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   أواًل : الممف السياسي 

 اليوم اهلل، برام الوزراء، لمجمس السابعة الجمسة مستيل في اشتية محمد الوزراء رئيس قال 
 الشير، ليذا الموظفين رواتب من4 06 نسبتو ستدفعرغم االزمة المالية  الحكومة إن االثنين،
 شيكل ألفي عن تقل   التي الموظفين رواتب كامل ودفع ،بنفس المعيار غزة وقطاع الغربية بالضفة

 .ةكامم والشيداء األسرى رواتبدفع بنفس المعيار ، كما ست وغزة الضفة في
ة أموال اقتطاع تواصل إسرائيل أن إلى اشتية وأشار  عمى تصر السمطة وأن ،الفمسطينية المقاص 
 في أبناؤنا يوصف أن نقبل لن الحكومة واضح،مؤكدًا ان موقف  منقوصًة، استالميا رفضيا
ل أننا أو" اإلرىاب" بـ السجون  ".اإلرىاب" نمو 

 الموظفين رواتب تجاه المالي ة بالتزاماتيا لإليفاء البنوك من ستقترضواضاف اشتية الى الحكومة 
 .الشيرية
 والموائح المدنية الخدمة نصوص حسب ستصرف أنيا اشتية بي ن المتغي رة، العالوات يخص وفيما

 .غزةقطاع و  الضفة في ألجمو تصرف الذي السبب بزوال تزول والتي التنفيذية،
والتفاق فصائل  الرئيس محمود عباس هالذي يقود الفمسطيني الموقف وحدة الحكومة رئيس وحي ا

 ومفاصل القطاع الخاص في الوطن والشتاتوموقف رجال االعمال  منظمة التحرير حولو 
 ". القرن صفقة" حمقات أحد عد ه الذي المنامة لمؤتمر الرافض
 لخدمة يأتي المؤتمر ىذا مثل بأن االد عاء من مجمس الوزراء استغراب عناشتية  وأعرب

 عمى ومالية سياسية حرًبا المؤتمر عمى القائمون يشن الذي الوقت في الفمسطيني االقتصاد
 .ومؤسساتو والمؤسسات الدولية العاممة في فمسطين الفمسطيني الشعب

سيمقي خطاب يسطر في الرياض و  واالسالمية شارك في القمة العربيةوبين اشتية ان الرئيس سي
فيو بوضوح الموقف الفمسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسممين 

 طين ىي مفتاح السالم في المنطقة.ا سيؤكد ان فمسكملتزانتيم تجاه الشعب الفمسطيني ،بااليفاء ا
 مميم الوضع المالي الصعب. وعمى تحيا اشتية الموظفين عمى موقفيم الوطني وفي ختام كممتو ح

 األحد مساء نابمس في واألسرى الشيداء ألىالي جماعي بإفطار كممتو خاللو  اخرى ناحية ومن 
 الشير البحرين في عقدىا المقرر األمريكية العمل ورشة أن اشتية محمد الوزراء رئيس اعتبر
 ".الفمسطيني الشعب عمى مؤامرة" تمثل" االزدىار أجل من السالم" بعنوان المقبل

 من رفض الذي الخاص القطاع مفاصل كل وأحيي ميًتا، يولد سوف المنامة مؤتمر" أن   وأضاف
 ".الفمسطيني الشعب عمى المؤامرة ىذه مثل في يشارك أن الشتات إلى الضفة إلى غزة

 مجمس الوزراءالمصدر: 

https://www.youtube.com/watch?v=g3ZllVjmRJs&fbclid=IwAR3-coXU4-xXYw4LU_AMYS1G7_w4vqn1tcOsaxg9rGjNPlBwA227iyTEgZE
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، معارضتيا الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، ودعت جميع المجنة التنفيذية لمنظمة التحريردت أك  
الدول والييئات والكيانات السياسية واالقتصادية المدعوة لممشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف 

 الفمسطيني وعدم المشاركة فيو. اإلجماع
وشددت المجنة، في بيان ليا عقب اجتماعيا التشاوري الذي عقدتو، اليوم األحد، في رام اهلل، 
عمى أنيا لم تكمف أي جية بالتفاوض نيابة عن الشعب الفمسطيني، داعية جميع الدول العربية 

مواقفيا والثبات عمى قرارات  التي وافقت عمى حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في
، ومبادرة السالم العربية، دون 8603، قمة تونس عام 8602قمة الظيران )قمة القدس( عام 

 تغيير أو تبديل.
وثمنت المجنة التنفيذية، اإلجماع الفمسطيني عمى رفض المخططات األميركية اليادفة الستبدال 

مقابل السالم، والتمسك بالحقوق الوطنية  مبدأ األرض مقابل السالم بمبدأ االزدىار والمال
قامة  المشروعة لمشعب الفمسطيني غير القابمة لتصرف وعمى رأسيا الحق في تقرير مصيره وا 

وحق العودة،  0301دولتو المستقمة بعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود الرابع من حزيران عام 
ى، وحل قضايا الوضع النيائي كافة، ، واإلفراج عن األسر 031استنادا لقرار الجمعية العامة 

 استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.
 وكالة وفا : المصدر

 

 توجو عن األحمد عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو كشف 
 بذات البحرين في لعقده المتحدة الواليات دعت الذي لممؤتمر مواز   مؤتمر لعقد الفمسطينية لمقيادة

 أن مؤكدا أمس، اجتماعيا خالل المنظمة لتنفيذية قرار عمى بناء ذلك، قبل ربما أو التوقيت
 .العربية واألحزاب القوى دعوة وستتم النعقاده تحضيرا بدأت االتصاالت

 يمنع ال الموازي المؤتمر عقد ،إن االثنين اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة  األحمد وقال
 .البحرين في عقده المنوي المؤتمر عقد لمنع العرب األشقاء مع باالتصال االستمرار
 واالسالمية العربية القمتين في مشاركتو وخالل عباس محمود الرئيس السيد أن األحمد وأضاف
 الشامل الفمسطيني الموقف والشاممة الواضحة كممتو خالل سيطرح الجاري الشير نياية المقررتين
 والقطاع المدني المجتمع وىيئات استثناء دون السياسية والقوى كافة الفصائل قبل من والموحد
 الموقف ىذا يتسع أن أممو عن معربا البحرين، في المقرر المؤتمر في المشاركة برفض الخاص

 .الوطن شطري بين االنقسام حالة إلنياء الشامل الفمسطيني
  اذاعة صوت فمسطين: المصدر 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 27                   االثنيناليوم  : 

بموقف جميورية التشيك الرافض لنقل سفارة بالدىم من تل رحبت وزراة الخارجية والمغتربين  
ابيب الى القدس والذي عبر عنو مجددًا رئيس الوزراء التشيكي السيد آندريو بابيش وذلك خالل 

 .مقابمة صحفية 
وقد ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، و التزاميا 

 .موقف االتحاد االوروبي المتعمق بالوضع القانوني لمدينة القدسب
 بالضفة العسكري بالقائد يسمى ما قرار بشدة والمغتربين الخارجية وزارة أدانتومن ناحية أخرى  

 النبي لقرية تابعة شاسعة طبيعية محمية اراضي بتحويل استعماري عسكري امر بإصدار الغربية
 أراضي عمى الجاثمة ”منشيو الفيو”  مستوطنة توسيع اغراض لصالح قمقيمية محافظة في الياس

 األرض عمى االستيالء في االحتالل سمطات عميو اعتادت ما وىو المحافظة، في المواطنين
 . االستيطان لصالح تخصيصيا ثم ومن واىية وحجج بذرائع المحتمة الفمسطينية
  وزارة الخارجيةالمصدر: 

   
 المسجد عمى جديدة سياسة فرض تحاول االحتالل سمطات ان غيث عدنان القدس محافظ قال

 والمعتكفين المرابطين عمى االعتداءات عبر عميو الوصاية شؤون في والتدخل المبارك االقصى
 .فيو

 جيش تواطئ  ، االثنين اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في غيث وجدد
 الشير ايام في وخاصة لألقصى االستفزازية المستوطنين اقتحامات دعم في وشرطتو االحتالل
 باألقصى تتواجد التي الكبيرة االعداد الن االقصى الى الرحال شد ضرورة الى داعيا. الفضيل
  . االحتالل مخططات تربك

 اذاعة صوت فمسطين : المصدر
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 بالمئة ستين نسبتو مما تصرف سوف الحكومة ان ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث اعمن   
 . القادم االحد يوم المواصالت وبدل الموظفين رواتب من
 تواصل سوف الحكومة بان ، االثنين اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة ممحم واكد

 تعمق حول االسرائيمية االشاعات نافيا الموظفين رواتب من تأمينو تستطيع ما بدفع التزاميا
 . المقبمة االشير في االقتصادية االزمة
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 تمرير في تنجح لن وشعبنا قيادتنا عمى االسرائيمي االمريكي واالبتزاز الضغوط بان ممحم واكد 
 .المشروعة حقوقنا من تنتقص التي المشاريع

 القاطع رفضيا جددت الحكومة ان ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث قال ثانية جية من
 تسمح لن العربية الدول ان الى منوىا البحرين في المتحدة الواليات اليو دعت الذي لممؤتمر
 . الفمسطينية الحقوق من تنتقص مخططات بتمرير

 اذاعة صوت فمسطين : المصدر
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات ات محافظالمن  مواطناً  00 االثنيناعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 واقتادتيم الى مراكز االعتقال لدييا.لممنازل يشفتتو  دىم

عثمان مصطفى الجعبري، عدي الشرباتي، أحمد سالم عبد اهلل خالوي، وعرف من المعتقمين : 
 01عاما(، وعمرو الفار ) 01الفتيان أحمد صافي عطا )، من محافظة الخميل وسعيد النتشة

من  من محافظة رام اهلل والبيرة ،أحمد إسماعيل محمد ىديب، ومؤيد ماىر إسماعيل يونس عامًا(
ىيثم مازن الفقيو وأكرم غالب فيمي رداد من القدس، ومحمد جميل محمود ، محافظة أريحا

 .طحاينة من جنين

 نادي االسير الفمسطيني المصدر: 

 المجمس حل قانون مشروع عمى لمتصويت االثنين اليوم عصريجتمع الكنيست االسرائيمي  
 . االئتالفية المفاوضات تعثر عقب األولى، بالقراءة التشريعي

 ذلك يسبقسو  ، الجمسة ىذه لحضور ونواب وزراء من أعضائو جميع الى دعوة الميكود ووجو
 من استراتيجية لوضع الظير بعد من الواحدة الساعة المعارضة البرلمانية الكتل تعقده اجتماع

 . القانون ىذا مشروع تؤيد ان المؤكد من وليس المسالة، ىذه
 اليو توصل الذي الوسط حل الماضية الميمة ليبرمان افيغدور بيتنا إسرائيل حزب رئيس رفض وقد

 وأوضح. الميكود ودعمو التجنيد، قانون بشأن" يسرائيل اغودات" لحزب التابع الحاخامات مجمس
 .الكنيست حل جانب الى سيصوت بل مجددا، تخاباتاالن خوض يخشى ال انو ليبرمان

 موقع كان االسرائيمي المصدر: 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 27                   االثنيناليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 فنزويال في األمريكي التدخل  رفضو عن الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزير أعمن 
 .لواشنطن خمفية حديقة يعتبرىا الذي مونرو مبدأ عمى المنطقة تغيير واشنطن ومحاوالت

 باريال رودريغيز برونو الكوبي نظيره لقائو  عقب االثنين اليوم  صحفي مؤتمر في الفروف وقال
 ، نقبميا لن ،"مونرو مبدأ إحياء مع لتتناسب المنطقة صياغة إلعادة واشنطن محاوالت ان ،

 ".المتحدة األمم ميثاق ومبادئ قواعد بقوة وسندعم

 روسيا اليومالمصدر: 

 في" النظام تغيير إلى تسعى ال" المتحدة الواليات أن االثنين ترامب دونالد األميركي الرئيس دأك  
 الشرق منطقة في إضافية قوات واشنطن نشر مع تتصاعد البمدين بين التوترات أن حين في إيران

 .األوسط

 إنيم. إيران من األشخاص من العديد أعرف" دولة بزيارة يقوم حيث طوكيو في في ترامب وقال
 ".نفسيا القيادة مع رائعاً  بمداً  تكون أن فرصة لدييا( إيران) رائعون، أشخاص

 األسمحة زوال إلى نسعى. ذلك أوضح أن فقط أريد النظام، تغيير إلى نسعى ال نحن" وأضاف
 ".اإلطالق عمى إيران إليذاء أسعى ال" وتابع". النووية

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 

https://fatehinfo.net/post/154553

