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   يأواًل : الممف السياس 

 تركز بروكسل في المانحين مؤتمر في الدولي اإلجماع إن ، الوزراء رئيس اشتية محمد. د قال  
 الفمسطينية، المقاصة ألموال اإلسرائيمية لمقرصنة الواضحة واإلدانة لفمسطين الدعم استمرار عمى
قامة الدولتين حل ىو والمانحين الدولي لممجتمع السياسي اليدف وأن  .فمسطينية دولة وا 

 أن ،الثالثاء مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي"  اليوم ممف" برنامج في اشتية، وأضاف
 ،متحدثاً  03 من أكثر بروكسل، البمجيكية بالعاصمة المانحين مؤتمر في تحدثوا الذين جميع
 بناء في دلتساع جاءت فمسطين في المانحة الدول أن األولى رئيسيتين، قضيتين عمى ركزوا

 أن عمى التأكيد تم وبالتالي أخرى، جية من فمسطين دولة وبناء جية، من الفمسطينية المؤسسات
 .الدولتين حل إطار في الدولي المجتمع يريده الذي اليدف الفمسطينية الدولة إقامة

 ألموال اإلسرائيمية القرصنة إلى أشاروا المتحدثين جميع أن كانت الثانية القضية أن وتابع
 ترأستيا التي الجمسة رئاسة عن صدر الذي الختامي البيان في ىناك وكان الفمسطينية، المقاصة

 المجتمع وبالتالي باريس، التفاقية خرقاً  يعتبر ذلك أن إلى واضحة إشارة الترويج خارجية وزيرة
 .والشيداء باألسرى يتعمق فيما خصمتيا التي األموال إعادة إسرائيل من يريد الدولي

 المتحدثين بين من أن مبينا الفمسطيني، الشعب دعم باستمرار المانحين التزام إلى اشتية وأشار
 ىي المتحدة الواليات أن ىو الالفت وأن العالم، دول ومختمف األوروبي االتحاد ومن عرب

 .المؤتمر في يتحدث لم الذي الوحيد الطرف

 إسرائيل وأن المقاصة، أموال إلعادة إسرائيل عمى دولية ضغوطاً  ىناك أن الوزراء رئيس وأكد
 تريد فمسطين وأن والموظفين، الوطنية السمطة بحق اجراءاتيا عمى المترتبة الوخيمة النتائج تدرك
 أسرانا ندين أن األشكال من شكل بأي لنا يمكن ال ونحن ابتزازنا، يتم بأن تقبل ولن كاممة أمواليا

 إلى مشيرا والشيداء، لألسرى فيو واحد قرش معنا كان لو الرئيس قال وكما نضالية، حاالت فيم
 اإلرىاب نمول أننا بادعاء األوروبية والدول البرلمانات في إسرائيل من كبيرا تحريضا ىناك أن

 .واألسرى الشيداء ألسر بدعمنا

  تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

https://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 معرباً  والعالم، فمسطين عمال،رالتحري لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د ىنأ   
 في والمساىمة دولتيم لبناء وجيودىم تواجدىم أماكن كل في فمسطين عمال لدور تقديره عن

 .والتقدم التنمية مسيرة

 الفمسطينية العاممة الطبقة أن العالمي، العمال يوم لمناسبة عنو، صدر بيان في عريقات، وأكد
 في الشعب صفوف بمقدمة مكانتيا واحتمت لشعبنا، الوطني النضال ركائز من وطيدة ركيزة

 .المعاصرة الوطنية حركتنا

 لالتفاقات وخرقيا ممارساتيا عمى باالحتالل، القائمة السمطة إسرائيل، بمحاسبة عريقات وطالب
 الموارد عمى والسطو الوطني االقتصاد نمو لفرص المتعمد وتدميرىا اإلنسان، وحقوق الدولية

 أن إلى الى  مشيراً  والتصدير، االستيراد ومنافذ األسواق عمى الييمنة وفرض الطبيعية،
 .نطاق أوسع عمى البطالة انتشار إلى قادت اإلسرائيمية االنتياكات

   وكالة وفا المصدر: 

 

أشادت حركة فتح بالدور الوطني لعمال فمسطين واعتبرتيم رافعة الثورة والدولة، والقواعد  
 النضالية الصمبة في مرحمتي الكفاح والبناء ومدرسة لمعمل الوطني .

، لمناسبة اليوم عالم والثقافة والتعبئة الفكريةت الحركة في بيان صدر عن مفوضية االي  ح  و  
األول من أيار من كل عام، عمال فمسطين، وثمنت تضحياتيم العالمي لمعمال الذي يصادف 

 الالمحدودة.

مسطينية في الوطن والميجر، وأعربت الحركة في بيانيا عن فخرىا واعتزازىا بالحركة العمالية الف
وقالت، إنيا تسجل تقديرىا لما جسده العمال من صور صمود وتضحيات في سجل النضال 
الوطني ومواجية ومقاومة المشروع الصييوني االحتاللي االستعماري العنصري عمى أرض 

ريس االنتماء فمسطين، وكذلك إيمانيم الالمحدودة بإبراز الشخصية الوطنية العربية الفمسطينية وتك
 الوطني فعال .

كان وما زال عمال فمسطين القاعدة األوسع لمثورة الفمسطينية المعاصرة، حيث “وأضافت: 
ساىمت الحركة العمالية الفمسطينية التي تبمورت في العشرينيات من القرن التاسع عشر في رفع 

https://fatehinfo.net/post/157243
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طينية، فكانت الحركة وتعزيز مقومات الصمود إلى جانب الشرائح والطبقات االجتماعية الفمس 
العمالية الفمسطينية سباقة في تكوين الجمعيات والنقابات وتقديم الشيداء عمى درب الحرية 

 ”.واالستقالل

  مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 من ارتفاعيا رغم الحالي ايار لشير والغاز المحروقات اسعار تثبيت عن المالية وزارة اعمنت 
 . المصدر

 اال اغورة ٩0 والسوالر اغورة ٩١ البنزين يرتفع أن المفترض من كان انو المالية وزارة وأوضحت
 لحمول ونظراً  الحالية لألوضاع ونتيجة بشارة شكري المالية وزير من وبتعميمات المالية وزارة ان

 الشير عميو كان كما السعر تبقي وان الخسارة تتحمل ان قررت فقد المبارك رمضان شير
 .اسرائيل في وارتفاعيا عالميا االسعار ارتفاع من بالرغم الماضي

 وزارة المالية المصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مناطق مختمفة بمحافظات  من مواطنين 6 األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 الشقيقان ،زر أبو فاروق أحمد، نابمس من غنيم عاصمالمعتقمين: عرف من ربية و الضفة الغ

 .لحم بيت من العمور إبراىيم أحمد،  اهلل رام من ليمى أبو موسى ومحمد جياد

 قطع عمى األربعاء، اليوم فجر" الثمن تدفيع" عصابات من مستوطنون أقدم ومن ناحية اخرى 
 .اهلل رام شرق برقة قرية في زيتون شجرة ٩53 من أكثر

 غزة مدينة قبالة البحر في الصيادين عمى النار االحتالل قوات أطمقتوفي المحافظات الجنوبية 
 إلى إثرىا عمى نقل الظير، في مطاطي بعيار ريالة أبو بشير محمد الصياد إصابة بعد ادى مما

 .ريالة أبو صالح وحازم ريالة أبو خالد الصيادين مت ايضاً واعتق العالج، لتمقي المستشفى

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

https://www.facebook.com/palmof/photos/a.565568633589917/1681250785355024/?type=3&theater
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 الممف العرب والدولي:  رابعاً  

 حكمو ضد   قام انقالبية محاولة" إفشال" الثالثاء مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس أعمن 
 المتور طين متوع داً  غوايدو، خوان المعارضة زعيم لخصمو المؤي دين العسكر من صغيرة مجموعة

 .جزائية بمالحقات" االنقالبية المحاولة" ىذه في

 االنقالب محاولة وراء بالوقوف المتحدة، والواليات كولومبيا متمفز بخطا في روو ماد واتيم
 .خداعيم تم التمرد في المشاركين معظم أن إلى مشيراً  ، البالد شيدتيا التي الفاشمة

 روسيا اليومالمصدر: 

 إلى إسرائيل موغيريني، فريدريكا االوروبي االتحاد في الخارجية لمسياسة العميا الممثمة دعت 
 بروتكول ضمنيا ومن كامل، بشكل الفمسطينيين، مع الموقعة والمالية االقتصادية االتفاقيات تنفيذ

 .االقتصادي باريس

 البمجيكية العاصمة في المانحين، مؤتمر ىامش عمى عقدتو صحفي، مؤتمر في موغيريني وقالت
 مالي انييار لمنع الفمسطينيون، ليا يتعرض التي الحالية، المالية االزمة حل يجب إنو بروكسل،

 .برمتيا المنطقة في األمن عمى خطيرة ابعاد لو تكون أن يمكن

 استعداد عمى االوروبي واالتحاد لينمو، موارد إلى بحاجة الفمسطيني االقتصاد ان: وأضافت
 .بينيم الموقعة االتفاقيات عمى المبني الحوار إلى لمعودة االطراف جميع لمساعدة

 صحيفة القدسالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

  اليوم العالمي لمعمال .يصادف االول من ايار في كل عام   

 وطن تأسيس عن رسمًيا يعمن بمفور جيمس آرثر البريطاني الخارجية وزير - ٩١٩7 -5-٩ 
 .فمسطين أراضي عمى لمييود

 تهت النشرة اليومية نا 

 والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمفوضية االعالم مع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

