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   يأواًل : الممف السياس 

 في حزبو فوز لمناسبة سانشيز، بيدو االسباني الوزراء رئيس عباس، محمود رئيسال ىنأ  
 .العامة االنتخابات

 تشكيل ميمة في والنجاح بالتوفيق االسباني الوزراء لرئيس تمنياتو عن برقيتو في الرئيس وأعرب
 الحق قضايا ولخدمة أىداف، من إليو وشعبو يصبو ما لتحقيق وقيادتيا، الجديدة، الحكومة
 .العالم في والسالم والعدل

 مثمنا والشعبين، البمدين مصمحة يخدم بما المشترك والتعاون لمعمل الدائم تطمعو الرئيس وأكد
 في والدائم العادل السالم لتحقيق جيوده في شعبنا جاهت اسبانيا وشعب حزبو ومواقف مواقفو عاليا

 .منطقتنا

 وكالة وفا المصدر: 

 

 من رسالة األحمد، عزام ،"فتح" لحركة والمركزية ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو سمم
 األراضي في المستجدات آخر حول بوتين، فالديمير الروسي نظيره إلى س،عبا محمود الرئيس

 .المحتمة الفمسطينية

 الخارجية وزير نائب بموسكو، الروسية الخارجية وزارة مقر في األحمد لقاء خالل ذلك جاء
 بوغدانوف، ميخائيل الروسية

 والمواقف اإلسرائيمية، والسياسات اإلجراءات" إلى الروسي نظيره إلى رسالتو في الرئيس وتطرق.
 تعصف أن يمكن التي المحتممة والتداعيات اإلسرائيمية، اليمين لحكومة المنحازة األميركية
 الفمسطينية والتحركات القرن، صفقة سيما المستجدات، مجمل تجاه الفمسطيني والموقف بالمنطقة،
 ".المحتممة والمخاطر التحديات لمواجية

 الصديقين، والشعبين البمدين بين التاريخية الصداقة عالقات عمق رسالتو في الرئيس وأكد
 . المشروعة شعبنا وحقوق الفمسطينية القضية لعدالة الداعم الروسي والموقف
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 الفمسطينية بالقضية تعصف التي التطورات مجمل عمى بوغدانوف األحمد، أطمع جيتو ومن 
 التعسفية، اإلسرائيمية الممارسات من الفمسطينية ةالقياد ومواقف عمومًا، األوسط الشرق ومنطقة
 ييدد أن شأنو من ما وسواىا، القدس تيويد واستمرار االستيطاني  النشاط بتوسيع يتعمق ما سيما
 لتجسيد سبيالً  المصالحة، جيود إلى إضافة المنطقة، في واالستقرار واألمن السالم عممية

 حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو إقامة مقدمتيا وفي الفمسطيني، الشعب تطمعات
يجاد الشرقية، القدس وعاصمتيا  . الالجئين لقضية عادل حل وا 

 القيادة ومواقف عباس محمود الرئيس لنيج الداعم روسيا موقف عمى بوغدانوف أكد جانبو، ومن
 مؤكداً  ، التحرير لمنظمة الوطني البرنامج أساس عمى والمصالحة السالم، عممية تجاه الفمسطينية

 الدولية، المحافل في خاصة السياسي، التنسيق ومواصمة الثنائية العالقات تطوير أىمية عمى
 . العربية السالم ومبادرة الدولية الشرعية قرارات أساس عمى الفمسطينية لمقضية تسوية وايجاد

 وكالة وفا المصدر: 

 

 اننا ، السويدية الخارجية لمشؤون الدولة وزيرة  لقائو خالل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس قال  
 الوطني، اقتصادنا تعزيز ونريد االسرائيمي، االحتالل عن التدريجي االنفكاك عمى سنعمل

 ".البطالة نسبة خفض أجل من عمل فرص لخمق والزراعة، الصناعة بقطاعي والنيوض

 لن نواجييا، التي الموجية المالية والحرب الصعب السياسي الوضع رغم" ، اشتية، وأضاف
 في سنستمر ونحن والمشروعة، األساسية حقوقنا من األدنى الحد يمبي ال بشيء نقبل ولن نستسمم
 ".واألسرى الشيداء أىالي تجاه التزامنا

 الى مشيرا المقاصة، ألموال اإلسرائيمية القرصنة باستمرار القبول يتم لن أنو عمى شتية وشدد
 األموال سرقة عن التوقف عمى إلجبارىا اسرائيل مع المالية األمور كافة تدقيق ضرورة

 .الفمسطينية

  مجمس الوزراءالمصدر: 
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 القانون انجز وقد الوطن، محافظات في النقابات لتوحيد كبيراً  جيداً  بذلت أنيا  فتح حركة قالت  
 . مازن ابو الرئيس من عميو المصادقة وتم، لصيادلةا لنقابة الموحد

 الحركي المكتب بأن،  الجنوبية باألقاليم والمينية الحركية المكاتب مفوض القدرة حيدرد. وأوضح
 لمدخول حماس لحركة النقابي اإلطار فييا بما النقابية األطر كافة مع عمل لمصيادلة المركزي

 في االنتخابات جرت حيث المحامين، انتخابات في حدث ما غرار عمى الموحدة االنتخابات في
 النقابي، حماس حركة إطار فييا بما األطراف جميع استجابت وقد ، وغزة بالضفة التوقيت نفس
 انتخابات في بالمشاركة عمية متفقاً  كان لما خالفاً  وذلك لمنقابة، العامة لمييئة بدعوتيم فوجئنا ثم

 .، وقررت اجراء االنتخابات بمن حضر رغم عدم اكتمال النصاب القانوني الموحدة النقابة

 في لمدخول واالستعداد االنتخابات ىذه إلغاء إلى حماس لحركة الدعوة فتح حركة ودعت
 بالشراكة، ترغب التي النقابية األطر جميع مع لمتوافق استعدادىا عمى مؤكدة الموحدة، االنتخابات

 لكن و ، ويسر بسيولة الصيادلة نقابة في الفوز عمى قادرة الصيادلة نقابة في فتح كتمة أن رغم
 .شيء كل عمى الوطنية المصمحة تغمب دائماً  فتح

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 عباس محمود الرئيس موقف عمى تأكيده  ةاالسبوعي جمسته خالل الوزراء مجمس جدد 
 والجرحى الشيداء موالأ خاصة منقوصة، اسرائيل من المقاصة أموال استالم قبول بعدم الواضح

 بقيمة شيرية مالية أمان شبكة توفير العربية، الدول من طمبت فمسطين أن موضحاً  واألسرى،
 . دوالر مميون 011

،  الحكومة لعمل وودعم ةتثق عمى مرئيس محمود عباسل والتقدير الشكر ببالغ المجمس وتقدم
 .عباس محمود الرئيس وتوجييات تعميمات لتنفيذ جيودىا أقصى ستبذل الحكومة أنمؤكدًا عمى 

 شير حمول لمناسبة والشتات، الوطن في شعبنا، أبناء كافة إلى والتبريك بالتينئة المجمس وتوجو
 واإلسالمية العربية األمتين وعمى عمينا يعيده أن وجل عز المولى إلى مبتيالً  الكريم، رمضان
 .والبركات والخير باليمن

http://palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=43679
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 يوم أيار، من األول حمول لمناسبة فمسطين وعمال عامالت إلى بالتينئة المجمس تقدم كما 
 تعمل التي الحكومة أولويات صمب في يقع العمال حقوق ضمان أن عمى وشدد العالمي، العمال
 .كافة بمكوناتيا االجتماعية والعدالة المساواة أسس وترسيخ إرساء عمى

 العمال يوم لمناسبة رسمية عطمة 0/5/9102 الموافق األربعاء غداً  يوم اعتبار المجمس وقرر
 لتصبح المبارك، رمضان شير خالل الرسمي الدوام ساعات تعديل المجمس قرر كما العالمي،

 .الظير بعد من الثانية الساعة ولغاية صباحاً  التاسعة الساعة من

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مناطق مختمفة بمحافظات  من مواطنين 8 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 السابق األسير ،قمقيميةمن ( عاماً  76) شواىنة كامل ميعالمعتقمين: عرف من ربية و الضفة الغ

 .جنين من  قبيا مرعي المحرر األسير ، غوادرة وليدة

  صحيفة القدسالمصدر: 

 

 الى غزة قطاع بحر في الصيد مساحة تقميص اليوم الثالثاء االسرائيمي االحتالل سمطات قررت
 .ميال 05 الى المساحة توسيع من قميمة اسابيع بعد اميال ستة

 بحر في الصيد منع قررت االحتالل سمطات ان"  الصيادين لجان اتحاد منسق بكر زكريا وقال
 في الصيادين شباك اغراق خالل من عممياً  القرار بتطبيق وبدأت أميال ستة من الكثر غزة

 ".أميال ستة عن تزيد التي المسافات

واعتبر بكر ان القرار يعد ضربة موجعة لمصيادين حيث أن اليوم ىو االول لبدء موسم الصيد 
 .الحالي ما يشكل خسارة فادحة ليذا القطاع

  وكالة معاالمصدر: 
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 

 ال مقترح حل أي وأن األولى، قضيتيا ىي الفمسطينية القضية أن السعودية العربية المممكة كدتأ
 م0276 يونيو من الرابع حدود ضمن المستقمة دولتيم إقامة في الفمسطينيين حق عمى يشتمل

 .النجاح لو يكتب لن الشريف، القدس وعاصمتيا

 في الوضع" بند تحت عقدت التي الدولي األمن مجمس جمسة في المممكة كممة في ذلك جاء
 العربية المممكة مندوب معالي ألقاىا والتي ،"الفمسطينية القضية ذلك في بما األوسط الشرق

 .الُمعممي عبداهلل السفير المتحدة األمم لدى الدائم السعودية

 في الواردة بالتزاماتيا لموفاء تعيداتيا تنفيذ في واضح بشكل أخفقت إسرائيل أن وأكد المعممي
 آخر أن إلى مشيراً  االنسان، لحقوق الصريح االنتياك في باستمرارىا المتحدة األمم ميثاق

 بإحتجاز االحتالل لسمطات يسمح قانون عمى إسرائيل إقدام كان المشروعة غير الممارسات
 عن فضالً  الضرائب، عائدات من الفمسطينيين واألسرى الشيداء ذوي وأموال مخصصات
 .الدينية المقدسات حرمة وانتياك الفمسطينية األرض عمى المستوطنات بناء في استمرارىا

 في متمثمة الدولية الشرعية بإطارات ممتزمة ستظل السعودية العربية المممكة أن المعممي وأكد
 توفير أىمية عمى المممكة تأكيد مجدداً  العربية، السالم ومبادرة الصمة ذات األمن مجمس قرارات
 واإلسالمية العربية ىويتيا عمى والحفاظ المحتمة القدس وحماية الفمسطيني لمشعب الحماية

 العربية األراضي لجميع احتالليا اسرائيل تنيي وأن والتاريخية، القانونية مكانتيا وعمى والمسيحية
 .المحتمة المبنانية األراضي من وغيرىا شبعا مزارع فييا بما

 المصدر: وكالة االنباء السعودية
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 بعثة إلرسال موسكو تأييد عن نيبينزيا فاسيمي المتحدة األمم لدى الدائم روسيا مندوب أعمن  
 .والفمسطينيين إسرائيل بين النزاع لتسوية األوسط الشرق إلى الدولي األمن لمجمس تابعة

 تكثيف الضروري من: "األوسط الشرق حول الدولي األمن لمجمس جمسة خالل نيبينزيا وقال
 الدولي المجتمع بذليا التي الجيود بفشل السماح عدم أجل من فورا الجماعية الدبموماسية الجيود
 مفاوضات عن الناجم الدولتين حل وىو أال لمحياة، القابل الوحيد الحل لتحقيق الظروف لضمان
 ".واإلسرائيميين الفمسطينيين بين مباشرة

 المصدر: روسيا اليوم

 

 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

