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 أواًل : الممف السياسي

 مميون 88 مبمغ تقديم عمى السعودية العربية لممممكة شكرىا عن الفمسطينية الرئاسة أعربت  
 .الفمسطينية الحكومة موازنة دعم في المممكة مساىمة تمثل أميركي، دوالر

 والرئيس البمدين وقيادتي الشقيقين والسعودي الفمسطيني الشعبين بين العالقة متانة الرئاسة وأكدت
 .سعود آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين وخادم عباس محمود

 القضية دعم في السعودية العربية المممكة بو تقوم الذي لمدور تقديرىا عن الرئاسة وأعربت
 .المجاالت شتى في الفمسطيني والشعب الفمسطينية

 وكالة وفاالمصدر: 

ة حرك رد أن ،ومسؤول ممف المصالحة فتح لحركة المركزية المجنة عضو االحمد عزام شفك  
 .ايجابيا   إال يكون لن أنو مؤكدا   المقبل، األسبوع سيكون المصرية ةالورق عمى الرسميفتح 

 اذا: "الثالثاء مساء فمسطين تمفزيون برنامج "ممف اليوم" الذي بث عبر مع لقاء في االحمد وقال
 استنئناف عن لالعالن وفتح حماس بحضور مصر قبل من صحفي مؤتمر عقد سيتم االتفاق تم

 ".توقف حيث من االتفاق تنفيذ

نما كل ما نريد األحمد  وأضاف : "لسنا بحاجة الى حوارات او اتفاقات جديدة، او راٍع جديد، وا 
 4/5/1822ىو تنفيذ ما تم التوقيع عميو، من قبل كل الفصائل، فيناك اتفاق مصالحة واحد في 

عمى الفور: تبدأ  نصالذي  21/28/1827اما البقية عبارة عن تفاىمات، ابرزىا اتفاق القاىرة 
 ."بتسمم مياميا في قطاع غزة الحكومة

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

 جدارة بكل اثبتت ىيمي نيكي ان فتح حركة في الدولي لإلعالم المتحدث زياد أبو خميل زياد قال 
 تعتمده الذي االستعماري والمشروع اإلسرائيمي االحتالل لدولة سفيرة انيا األخيرة بتصريحاتيا

 من لالنسحاب إسرائيمي تنازل أي ىنالك يكون بان ترغب ال التي الحالية االمريكية اإلدارة
 بنية عمى والحفاظ الفمسطيني اإلسرائيمي الصراع إدارة عمى والعمل المحتمة، الفمسطينية األراضي

 .سياسي او وطني برنامج أي بدون الفمسطينية المدنية الشؤون بإدارة تقوم فمسطينية سمطة
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 مع المشترك األمريكي االستعماري مشروعيا فشل ىو ىيمي غضب سبب ان زياد أبو واكد
 السمطة وتحول ،2967 عام منذ المحتمة فمسطين دولة أراضي تحتل التي اإلسرائيمية القيادة

 وشؤون خدمات إدارة سمطة من ليا اعطي الذي األمريكي الدعم عن تحدثت التي الفمسطينية
 دولة لتصبح بيا العامة الجمعية و الساحقة الدولي المجتمع اغمبية اعترف محتمة دولة الى مدنية

 أي بدون 2967 عام منذ المحتمة الفمسطينية األراضي جميع وىي واضحة حدود ذات فمسطينية
 مجمس عن صدرت التي المتعددة والقرارات المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرارات وفقا استثناء
 .الفمسطينية القضايا جميع و المحتمة القدس مدينة ووضع العودة بحق يتعمق بما االمن

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس رحب 
 إالّ  تكون لن الحكومة أن مؤكدا   الوطنية، المصالحة لتحقيق بالجيود الوزراء، رئيس الحمداهلل

 عمييا االتفاق يتم خطوات أي لتنفيذ االستعداد أتم عمى وأنيا الفمسطينية، لمقيادة تنفيذيا   ذراعا  
عادة االنقسام إلنياء  من درجة أعمى إلى الجميع ارتقاء إلى داعيا   ومؤسساتو، لموطن الوحدة وا 
 الوطنية والمصالحة الوحدة وتحقيق البغيض، االنقسام إلنياء الجيود وتضافر والتكاتف، التالحم
 .آخر شرط يسبقو ال كشرط الصادقة

 طريق خارطة ورسم واضحة رؤية بمورة من سيمكننا االنقسام إنياء أن عمى المجمس وأكد 
 المجتمع اىتمامات سمم رأس عمى الفمسطينية قضيتنا وضع بيا نعيد واحدة وطنية فمسطينية
 إنجاز من ويمكننا الفمسطينية، األرض عن االحتالل إلنياء طريق خارطة بوضع وتمزمو الدولي،
 وصون المستقمة دولتو وتجسيد واالستقالل، الحرية ونيل االحتالل من التخمص في شعبنا حقوق
 ونيل وطنو أرض   عمى الحياة في الطبيعي حقو وتكريس المستقل، الوطني وقراره الوطنية ىويتو
 فمسطين دولة سيادة وتجسيد مصيره تقرير في حقو مقدمتيا وفي منقوصة، غير كاممة حقوقو

 يمكن وال غزة، في تكون أن يمكن ال والتي القدس، وعاصمتيا 2967 عام حدود عمى الُمستقمة
 .غزة دون تكون أن

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41434
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 بمحافظات  مناطق عدة منا  مواطن 28األربعاء  اليوم فجراالسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 من منصور حماد سامح ،بخيت حسن، ذوقان معاذ :، وعرف من المعتقمين الغربية الضفة
 زياد ،الحيح محمد عمر،لحم بيت من عكر أبو فاروق، اهلل رام من الشاللدة إياد عيسى ،نابمس
 .الخميل من النواجعة زياد ،بنات

 وكالة معاالمصدر: 

" دانيال" مستوطنة في استيطانية وحدة( 178) بناء عمى اإلسرائيمياالحتالل  حكومة صادقت  
 .لحم بيت شرق جنوب الداد، وكفار االستيطانية والبؤرة

 سواوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 

 ورفضيا الشديدة تونس ادانة عمى الناصر، محمد التونسي الشعب نواب مجمس رئيس شدد 
 عنصريا قانونا باعتباره مؤخرا ، االسرائيمية الكنيست أقرتو الذي الدولة قومية لقانون المطمق
لغائو ورفضو الدولية واالعراف والقوانين الشرائع كل لمخالفتو بامتياز  الشعب لحقوق وا 

 .الفمسطيني

 ودعم العادلة فمسطين شعب قضية تأييد في الثابت والشعبي الرسمي تونس موقف الناصر وأكد
 كافة نيل أجل من العادل نضالو في فمسطين شعب صمود ومساندة حدود وبال القضية تمك

 . الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وبناء الوطنية حقوقو

 وفاوكالة المصدر:  
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 فقط الييود أن عمى ينص الذي اإلسرائيمي القانون إن إردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال 
 وعنصرية فاشية دولة إسرائيل أن ويظير القمع عمى شرعية يضفي المصير تقرير حق ليم

 .الظيور عاودت ىتمر روح أن مضيفا

 القانون إن الحاكم والتنمية العدالة حزب من البرلمان نوابفي خطاب امام  إردوغان وأوضح
 إلى الدولي المجتمع ودعا “العالم في وعنصرية وفاشية صييونية دولة أكثر” إسرائيل أن يظير
 .ضدىا التحرك

 ليذا الحقيقية النوايا يظير اإلسرائيمي البرلمان مرره الذي الييودية القومية الدولة قانون” وأضاف
  .“والقمع القانونية غير األفعال جميع عمى شرعية يضفي إنو. البمد

 لة رويترزاوك: المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


