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أوالً  :الممف السياسي
تمقى الرئيس محمود عباس مساء األحد ،اتصاال ىاتفيا من رئيس المكتب السياسي السابق

لحركة حماس خالد مشعل ،لالطمئنان عمى صحتو.

واطمأن مشعل خالل االتصال الياتفي ،عمى صحة السيد الرئيس ،متمنيا لو الشفاء العاجل

والصحة والعافية.

من جيتو ،أعرب الرئيس عن شكره لمشعل عمى ىذه المفتة الكريمة.
وفي سياق متصل تمقى الرئيس مساء األحد ،اتصاال ىاتفيا من رئيس المقاء الديمقراطي النائب

المبناني وليد جنبالط ،لالطمئنان عمى صحتو ،كما تمقى الرئيس اتصاال ىاتفيا من الوزير المبناني

السابق غازي العريضي

واطمأن جنبالط والعريضي خالل االتصال الياتفي ،عمى صحة السيد الرئيس ،متمنين لو

الشفاء العاجل والصحة والعافية.

من جيتو ،أعرب الرئيس عن شكره لمنائب جنبالط والوزير العريضي عمى ىذه المفتة الكبيرة،
وتمنياتو لمبنان وشعبيا باالستقرار واالزدىار والتقدم.

وقد أكد المدير الطبي لممستشفى االستشاري العربي برام اهلل ،الدكتور سعيد سراحنة أن صحة
الرئيس محمود عباس تشيد تحسنا مستم ار وسريعا ،حيث أظيرت نتائج الفحوصات بأنيا تعود

إلى معدالتيا الطبيعية تدريجيا.

وأضاف أن الطاقم الطبي المشرف عمى عالج سيادتو يتابع نتائج ىذه الفحوصات يوميا ،لتحديد

موعد خروجو من المستشفى.
المصدر :وكالة وفا

وصفت حركة "فتح" ،تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق
ّ
بشأن الحالية الصحية لمرئيس الفمسطيني محمود عباس بأنيا "محاولة لمصيد في الماء العكر"،
عادةً أنيا "تُمثل تساوقًا مع اإلشاعات اإلسرائيمية".

وقالت د .عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة "فتح"  ،إن النظام السياسي الفمسطيني ،ومن

ضمنو "مؤسسة الرئاسة" لو نظمو الخاصة التي تحددىا أطر ومؤسسات وقوانين منظمة التحرير
ودولة فمسطين
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وطالب أبو سيف حركة "حماس" بأن "تنيي سيطرتيا عمى غزة ،وأن تستجيب إلى مبادرات

المصالحة ،ليتسنى الذىاب لالحتكام إلى صناديق االقتراع".
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

أكد د.صائب عريقات أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عمق العالقات التاريخية التي
تربط فمسطين ودوال أفريقية في نضاليم المشترك ضد النظم االستعمارية االستيطانية ،مشيدا
بالتأييد والدعم التاريخي واألخالقي الذي تحظى بو فمسطين من ىذه الدول عمى أساس الحقوق
والقيم المشتركة في الحرية وتقرير المصير.
جاء ذلك في مقال نشره عريقات بالمغة البرتغالية في كبرى الصحف األنغولية "صحيفة أنغوال-
وجو فيو تقدير وشكر الشعب الفمسطيني وقيادتو لموقف أنغوال بطرد سفيرىا
جورنال دو أنغوال" ّ ،
في تل أبيب لحضوره حفل استقبال نقل "السفارة" األميركية إلى القدس دون عمم دولتو ،باإلضافة
إلى طرد مدير شؤون الشرق األوسط في و ازرة الخارجية األنغولية عمى الخمفية نفسيا.
وقال" :تفخر فمسطين وشعبيا وحركة التحرر الوطني بالمبادئ المشتركة مع إخوتنا األفارقة،
وكما تستخدم إسرائيل عالقاتيا لتبييض جرائميا ونظاميا االستعماري والفصل العنصري في
فمسطين ،فقد ذ ّكرت أنغوال بيذه الخطوة أن دعميا لحق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ال
يرقى إلى أية مساومة سياسية ،بما في ذلك ضغط إدارة ترامب وحكومة االحتالل ،وبذلك فقط
نبني مستقبال من الحرية والمساواة والعدالة لمجميع".
المصدر :مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
أكد صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تقارير لجنة متابعة ق اررات المجمس
الوطني باتت جاىزة وستقدميا الجتماع المجنة التنفيذية القادم.
وقال رأفت في حديث إلذاعة "صوت فمسطين" إن القيادة ستتابع تحركاتيا بدءا من المقاومة
الشعبية والتوجو لممؤسسات الدولية لمحاسبة ومساءلة سمطات االحتالل عمى جرائميا بما فييا
ارسال لجنة التحقيق في كل جرائم االحتالل بحق شعبنا.
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من جية ثانية ،أكد رأفت أن مجمس األمن سيصوت ىذا األسبوع عمى تأمين الحماية الدولية
لشعبنا ،وان لم يحدث ذلك سيتم الذىاب بعدىا إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة تحت بند
متحدون من أجل السالم.
المصدر :اذاعة صوت فمسطين
قال عبد الرحيم الف ار سفير فمسطين لدى االتحاد األوروبي وبمجيكا ولوكسمبورغ  ،إن اجتماع
وزراء خارجية دول االتحاد المقرر اليوم االثنين ،سيبحث جرائم االحتالل ضد شعبنا خاصة في
قطاع غزة ،وقرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بيذه الجرائم ونقل "السفارة األميركية" لمقدس
المحتمة.
وأوضح الف ار في حديث إلذاعة "صوت فمسطين" أن دورة عادية لمبرلمان األوروبي ستعقد اليوم
في ستراسبورغ ،في محاولة منيا لمحيمولة دون كسر اإلجماع األوروبي فيما يتعمق برفض نقل
"السفارة األميركية" لمقدس ،وادانة قيام بعض الدول بحضور مراسم االفتتاح.
وأشار الف ار إلى أنو من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية واألمن في االتحاد
األوروبي فيدريكا موغريني الجمسة العامة لمبرلمان ،وذلك لمساءلتيا فيما يتعمق بالشأن
الفمسطيني ،إال أنو لم يتم تأكيد إن كانت ستحضر بشكل شخصي أو سترسل أحد مستشارييا
حتى المحظة.
المصدر :اذاعة صوت فمسطين

ثانياً  :ممف الحكومة
حمل يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة حكومة االحتالل اإلسرائيمي المسؤولية عن
التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء شعبنا وممتمكاتيم ،وضد أرضنا في الضفة الغربية
المحتمة ،وقطاع غزة المحاصر.
وقال المتحدث الرسمي :إن سياسة االقتحامات المتواصمة والمترافقة مع اليجمة االحتاللية
الجنونية التي أعمنت سمطات االحتالل بموجبيا عن نيتيا تنفيذ ىدم بيوت ومنشآت الخان
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األحمر وعن ىدم  02بيتا لممواطنين في العقبة قرب طوباس ،وىدم منشآت وبيوت أخرى في
محافظة الخميل ،تحت حجج ،وذرائع ىزيمة تحتكم احيانا الى اختالق المحتمين (فانتازيا احتاللية
خاصة ،مثل :عدم الترخيص ،وغيره) ،وفي غالب األحيان يحكميا "الوسواس والسرساب األمني
القيري" الذي يميز سموك المسؤولين اإلسرائيميين والحكومات اإلسرائيمية.
وأضاف ،ان ىذا التصعيد الخطير باإلعالن عن نوايا ىدم بيوت المواطنين ،واقتحام المدن
والقرى والمخيمات في الضفة الغربية ،وآخرىا اقتحام مخيم األمعري خالل الساعات الماضية،
وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذي يترافق مع اعالن حكومة االحتالل عن بناء آالف
الوحدات االستيطانية عمى ارض وطننا المحتل ،في إحدى اكبر عمميات التطيير العرقي،
ومحاولة إلغاء وجود أىل البالد األصميين لصالح استقدام واستجالب غرباء واحالليم مكانيم،
المصدر :وكالة وفا
ثالثاً  :ممف االحتالل واالستيطان
اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم االثنين 11 ،مواطناً ،من مناطق متفرفة بمحافظات

الضفة الغربية المحتمة ،وعرف من المعتقمين  :قصي داري ،ويوسف عيسى مصطفى من

القدس ،صالح عتيمي من طولكرم ،األسير المحرر حسام أبو دية من مدينة بيت ساحور.

وفي سياق متصل انسحبت قوات االحتالل من مخيم االمعري بعد اقتحمو لعدة ساعات ،مخمفة
 5اصابات وعشرات المعتقمين في صفوف المواطنين.

المصدر :وكالة معا
كشفت القناة اإلسرائيمية العاشرة ،أن المدعي العام االسرائيمي افيخاي ماندلبمت قرر تقديم سارة

نتنياىو زوجة بنيامين نتنياىو الى المحاكمة بإطار "ممف المساكن" ويرفض الصفقة مع النيابة.

وقالت في تقريرىا "يبدو أن المدعي العام يخطط تقديم الئحة اتيام ضد سارة نتنياىو بمزاعم

االحتيال في ظروف مشددة في قضية المساكن".

واضافت "رفض مندلبميت احتمال أن تكون عقيمة نتنياىو ستعترف في إطار التسوية ،او اعادتيا

المال" .وتابعت "ينبع ق ارره ،من بين أمور أخرى ،وىي حقيقة أنيا مشتبو أيضا في ممف ."0222
المصدر :وكالة معا
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رابعاً  :الممف العربي والدولي
قالت صحيفة صن إن رئيسة الوزراء البريطانية تيري از ماي ستحث الرئيس األمريكي دونالد
ترامب عمى تفادي االحتجاجات في وسط لندن خالل زيارتو لبريطانيا في يوليو تموز وأن تمتقي
معو بدال من ذلك في مقر إقامتيا الريفي.
سيطمب من ترامب تناول الشاي مع الممكة اليزابيث في مقر اإلقامة الممكي في
وقال التقرير إنو ُ
وندسور غربي لندن وليس في قصر بكنجيام.
وقالت صن إن داروتش سيقترح أيضا عمى البيت األبيض عدم زيارة ترامب مجمسي العموم
والموردات.
المصدر :وكالة رويترز

خامساً  :حدث في مثل هذا اليوم
 – 1401-5-02انعقاد مؤتمر القمة العربي األول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الممك
فاروق ،وقد اتخذ عدة ق اررات كان من أىميا التمسك باستقالل فمسطين والتأكيد عمى عروبتيا.

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

