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   يأواًل : الممف السياس 

 موسكوزور ل ان الرئيس محمود عباس سيفعبد الحفيظ نو لدى روسيا سفير دولة فمسطين  قال
 .فالديمير بوتين  ه الروسير يمجموعة من القضايا الميمة مع نظ لبحثشير القادم ال

ولية لية دآايجاد الرئيس سيبحث مع بوتين كيفية  ان في تصريح لصوت فمسطين، لفوقال نو 
نيا اعالقرب و في ىذا الشأن  ةالمريكيااالدارة تعنت تمر دولي لمسالم في ظل د مؤ جديدة وعق

 التي تمر بيا السمطة الوطنية .االزمة المالية  سيتم بحث كذلكما تسمى بصفقة القرن و عن 

 طينالمصدر: صوت فمس

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، دعوة الممثمة العميا لمسياسة  حنان عشراويد. اعتبرت   
بتنفيذ االتفاقيات االقتصادية والمالية  الخارجية في االتحاد االوروبي فديريكا موغريني إلسرائيل

 .سياسية لمواليات المتحدة ردا عمى خطتيا التصفوية الموقعة مع الفمسطينيين، رسالة

برفضو  صوت فمسطين ، إن االتحاد االوروبي يعكس بذلك موقفا ميما وقالت عشراوي إلذاعة
 .االبتزاز المالي المشروع االقتصادي بمعزل عن الحل السياسي وسياسة واشنطن القائمة عمى

عشراوي أنيا  وفيما يتعمق بدعوة روسيا لتشكيل وفد أممي لحل الصراع في الشرق األوسط، أكدت
مبادرة السيد الرئيس التي  ت عمميا كخطة لمسالم تستند إلىستصبح دعوة ىامة في حال ترجم

الواليات المتحدة بما تطرحو ضمن صفقة  طرحيا في مجمس األمن الدولي لتفويت الفرصة عمى
 .القرن

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

، مع رئيس مكتب األمم فايز أبو عيطةد. الثوري لحركة فتح بحث نائب أمين سر المجمس 
عوث الخاص لألمين العام، المتحدة في قطاع غزة، قرنوت ساورت، وعدد من مستشاري المب

 .األوضاع في قطاع غزة في ضوء استمرار الحصار اإلسرائيمي

وأطمع أبو عيطة الوفد األممي عمى خطورة ما تقوم بو إدارة ترمب، وحكومة االحتالل اإلسرائيمي 
برئاسة بنيامين نتنياىو، من إجراءات عممية لتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وتداعيات ذلك 

 .اساتو عمى األمن واالستقرار في المنطقةوانعك
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وأكد أبو عيطة تمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية بحل الدولتين، وبالثوابت الوطنية  
 .والحقوق المشروعة لشعبنا

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 مبنى إقامة عمى وفريقو ترمب دونالد األميركي الرئيس صمت إن والمغتربين الخارجية وزارة قالت
 مظمة يوفر المحتمة، القدس مدينة شرق األحمر الخان قرية من األمتار مئات بعد عمى استيطاني

 .سكانو وترحيل ليدمو، أميركية

 الحرص تدعي التي الدول اكتفاء أنب الخميس، اليوم صدر صحفي، بيان في الوزارة وأوضحت
 شكمية إدانة ببيانات الدولتين حل أساس عمى السالم وتحقيق اإلنسان حقوق مبادئ عمى

 . التوسعية االستعمارية وتدابيرىا إجراءاتيا تصعيد عمى االحتالل سمطات يشجع بات لالستيطان

 وضمان تنفيذ عبر لو مصداقية من تبقى ما حماية في اإلسراع الدولي األمن مجمس وطالبت
 (.4332) القرار تنفيذ

 المصدر: وزارة الخارجية

من المقرر عقد اجتماع لمجنة  وان عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تقال صالح رأف  
عقد المجمس بشأن   والمشاوراتالتحضيرات في السابع من الشير الجاري لمتابعة التنفيذية 
 المقرر بعد عيد الفطر. المركزي 

لقرن بعد وطرح ما تسمى صفقة ا حل الدولتين تستبعدالتصريحات االمريكية التي وفيما يتعمق ب
الى االعتراف  تيدفمخططات االدارة االمريكية رأفت ان  ،اشار اإلسرائيميةتشكيل الحكومة 

الى  الفتاً بعد اقدام حكومة االحتالل عمى ىذه الخطوة  بالسيادة االسرائيمية عمى الضفة الغربية 
القيادة الفمسطينية  وىو ما ترفضو اسياً وليس سي ستطرح حاًل اقتصادياً صفقة القرن  ماتسمى ان

 .وتفصيالً  جممةً 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً  

 واإلسكان، العامة األشغال وزير زيارة محمد الدكتور إن المرأة شؤون وزيرة حمد أمال قالت 
 .يومين منذ غزة قطاع وصال والتمكين، لمريادة الدولة وزير السعداوي أسامة والميندس

 أجل من ليا تصريح صدور تنتظر أنيا إلى  سوا لوكالة تصريح في حمد الوزيرة وأشارت 
 .القطاع في شعبنا ألبناء مستمرة وزيارات دائم تواصل عمى ستكون أنيا مؤكدةً  غزة، إلى الوصول

 الظروف، عمى يعتمد ذلك أن حمد أجابت غزة، في وزاراتيم إلى الوزراء توجو إمكانية وحول
 .والمواطنين بالجميور سيمتقون أنيم إلى الفتة

 بين االنقسام إنياء إلى تسعى الحكومة أن مبينة الوطنية، الوحدة أىمية إلى حمد الوزيرة ولفتت
 .االحتالل ىو منو واألخير األول المستفيد ألن الوطن؛ شطري

  وكالة سواالمصدر: 

 

 حسين، محمد الشيخ األعمى اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي دعا 
 شعبان 42 األحد يوم شمس غروب بعد وذلك المبارك، رمضان شير ىالل تحري إلى المواطنين

 .م4102 أيار 5 الموافق ىـ، 0221

 دار مكتب مراجعة عمى اليالل يرى من الخميس، اليوم صحفي، بيان في حسين الشيخ وحث
 .بشيادتو ليدلي منطقتو في اإلفتاء دار مكتب أو بالقدس، اإلفتاء

  وكالة وفا المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

دىم وتفتيش خالل عمميات   مواطناً  41 خميس الاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 .ربية مناطق مختمفة بمحافظات الضفة الغ لمنازل المواطنين في 

ربية لقوات االحتالل عمى عدة اىداف في شمال فظات الجنوبية اغارت الطائرات الحوفي المحا
  قطاع غزة ممحقًة اضرار مادية دون ان يبمغ عن اصابات في االرواح.

 وكالة معاالمصدر: 

 الممف العرب والدولي:  رابعاً 

 بالثورة" كبيرة تغيير خطة" لتبني حكومتو استعداد عن مادورو نيكوالس الفنزويميأعمن الرئيس 
 .البوليفارية

 5و 2 واألحد، السبت يومي أعمن: "في خطاب امام انصاره بمناسبة يوم العمال ومادور  وأوضح
 يخبروا حتى الشعب، سمطة فروع لجميع والمقترحات واإلجراءات لمحوار، رائعا وطنيا يوما مايو،

 خطة أجل من البوليفارية الثورة بداخل تغيره ينبغي ما مادورو ونيكوالس البوليفارية الحكومة
 ".العظيمة التغيير

نافيًا  "األخطاء لتصحيح شيء، كل لتحسين شيء، كل لتغيير خطة تبني أريد: "وأضاف
، التصريحات االمريكية عن وجود مؤيدين في الحكومة الفنزويمية لممحاولة االنقالبية الفاشمة 

 .فنزويال في العسكري التدخل لبدء حجة إليجاد بسعييا المتحدة الواليات متيماً 

 روسيا اليومالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

ادت الى المستوطنين بالخميل  ضد  "الدبويا" من حركة فتح عممية فدائيوننفذ  – 0291 -4-5 
 مستوطنًا وجرح العشرات منيم . 49مقتل 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

