالل سمطات قررت 
 .معةالج يوم المعبر لو تعرض الذي الحريق بعد وذلك

 كرم معبر باغالق أبمغتيم االسرائمي االحتالل سمطات ان البضائع لتنسيق الرئاسية المجنة واكدت
 فيو لحقت التي األضرار بعد لمعمل صالحيتو عدم نتيجة آخر اشعار حتى التجاري سالم أبو

 .الحريق بفعل

 وكالة معا المصدر:
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 04 لمرور ادانتيم عن معربين السبت مساء روما ةااليطالي العاصمو قمب في االالف تظاىر 
 .الفمسطيني الشعب بحق عدوانو واستمرار االسرائيمي االحتالل عمى عاما

 االمريكية السفارة نقل ورفض لفمسطين االحتالل وانياء المصير تقرير بحق المتظاىرون وطالب
 عودة وتنفيذ وحق المستوطنات وتفكيك غزه عمى الحصار وانياء القدس الى ابيب تل من

 السجون في االسرى جميع وحرية 600 االممي القرار في ىو كما الفمسطينيين الالجئين
 فمسطينية دولة وان بفمسطين المتعمقة المتحدة االمم وقرارات الدولية الشرعية واحترام االسرائيمية

 .القدس وعاصمتيا عممانية ديموقراطية حرة

 العربي الديموقراطي واالتحاد ايطاليا في الفمسطينية الجاليات بين بالتنسيق التظاىر جرت وقد
 .الديموقراطية القوى من وجمع الفمسطيني

 معاوكالة  المصدر:

 ، التونسية بالجميورية القصرين والية في سنويا يقام الذي" الرعاة عيد" ميرجان منظمو أطمق  
 شيد والذي الوالية في سمامة جبل قمم أحدى عمى درويش، محمود الراحل فمسطين شاعر أسم
 .لإلرىاب تحد أكبر في أعوام، قبل بو تحصنت إرىابية مجموعات ضد عنيفا قتاال

 وفاوكالة  المصدر:

 ما العربية الدول جامعة عام أمين باسم الرسمي المتحدث عفيفى محمود المفوض الوزير استنكر 
 العالم داخل وتردد تراجع وجود ،حول في أوغمو، جاويش مولود تركيا خارجية وزير ذكره

 إلى األمريكية السفارة نقل قرار يخص فيما العربية، الدول جامعة داخل وخاصة االسالمي،
 . المحتمة القدس

 العربية الجامعة استيداف عمي التركي الوزير اصرار ازاء األسف عن الرسمي المتحدث وأعرب
 الشارع لدى القدس قضية بيا تحظى التي الكبيرة األىمية مستغالً  استعالئي، ونيج سمبي بشكل
 . واإلسالمي العربي
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 اإلقميمية المنظومة إزاء التركي الموقف حول حقيقية استفيام عالمات مجدداً  يطرح ذلك ان وقال
 في التركي التدخل أيضاً  بذلك ربطنا ما اذا خاصة العربية، الجامعة عنيا تعبر التي العربية
 .الظيران في األخيرة العربية القمة عن واضحة قرارات بو صدرت الذي و عربية أراضي

 عمي المزايدين من" العنترية" التصريحات يطمقون بمن األولي كان أنو الرسمي المتحدث وأضاف
 المكثفة واالتصاالت الجيود عمى لمتعرف توازناً  أكثر بشكل األمور يتابعوا أن فمسطين قضية
 المعنية، السداسية المجنة خاصة وبصفة ودوليا العربية الجامعة بيا القيام في وتستمر قامت التي
 إعالن بعد الماضي، ديسمبر في العربية الجامعة لمجمس االستثنائي الوزاري االجتماع انعقاد منذ

 .السفارة بنقل قرارىا األمريكية االدارة

 صحيفة األهرامالمصدر: 

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 ألمانيا مع الدبموماسية العالقات يقطع الناصر عبد جمال الرئيس المصري -60-5-6015
 .إسرائيل مع دبموماسية عالقات إلقامتيا وذلك الغربية

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


