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 أواًل : الممف السياسي

 واالسالمية العربية الدول زعماء من عدد من ىاتفية اتصاالت عباس، محمود رئيسال تمقى 
 .صحتو عمى مطمئنين

 عبد المصري الرئيس ومن الثاني، اهلل عبد الممك األردني العاىل من اتصاالت الرئيس وتمقى
 طيب رجب التركي الرئيس ومن ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ قطر أمير ومن السيسي، الفتاح

 .الغيط ابو أحمد العربية الجامعة عام أمين ومن أردوغان،

 موفور لمرئيس متمنين عباس، الرئيس صحة عمى الياتفية، االتصال خالل من الزعماء، واطمأن
 .واالستقالل الحرية في أحالمو تحقيق قيادتو، تحت الفمسطيني ولمشعب والعافية، الصحة

 عمى صحتو عمى مطمئنين ىاتفوه الذين والمسممين العرب الزعماء ،الرئيس شكر جانبو، من
 .واالزدىار التقدم من مزيدا ولشعوبيم ليم متمنيا الكريمة، األخوية لفتتيم

 سراحنة، سعيد الدكتور اهلل، رام في االستشاري لممستشفى الطبي المدير كدأ وفي سياق متصل
 .لمشفاء ويتماثل سريع بشكل لمعالج يستجيب الرئيس ان

 تبين أن بعد الالزمة العالجات وأعطي كبيرا تحسنا شيدت الرئيس صحة إن سراحنة،.د قالو 
 .اليمنى الجية عمى رئوي بالتياب اصابتو

 وىو مصورة مقاطع في الميمة، منتصف فمسطين، تمفزيون شاشة عمى ظير قد الرئيس  وكان
 .االستشاري المستشفى داخل المسؤولين من عدد برفقة يتجول

   وكالة وفا المصدر: 

 

 وأن ممتاز، بشكل يتعافى وىو جيدة بصحة عباس محمود القائد الرئيس إن فتح، حركة التق 
 وبعض األصفر، واالعالم الخامس، الطابور من الرخيصة وأدواتو االسرائيمي االحتالل إعالم

 حول والقصص السيناريوىات تأليف في واحدا صفا يقفون لمدوالر، أنفسيم باعوا الذين المرتزقة
 .عباس محمود الرئيس
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 صحفي تصريح في ، باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي ةأسام وأكد
 لخدمة األصفر إعالميم ُيسخرون براء، منيم وىما الدين أو الوطنية بزي يتسترون الذين إن ،

 اليابطة الدفينة أحقادىم عن عبروا وأنيم الفمسطينية، الساحة داخل البمبمة وخمق االحتالل، أجندة
 بصفقة يسمى ما لتمرير معيم يتآمرون الذين أسيادىم وأمنيات أمنياتيم لتحقيق وذلك والرخيصة،

 .مؤامرتيم أمام عثرة حجر الباسمة ومواقفو الرئيس سيادة في ويرون القرن،

نما مناصب، او سمطة عمى نتصارع ال فتح حركة في إننا القواسمي، وقال  أجل من نتصارع وا 
 ما مميشيات، ويشكمون متصارعون فتح قادة وكأن الترويج محاوالت وأن شعبنا، وحرية الوطن
 مؤكدا عمييا، تعودنا رخيصة أجندات وأصحاب عمالء يروجيا إسرائيمية أحالم أضغاث  إال ىي
 ُتحاك التي المؤامرات كل أمام صمبة صخرة حيي ما سيبقى عمره في اهلل أطال الرئيس أن عمى
 .وقضيتنا شعبنا ضد

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية  المصدر:  

 

، نقل الباراغواي أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  صائب عريقاتد.أدان 
 سفارة بالدىا إلى مدينة القدس المحتمة.

 .ات، في بيان لو، عن الرفض الفمسطيني القاطع ليذه الخطوة غير القانونيةوأعرب عريق

وقال: "لقد شيدنا اليوم قيام زعيم سياسي غير مسؤول، مثل رئيس الباراغواي باتخاذ خطوة افتتاح 
سفارتو بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، التي كرس من خالليا إضافة عقبة جديدة 

 ق سالم عادل ودائم في الشرق األوسط".ومشكمة في وجو تحقي

فحسب، بل تنتيك أيضًا كرامة  874قرار مجمس األمن الدولي   وأضاف: "البارغواي ال تنتيك
 ."شعوب أميركا الالتينية التي كافحت من أجل حريتيا وعدالتيا وضد القمع

ي عمان، وبغداد، والقاىرة حول إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التي اتخذت ف عريقاتدعاو 
 .لقطع العالقات مع أية دولة تنقل سفارتيا إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة إلسرائي
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 بمدينة االستشاري المستشفى في محمود عباس مساء االثنين الرئيس زار أنو  عريقات وأوضح
 رياض والمغتربين الخارجية وزير اليوم سيقدمو الذي اإلحالة ممف حول تقريرا لو  قدم و اهلل، رام

 اإلجراءات واتخاذ االتصاالت إجراء منو طمب الرئيس وأن الدولية، الجنايات لمحكمة المالكي
 .القدس إلى سفاراتيا المتحدة والواليات وغواتيماال البارغواي بنقل يتعمق فيما الالزمة

نو بخير عباس محمود الرئيس صحة إن عريقات، وأضاف    وجوده أثناء حتى عممو يتابع وا 
 .المستشفى داخل

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

، أنو ال خطر اطالقا عمى أمين سر المجنة المركزية لحركة فتح  المواء جبريل الرجوبكد أ 
ى االستشاري في رام الرئيس محمود عباس، وذلك بأجماع األطباء المختصين بالمستشفصحة 

 .لعالجتمقي الاهلل حيث يرقد 

 المكثفة  الدولية والعربية ، إن االتصاالتمساء االثنين في تصريح لتمفزيون فمسطين قال الرجوبو 
في النظام السياسي الفمسطيني وفي  الرئيستدلل عمى أىمية لإلطمئنان عمى صحة الرئيس ، 

النظام االقميمي والدولي، ودوره في االستقرار والسمم العالمي، الى جانب أىمية القضية 
 ولية.الفمسطينية ومكانتيا في المحافل الد

يمثل رمزًا لوحدة نضالنا وقيادة مسيرتنا نحو  محمود عباس الرئيسوشدد المواء الرجوب عمى أن 
تحقيق اىدافنا الوطنية في الحرية واالستقالل واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس 

 الشريف.

   تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 المركزية المجنة وعضو الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو األحمد عزام طالب  
 صفقة ل التصدي أجل من الفمسطينية المصالحة وتعزيز االنقسام إنياء حماس حركة فتح لحركة
 .الفمسطينية القضية تستيدف التي القرن

 وتمكين االنقسام وانياء المصالحة تعزيز حماس من تتطمب المؤامرة ىذه إن األحمد، وقال
 .بالقطاع مياميا ممارسة من الوفاق حكومة

 وكالة وفاالمصدر: 
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 ،رئيسة ابوغياض سماح /االخت اعتقال ان فتح لحركة المركزية المجنة عضو سالمة دالل قالت 
 .معتقمييا جبين في عار وصمة الوسطى اقميم وعضو النصيرات في النسوي المركز

 منطق ألي يخضع وال ومستيجن مدان السياسي اإلعتقال من النيج ىذا ان مةسال كدتأو 
 أو اوالمجتمعي الوطني دورىا عن يوما تتوانى لم مناضمة بحق انساني وال وطني وال سياسي
 .رضيعة طفمة وليا أم وىي بالنا ،فما النسوي

 شعبنا وأبناء غزة لقطاع اختطافيا في ممعنة حماس حركة زالت ما  لالسف ة، سالم واضافت
 نداء تمبية الوطني مشروعنا تستيدف تحديات من نواجيو ما ظل في بيم ،واألحرى القطاع في

 االمريكية والمؤامرة لالحتالل لمتصدي الداخمية الجبية وتعزيز االنقسام وانياء الفمسطينية الوحدة
 .الوطنية وثوابتو وأرضو شعبنا ضد

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 الى ابيب تل من سفارتيا باراغواي نقل ، الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف اعتبر 
 مقدساتنا وعمى واإلسالمية العربية األمتين وعمى وقضيتنا شعبنا عمى اعتداء المحتمة، القدس
رثنا  . والحضاري الثقافي  وا 

 االجراءات بتنفيذ االسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة الرسمي المتحدث وطالب
 وقضيتنا شعبنا عمى العدوان عبر" الميين السياسي لالرتزاق" تسعى التي الدول بحق الالزمة
 غواتيماال قبميا ومن باراغواي تفعل كما المحتمة، عاصمتنا الى سفاراتيا نقل خالل من الوطنية

 . ترمب األمريكي الرئيس إلدارة( الذليمة تبعيتيما)  في

 عدم مدى عن يعبر المحتمة القدس الى سفارتيا باراغواي نقل أن عمى الرسمي، المتحدث وشدد
 . الباراغواي رئيس لدى الدولية لألسرة االنتماء الى واالساءة المباقة وفقدان المسؤولية

 وكالة وفا المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

مناطق مختمفة من  من اً مواطن 11 الثالثاء اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 عميان، داود وديع عميان، جياد محمد ، وعرف من المعتقمين : والقدس محافظات الضفة الغربية

 شمال العروب مخيم من اليور محمد يحيى الفتى، بالقدس العيسوية بمدة من عميان زكريا ومحمد
 .رام اهلل  غرب بمعين قرية من رحمة أبو إسماعيل الشاب، الخميل

 وكالة معاالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

دانتيا رفضيا عن اإلسالمي التعاون منظمة أعربت  لدى سفارتيا نقل باراغواي جميورية لقرار وا 
 .المحتمة القدس مدينة إلى إسرائيل

 وانتياًكا استفزازيا عمال ويشكل قانوني غير" اإلجراء ىذا أن ، صحفي بيان في المنظمة وأكدت
 ".الصمة ذات المتحدة األمم قرارات ولجميع الدولي لمقانون صارًخا

ن اإلجراء ىذا" أن العثيمين، أحمد بن يوسف الدكتور المنظمة، عام أمين وأوضح  أمًرا صنع وا 
 في مسؤولياتو بتحمل الدولي األمن مجمس اً الب، مط"شرعية يكتسب ولن حًقا ينشئ لن فإنو واقًعا
 .الصدد ىذا

 أيار/مايو 14 يوم إسطنبول في انعقدت التي األخيرة االستثنائية القمة أن العثيمين الىوأشار 
 ىذه مثل اتخاذ إلى تعمد التي الدول تجاه واالقتصادية السياسية اإلجراءات اتخاذ قررت الجاري

 .الخطوات

 االناضولوكالة المصدر: 

 لمتوصل القاسية بشروطيا تمتزم لم اذا" التاريخ في عقوبات اقوى" بفرض طيران واشنطن ىددت 
 .االيراني النووي االتفاق من لمجدل المثير االميركي االنسحاب بعد موسع" جديد اتفاق" الى

 القرار بعد المتحدة لمواليات" الجديدة االستراتيجية" عرضو خالل بومبيو مايك الخارجية وزير وقال
 ايران لدى يكون لن" الحالي مايو من الثامن في ترامب دونالد الرئيس أعمنو الذي لمدىشة المثير
 ".االوسط الشرق عمى لمسيطرة الطولى اليد مطمقا

 وكالة فرانس برسالمصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 
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