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   أواًل : الممف السياسي 

 بقدرة  ثقتو مؤكداً  والصمود الوحدة الى شعبنا بناءأ العالول محمود فتح حركة رئيس نائب دعا 
 . القرن صفقة افشال عمى شعبنا
 الشمالية ولكوريا الصين الى زيارتو اختتام عقب فمسطين صوت اذاعة مع لقاء في العالول وقال

 االسرائيمية االنتياكات تشرح عباس محمود الرئيس من رسالة البمدين قيادتي سمم انو ، والجنوبية
 التي القرارات عمى اطالعيم الى باإلضافة ، لالحتالل الشريك االمريكي والموقف شعبنا ضد

 .بمةالمق جمستو خالل المركزي المجمس سيتخذىا
 القيادة ولمواقف الفمسطيني لمشعب تماماً  مؤيد الشمالي والكوري الصيني الموقف ان العالول وأكد
 . شعبنا ضد األمريكية االجراءات وضد

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 

 عدم عمى الدول جميع ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  حث  
عمال أمؤكدًا رفض القيادة الفمسطينية مواقفيا في النظر إعادة وعمى المنامة مؤتمر في المشاركة

 .ورشة المنامة
 في الخوف تصدير لعبة بممارسة المتحدة الوالياتالميادين قناة  مع مقابمةعريقات في  اتيمو 

 اليمينية اإلسرائيمية اإليديولوجية من أساسي ركن" بأنيا ترامب دونالد الرئيس إدارة اً صفاو ،المنطقة
 ".المتطرفة

 
 

  قناة الميادينالمصدر: 
 بكافة النظر سيعيدان والمركزي الوطني المجمس أن: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  

 تعترف ال ىي بينما بإسرائيل االعتراف في االستمرار يمكن وال اسرائيل، مع الموقعة االتفاقيات
 ".بنا

 بشمال  فتح اقميم أقامو الذي واألسرى، الشيداء أىالي افطار في كممتو خالل اشتية وأضاف
 والرواية االقصى، حول روايتنا تزور أن تريد الرواية، حول حرب عمينا تشن اسرائيل" ، الخميل

 جذورنا ألن التاريخ تزور لن عممت فميما الييودية، الرواية لتطغى الكنيسة، حول المسيحية
 ".األرض ىذه في ضاربة
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 اإلنسان صمود تعزيز المالمح ىذه أىم جديدة مرحمة مالمح نرسم اليوم نحن": اشتية وتابع 
 محمود الرئيس شرعية تعزيز أوتاد أحد ىي التي الحكومة في وسنعمل أرضو، عمى الفمسطيني

نياء المواطنين صمود تعزيز عمى عباس،  بالجغرافيا الفمسطيني الشعب ووحدة االنقسام وا 
 ".الوطن محافظات بين متوازنة اقتصادية تنمية خمق ونريد والمؤسسات، والديمغرافية

 أن عمى مشدداً  فييا، واالستثمار بالدىم الى القدوم الشتات في الفمسطينيين الوزراء، رئيس ودعا
 .التسييالت ليم ستقدم الحكومة

الحكومة ان : المقدسيين األعمال رجال من فدا استقبالو ومن ناحية اخرى قال د.اشتية خالل
ستقدم كل ما ىو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المواطن المقدسي"، مؤكدا أن التركيز خالل 

 .الفترة الحالية سيكون عمى دعم قطاع اإلسكان وتعزيز المؤسسات غير الربحية في القدس
 وكالة وفا المصدر: 

   
 الرئيس عمى واالبتزاز الضغط من مزيداً  بان األمريكية اإلدارة نصح من إن فتح حركة قالت

 وعمى فمسطين دولة مؤسسات عمى المالي واالبتزاز الخنق ممارسة ،وأن سياسياً  عباس محمود
 الثابتو الوطنية حقوقنا حول بتتازالت يأتي أن  يمكن االموال عرض ثم ومن الفمسطيني الشعب
 الفمسطيني الشعب يعرف وال الصراع طبيعة يفيم وال التاريخ يقرأ لم ،وىو تماما مخطئ ،ىو

 عباس محمود والرئيس فتح وحركة
 

 إن ، صحفي تصريح في القواسمي أسامو فتح حركة بإسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وأكد
 قيادتنا ضد االبتزاز عممية وممارسة ، الفمسطيني الشعب عن األموال قطع و والوعيد التيديد
 تحت االقتصادية وبوابتيا العار صفقة إتجاه موقفنا تغيير في أنممو قيد نفكر تجعمنا لن وشعبنا
 االزدىار اجل من االقتصاد ورشة مؤامرة

 
 عند تساوي ال وكنوزىا األرض مميارات أن و تمر، ولن مكشوفو العبة أن عمى القواسمي وشدد
 البوابو ىي الدولية لمشرعية المستندة السياسية البوابة وان ، القدس أرض من تراب حبة شعبنا

 .والعالم المنطقو في واالستقرار السالم لصناعة مدخال تكون أن ليا يمكن التي الوحيدة
   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 تل من سفارتيا لنقل الرافض موقفيا عمى التشديد التشيكية الحكومة معاودة" فتح" حركة يتح    
 .أميركيا المعززة اإلسرائيمية الضغوط رغم القدس إلى أبيب
 الدولي والقانون بالحق التمسك عمى دول قدرة إن: نزال جمال فتح حركة باسم المتحدث وقال
 ويرسل بحقوقنا قيادتنا تمسك فعالية من يعزز إسرائيل من ترغيب و ضغوط  من تواجو ما رغم

 والحقيقة الحق لصالح الوقت عامل في ميمون استثمار الثابت الموقف ىذا أن إلى رسالة
 .لصالحيا القوى ميزان إسرائيل استمالت ميما لإللغاء القابمة غير التاريخية
 وخصت الصعبة، الظروف ىذه في شعبنا مع تقف التي العالم دول كافة فتح حركة وحيت
 الفمسطينية الشرعية مع المستمر وتنسيقيا لشعبنا، دعميا عمى الشقيقة التركية الجميورية بالشكر
 .عنو اإلعالن تم لحكومتنا جديد دعم لمناسبة
   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 
 لممسجد المستوطنين اقتحامات إن الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين قال

 سياسة إطار في المسجد في القائم الوضع لتغيير بائسة إسرائيمية محاولة ىي المبارك األقصى
 .ومكانيا زمانيا المسجد وتقسيم المقدسة المدينة عمى لمسيطرة ممنيجة 
 االقتحامات ىذه أن ، االحد اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الفتياني وأضاف

 بعد المتطرف لميمين الداخمية االحتياجات ظل في تأتي األقصى المسجد عمى اليجمة وىذه
 حساب عمى الداخمية فواتيرىم تسديد يريدون انيم يعني ما الحكومة تشكيل عن نتانياىو عجز
 . اإلسالمية ومقدساتنا شعبنا حقوق
 أبناء تصدي أمام النجاح ليا يكتب لن القدس في اإلسرائيمية السياسية أن عمى الفتياني وشدد
 إسرائيل مع اإلدارة ىذه أن معتبرا األمريكية اإلدارة من المدعومة السياسيات ليذه المقدسة المدينة
 . االحتالل اسميا واحدة لعممة وجيان
 سحب فييا بما القيادة أمام واردة االحتماالت كل أن فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين وأكد

 . الموقعة باالتفاقيات التزاميا عدم ظل في بإسرائيل التحرير منظمة اعتراف
 اذاعة صوت فمسطين : المصدر

 
 
 
 

https://fatehinfo.net/post/157572
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً  

القدس  ات الشمالية ومحافظالمن  مواطناً  51 األحداعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 بين ثالثة مصمين من داخل المسجد االقصى.، لممنازل يشفتتو  خالل عمميات دىم

استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم األحد، اقتحاماتيم  وفي سياق اعتداءات المستوطنات
 لممسجد األقصى المبارك، من جية باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة

 .بشرطة االحتالل، رغم التواجد المكثف لممعتكفين
  صحيفة القدسالمصدر: 

 الوزراء رئيس ينوي ات فاقات عمى احتجاًجا أبيب تل   في السبت ليل اإلسرائيميين آالف تظاىر 
 نياية سيشك ل أن و من المعارضة ُتحذ ر حكومي ائتالف تشكيل أجل من إبراميا نتانياىو بنيامين

 .البالد في الديموقراطية

 األربعاء ليل تنتيي ميمة أبريل 9 في أجريت التي التشريعية االنتخابات في الفائز نتانياىو وأمام
 .جديد حكومي ائتالف تشكيل أجل القادم من

ذا  اإلسرائيمي لمرئيس يمكن األربعاء بحمول حكومي ائتالف تشكيل من نتانياىو يتمك ن لم وا 
 .حكومة تأليف آخر نائًبا يكم ف أن ريفمين رؤوفين

  فرانس برسوكالة المصدر: 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

رئيس الوزراء التشيكي أندريو بابيش، أن بالده لن تنقل سفارتيا من تل أبيب إلى القدس  أعمن 
 المحتمة.

جميورية التشيك لن تبادر، إلى نقل سفارتيا من تل أبيب ان : "في تصريح صحفي وقال بابيش
القدس، فحكومتنا تمتزم بموقف االتحاد األوروبي، وبقرارات األمم المتحدة ذات الصمة، وال إلى 

 .ورية التشيك لن تكون البادئة"أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارتو، وجمي

 صحيفة القدسالمصدر: 
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 لممرة غوايدو خوان المعارض وخصمو مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس عن ممثمون جتمعي 

 .النروجية الوساطة اطار في أوسمو في المقبل األسبوع لوجو وجيا األولى

 النزاع لحل   نروجية وساطة والمعارضة مادورو نيكوالس برئاسة الفنزويمية الحكومة من كالً  وقبمت
 .تاريخيا في واقتصادية سياسية أزمة أسوأ فنزويال تواجو فيما

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 الرئاسية لالنتخابات الترشح باب عاصمتيا بتوقيت الماضية الميمة منتصف الجزائر أغمقت  
 .الالزمة باألوراق المرشحين من أي تقدم لعدم نظرا المقبل، تموز من 4الـ في المقررة

 إحجام ظل في التالية الخطوة لتوضيح بياناً  اليوم الدستوري المجمس يصدر أن المقرر ومن
 عبد المؤقت الرئيس يتولى أن عمى ينص الدستور وأن خاصة االنتخابات، خوض عن المرشحين

 .الرئاسية االنتخابات خالليا تجرى يوما 99 أقصاىا لمدة ميامو صالح بن القادر

 روسيا اليوم المصدر: 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 

https://fatehinfo.net/post/154553

