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   أواًل : الممف السياسي 

 المممكة احتفال لمناسبة الحسين، بن الثاني اهلل عبد االردني العاىل عباس، محمود الرئيس ىنأ 
 االرجنتيني نظيره عباس، محمود الرئيس ىنأ كما، المجيد لاالستقال بعيد الياشمية االردنية
 .المجيدة أيار ثورة بذكرى بالده احتفال لمناسبة ماكري، موريسيو
 وكالة وفا : المصدر

 
، نائب سمم مبعوث الرئيس محمود عباس، عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، 

رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية تشاي ريونغ ىاي، رسالة من الرئيس لنظيره كيم 
القضية الفمسطينية، والخطوات  جونغ أون، وضعو خالليا بصورة التطورات األخيرة التي تشيدىا

 التي تنوي القيادة اتخاذىا في حال إعالن ما تسمى بـ "صفقة القرن".
الجمعة، بصورة االنتياكات التي تمارسيا دولة  مساءووضع العالول مضيفو، خالل لقاء عقد 

 االحتالل اإلسرائيمي بحق األرض واإلنسان والمقدسات، من خالل زيادة وتيرة االستيطان،
ومصادرة األراضي، واستيداف حياة وأمن المواطن الفمسطيني، وانتياك حرمة المقدسات 

 اإلسالمية والمسيحية.
من جيتو، نقل تشاي ىاي تحيات الرئيس جون أون، لمرئيس محمود عباس والشعب الفمسطيني، 

مص من مؤكدا عمى الموقف المبدئي والثابت الداعم لنضال الشعب الفمسطيني، الذي يسعى لمتخ
قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس.  االحتالل، وا 

 المصدر: وكالة وفا 
 االقتصادية الورشة أن،  الدولية لمعالقاتمحمود عباس  الرئيس مستشار شعث نبيلد.  أكد  

 .فييا شاركن ولن نيالفمسطيني الجانب قبل من مرفوضة البحرين في ستعقد التي األمريكية
 قمة في كنا نحن العربية الدول في إلخوتنا أقول":"سبوتنيك" وكالة مع مقابمة في شعث وقال
 فمسطينياً  أو عربياً  اجتماعاً  كان البحرين اجتماع أن ولو مكة في وقريباً  الظيران في وقبميا تونس
 صفقة من جزء ىي البحرين ورشة لكن،و  وشاركت فمسطين لحضرت اً يفمسطين إسالمياً  أو بحرينياً 
 لمجانب مالية رشوة لتقديم السياسي قبل االقتصادي بالجانب البدء تريد التي األمريكية القرن

 ".قضيتنا نبيع ولن ذلك نرفض لكننا الفمسطيني
 تبمورىا التي القرن لصفقة موجو إنما لمبحرين موجيا ليس البحرين إلى ذىابنا عدم:"وتابع

 ".واشنطن
   سبوتنكوكالة المصدر: 
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 بالممف العالقة ذوي المصريين المسؤولين أن ، موثوق مصدر من ،األيام صحيفة عممت  
 من مكثفة جيوداً  مضت أيام عدة منذ يبذلون العامة، المخابرات جياز رأسيم وعمى الفمسطيني،

 ممف في اختراق إلحداث الوطنية؛ األطراف جميع عمى مقبولة وخطة صيغة بمورة أجل
 .الواقع أرض عمى تنفيذىا إلى وصوالً  الداخمية، الفمسطينية المصالحة
 مع فترة منذ دائم تواصل حالة في المصريين إن: اسمو ذكر عدم فّضل الذي المصدر، وأضاف
 الوفد بيا سيقوم ومصيرية مكثفة لجولة تحضيراً  مواقفيا؛ الستطالع غزة في الرئيسية الفصائل
 إتمام جيود استئناف ىدفيا وسيكون. القادم الفطر عيد بعد غزة لقطاع المصري األمني

 استيداف أعقاب في شيرًا؛ 41 منذ وتراجعت تجمدت التي الفمسطينية المصالحة واستكمال
 بالعبوات فرج ماجد العامة المخابرات جياز ورئيس اهلل الحمد رامي السابق الوزراء رئيس موكب
 .غزة شمال" إيرز" حانون بيت معبر عبر غزة قطاع عبورىم من واحدة دقيقة بعد الناسفة
 الجيود غزة، في الرئيسية الفصائل أحد في رفيعاً  منصباً  يتبوأ والذي ذاتو، المسؤول ووصف
 أن سيما وأىدافيا، غاياتيا تحقيق عن تسفر قد" و والجدية جداً  بالميمة المرة ىذه في المصرية
 األميركية اإلدارة جدية مع الفمسطينية القضية تعترض التي الكامنة المخاطر يدرك بات الجميع

 ".الفمسطينية القضية تصفية إلى تيدف التي القرن صفقة تنفيذ في
   األيامصحيفة : المصدر

 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

واالغوار من محافظة القدس  مواطنين 5 السبتاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 وغالب حازم ، الرجبي ويزن الرجبي جاداهلل :ىمالمعتقمين و ، لممنازل يشفتتو  خالل عمميات دىم

 خالل الشبان عشرات احتجزت كمامن االغوار الشمالية  دباسم محمود عوا ،القدس من ادكيدك
 .اليوم وفجر الماضية الميمة االقصى المسجد بوابات من خروجيم

 باألغوار حمد خمة في عددا من الرعاة المستوطنين طاردالمستوطنين  تاعتداءاوفي سياق 
 .، واعتدوا عمى المواطن ربيع محمود عواد، وأصابوه برضوض".الشمالية

  وكالة وفاالمصدر: 
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 نفوذ ألن التجنيد، قانون بشان يتنازل لن أنو ليبرمان افيغدور" بيتنا إسرائيل" حزب رئيس قال  
 التعميم، مثل مجاالت في أخرى الى يمتد بل فقط المسألة ىذه عمى يقتصر ال دينيا المتشددين
  ميدداً  لذلك، حد لوضع الوقت حان انو موضحا الييودية، الديانة واعتناق مصانع، ومقاطعة
 .اآلنية بصيغتو التجنيد قانون إقرار يتم لم اذا جديدة، انتخابات الى بالذىاب

  وكالة معاالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 الكونغرس في الخارجية الشؤون لجنة رئيس استقبالو خالل عون، ميشال المبناني الرئيس دعا 
 الفمسطينية لمقضية عادل حل اليجاد العمل" الى االميركية االدارة "انجل اليوت" االميركي
 ".عاما 14 عن يزيد ما منذ حل دون من زالت ما القضية ىذه أن  حيث الفمسطينيين، ولالجئين

 يضمن النو تحقيقو اجل من ويعمل لمسالم محب بمد" لبنان نأ، االمريكي السناتور  عون وأبمغ
 4174 القرار بتنفيذ لبنان التزام مؤكداً  ،"  االوسط الشرق منطقة ولشعوب لشعبو االمان بذلك

 الجنوبية الحدود ترسيم مسألة في المساعدة" الى داعياً  ،"واليونيفيل المبناني الجيش بين بالتعاون
 .".والبحرية البرية

  االنباء المبنانيةوكالة المصدر: 

 

 يمكن ال والفمسطينيين اإلسرائيميين بين لمسالم الالزمة االقتصادية التنمية إن قطر أكدت دولة  
 من أمريكية خطة إلى إشارة في لمفمسطينيين، مقبولة “عادلة سياسية حمول” دون تتحقق أن

 .المقبل الشير عنيا الكشف المقرر

 تتطمب التحديات ليذه الناجعة لمعالجةن صحفي ، أ بيان في القطرية الخارجية وزارةوأوضحت 
 السياسية الظروف تتوفر وأن والدوليين اإلقميميين الالعبين نم الجيود وتكاتف النوايا صدق

 .“االقتصادي االزدىار لتحقيق المالئمة
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 لقضايا عادلة سياسية حمول توفر دون الظروف ىذه تتوفر لن” : يةوأضافت الخارجية القطر  
 الفمسطيني الشعب يرتضيو إطار وفق وذلك الفمسطينية القضية رأسيا وعمى المنطقة شعوب
 .“الشقيق

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 بذلك لينتيي الجمعة مؤثر خطاب في استقالتيا ماي تيريزا البريطانية الوزراء رئيسة أعمنت 
 خمفية عمى متواصل شبو بشكل األزمات عمييا خّيمت سنوات ثالث استمر الذي عيدىا

 .بريكست

 ىذا الحق وقت في اتفاق بدون األوروبي االتحاد من لندن خروج احتمال ذلك ضوء في وازداد
 .العام

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 وزير وجييا رسالة في وذلك والصين، 11الـ لمجموعة انضماميا عن اذربيجان جميورية اعمنت
 يبمغو منصور، رياض السفير المتحدة االمم لدى فمسطين لدولة الدائم لممندوب اذربيجان خارجية

 .المجموعة تترأس فمسطين ان باعتبار لممجموعة بالده بانضمام فييا

 ىذه عضوية توسيع عمى والصين 11الـ لمجموعة ترؤسيا منذ عممت قد فمسطين دولة وكانت
 لممجموعة االنضمام عمى يحثيا عدة لدول رسائل بعدة منصور، السفير بعث حيث المجموعة

 .الدعوة ليذه تستجيب دولة أول أذربيجان جميورية وكانت

 وفاوكالة المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 

 لمنظمة المركزي المجمس وعضو ،"فتح" لحركة الثوري المجمسضو عوفاة  – 55-5-4995 
 (.خطاب) الرب ابو أسعد فريد عزت :الوطني القائد التحرير

 

 .4995بعد احتاللو عام  من جنوب لبنان قوات االحتالل االسرائيمية تنسحب -55-5-5777 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

https://fatehinfo.net/post/154553
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