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 أواًل : الممف السياسي

 المسؤولية مباشر، بشكل وقادتيا" حماس" حركة ،(فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة حممت 
 ذلك تداعيات أن مؤكدة الفمسطيني، الوطني المجمس أعضاء عمى اعتداء أي عن الكاممة
 .واسعة ستكون

 غطاء تحت" حماس" حركة عن الصادر البيان األربعاء، مساء ليا، بيان في الحركة، واستنكرت
 من غزة، من الفمسطيني الوطني المجمس جمسة في يشارك من كل ييدد الذي ،"الثائر الشباب"

 .بالقوة لمنعيم الدعوة أو" العار قائمة" بـ يسمونو ما نشر خالل

 وعزة، وكرامة شرف وسام أعمالو في والمشاركة الوطني المجمس عضوية إن ،"فتح" حركة وقالت
 الذي وىو العار، قائمة عمى وضعو يجب الذي ىو لممشاركين والوعيد بالتيديد يقوم من وأن

 .الفمسطيني الشعب أعداء مع يصطف

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الخميس اليوم اهلل رام في سيعقد اجتماعاً  ان فتح لحركة المركزية المجنة عضو االحمد عزام قال
 العام االمين مع عمان في الثالثاء عقده الذي لمقاء استكماالً  الديمقراطية والجبية فتح حركة بين

 . الوطني المجمس لعقد التحضيرات اطار في حواتمة نايف لمجبية

 من بتعميمات جاء حواتمة مع لقاءه أن إلى" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في األحمد وأشار
 في ستطرح التي القضايا حول واقتراحاتو حواتمة نظر وجية لسماع محمود عباس الرئيس
 .الفمسطيني الوطني العمل مسيرة في الكبير لدوره نظرا المجمس

 الوضع مناقشة خاللو وجرى ساعات خمس استمر حواتمة مع لقاءه أن الى األحمد واشار 
 والتنكر القدس بشأن األمريكي القرار الى اضافة حماس تعنت بسبب االنقسام واستمرار السياسي

 .الموقعة لالتفاقات اإلسرائيمي

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

  نياية في أنو ،" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير لحركة المركزية المجنة عضو زكي عباس أكد
 . غزة قطاع في لممواطنين الحياتية األمور من الكثير إصالح سيتم ،الحالي أبريل شير
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 موظفي رواتب صرف الشير، ىذا نياية قبل سيتم": الوطن دنيا"في تصريح خالص لـ زكي وقال
 ىم منة، وليس حق ىذا الموظفين، حقوق من حق بأي المساس يتم لن غزة، قطاع في السمطة
 .راتبيم عمى يحصموا أن الطبيعي فمن ذلك، نتيجة راتًبا ويتقاضون رسمية، وظائف في عمموا

 قالت التي الفمسطينية، الحكومة حديث عمى مشدًدا أحد، راتب بنزع قرار أي يوجد ال أنو وأوضح
 .فنية ألسباب يعود الجنوبية، المحافظات موظفي رواتب صرف عدم إن

 دنيا الوطن: المصدر

 استشيد الذي حسين أبو أحمد الشييد الصحفي" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت
 .العودة مسيرة لفعاليات تغطيتو خالل بيا أصيب التي بجراحو متأثرا

 االحتالل دولة إن ، الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة وقالت
 حقيقة وتخفي األعزل شعبنا بحق جرائميا عمى تغطي أن بذلك وتحاول الصحفيين تستيدف
ن الدولي، لمقانون الجسيمة إنتياكاتيا  . جرائميا مواصمة عمي يشجعيا ذلك عمى الدولي الصمت وا 

 عمى إصرارا إال واعالميينا صحفيينا يزيد لن حسين أبو الصحفي استشياد أن الحركة واعتبرت
 . االحتالل وفضح الحقيقة نقل في المقدسة ميمتيم مواصمة

 والمؤسسات المتحدة لألمم التابعة والمنظمات والييئات الدولي لممجتمع مطالبتيا الحركة وأعادت
 الصحفيين حماية أجل من التدخل الدوليين الصحفيين واتحاد اإلنسان حقوق في العاممة

 .األعزل شعبنا وبحق بحقيم إسرائيل جرائم ووقف الفمسطينيين

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 المحكمة قاضي الوحيدي، فتحي الدكتور االستاذ ،فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت
 .المرض مع طويل صراع بعد األربعاء، فجر المنية وافتو الذي العميا، الدستورية

 :الجنوبية بالمحافظات والثقافة اإلعالم مفوضية عن الصادر النعي بيان في وجاء

 القانونية، واألسرة الفمسطينية، القيادة والى الفمسطيني، شعبنا ابناء الى ننعي األلم من بمزيد" 
 الحرية أجل من وناضمت االنتماء، مفاىيم بوطنيتيا عززت شامخة، قامة والدستورية،
 .".الوجدان في راسخاً  أثرىا يبقي وما بيا، يفتخر ما األجيال، من وخرجت واالستقالل،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

http://fatehinfo.net/post/149838
http://fatehinfo.net/post/149838
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 الحكومة ممف:  ثانياً 

 شعبنا أبناء ضد والتدمير، والتخريب، العدوان، استمرار من الوطني الوفاق حكومة حّذرت
 أجيزتيا، عدوان عواقب عن المسؤولية كامل االسرائيمي االحتالل حكومة محممة وممتمكاتو،

 .مستوطنييا وعربدة

 االحتالل حكومة جرافات قيام إن صحفي ، تصريح في المحمود، يوسف باسميا المتحدث وقال
 بالتزامن يقع اليوم، الشمالية، األغوار في الزيتون أشجار مئات واقتالع المواطنين، أراضي بتدمير

تالفيم نابمس، جنوب جالود قرية عمى المستوطنين المخربين ىجوم مع واالنسجام  ممتمكات وا 
 وتعكس االنسانية، المبادئ وأبسط تتنافى التي الرىيبة العنصرية الشعارات وخط المواطنين،

 يوفرون من وعمى المستوطنين، أولئك عمى تييمن زالت ما التي البائدة الظالمية العصور روحية
 .الحماية ليم

 االحتالل استمرار عن صمتو ازاء المسؤولية من جزءا يتحمل الدولي المجتمع أن" عمى وشدد
 فإن ولذلك الدولية، والشرائع القوانين ورفض بالتصدي االحتالل حكومات استمرار وعن وفظائعو،
 التمرد، ىذا أمام قوانينيا وعن قراراتيا، وعن نفسيا، عن الدفاع الدولية األسرة من المطموب
 ".االحتاللي والخروج والصمف،

 المصدر: وكالة وفا 

 التحرير منظمة حول لاللتفاف وطنًيا إعالمًيا يوًما نيسان 03 العتبار اإلعالم وزارة دعت 
 كل ولرفض الوطنية، لثوابتنا الحامي واإلطار لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية،
 .بديمة قيادات خمق ومحاوالت الفمسطيني، التمثيل بوحدة لممس المشبوىة المحاوالت

 عمى فمسطين في العاممة والدولية والعربية، المحمية، اإلعالم وسائل وحثت الوزارة في بيان ليا ،
سناد دعم في مشاركة أوسع  مع بالتزامن لثوابتنا والحارسة الشرعية، المظمة التحرير منظمة وا 
 (.الفمسطينية الشرعية وحماية القدس،: )والثالثين الثانية دورتو في الوطني المجمس انعقاد

_ الشرعية": )#ىاشتاج"و موحًدا، عنواًنا سيحمل نيسان من الثالثين أن وأكدت الوزارة 
 (.المؤامرات_ كل_ من_ أقوى_ الفمسطينية

  وزارة االعالم المصدر: 
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 متأثًرا ارتقى الذي جباليا، مخيم من حسين، أبو أحمد الصحافي الزميل اإلعالم وزارة نعت 
 الوطنية لرسالتو تأديتو أثناء أسبوعين، نحو قبل جباليا، شرق العودة مسيرات خالل بجروحو
 .والمينية

 بمحاسبة لمصحافيين الدولي واالتحاد الدولي، األمن مجمس وطالبت وزارة االعالم في بيان ليا ،
 نيسان من السابع في االحتالل جنود استيدفو الذي مرتجى، وياسر حسين، أبو: الزميمين قتمة

 .نفسيا المسيرات خالل الجاري،

 غزة، في حسين أبو الشييد جثمان بتشييع الفاعمة المشاركة إلى اإلعالميين ودعت الوزارة 
 يطال الذي إسرائيل، بإرىاب تنديًدا الجنازة، خالل الوطن بمحافظات تضامنية وقفات وتنظيم

 .والغطرسة بالنار الحرية رواية حجب ويستيدف اإلعالميين،

 وزارة االعالم  المصدر: 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

ناطق مختمفة م من مواطنين خمسة الخميس اليوم فجر االسرائيمي  االحتالل قوات عتقمتا
 .الغربية الضفة حافظاتبم

 دير من الخطيب وكمال لحم، بيت جنوب الدىيشة مخيم -شاىين حسين:  المعتقمين من وعرف
 جنين قرب جبع من خالد وجياد اهلل، رام شرق دبوان

 االحتالل إطالق بعد ظيره في حمحمول شمال الخميل شاب من بمدة اصيب وفي سياق متصل 
 .المدينة مدخل قرب الماضية الميمة صوبو الرصاص

 وكالة معاالمصدر: 

 برصاص بيا اصيب بجروح متاثرا حسين ابو احمد الصحفي استشياد عن الصحة وزارة اعمنت 
 جباليا شرق السممية العودة لمسيرات تغطيتو اثناء اسبوعين نحو قبل  االسرائيمي االحتالل جيش
 .غزة قطاع شمال في

 وزارة الصحة المصدر: 
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 مركز ،"فيسبوك" موقع في الرسمي حسابو عمى ، اإلسرائيمي التعميم وزير بينيت نفتالي ىاجم
 من الجيش منع خاللو من وطالب العميا، لممحكمة األخير قّدمو الذي االلتماس بسبب ،"عدالة"

 .غزة مع الحدود عمى السمميين المتظاىرين ضد الحي الرصاص استخدام

 ىذا عمى االلتماس في ورد ما عمى بينيت الوزير ردّ " إنّ  بينيت عمى رّده في" عدالة" مركز وقال
 ".االلتماس محتوى عمى موضوعيّ  ردّ  لديو ليس أن يثبت والتحريضّي، اليجوميّ  النحو

 غزة قطاع من الواردة المصّورة والمقاطع الشيادات" أن عنو صدر بيان في المركز وأضاف
 شكوًكا يثير الذي األمر العّزل، السممّيين المتظاىرين ضد الحي الّرصاص الجيش استخدام أثبتت
 ".حرب جرائم ارتكاب حول جّدّية

 84موقع عربالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 التام واحتراميا األوروبي، االجماع عن يخرج ال الذي موقفيا التشيكية، الخارجية وزارة أكدت 
 ودولة إسرائيل لدولة مستقبمية عاصمة القدس تعتبر التي األوروبي، لالتحاد المشتركة لمسياسة
 .المستقبمية فمسطين

 جديد قنصل تسمية اإلسرائيمية، التوقعات سقف دون جاءت خطوة وفي التشيك جميورية وقررت
 وسائل في معمنا كان كما القدس، إلى سفارتيا نقل من بدال الغربية، القدس مدينة في ليا،

 .شيور منذ اإلسرائيمية اإلعالم

 سفارات تمتمك الدول إن" األربعاء، اليوم مساء عنيا، صدر بيان في التشيكية الخارجية وقالت
 لدولة عاصمة الموحدة بالقدس اعترافيا عدم إلى إشارة في ،"الُمستقِبمية الدول عواصم في

 .اإلسرائيمي االحتالل

 باإلجماع التزمت التشيكية الحكومة أن" مطمع دبموماسي مصدر صرح متصل، سياق وفي
 تقميد لجية شيور، عدة منذ المتعددة اإلسرائيمية واإلغراءات لمضغوطات تستجب ولم األوروبي،

 لدولة موحدة كعاصمة بيا االعتراف أو المحتمة القدس إلى السفارة بنقل األميركية الخطوة
 ".االحتالل
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 ستنقل التشيك، جميورية أن المسبق، بالجزم والتضميل، الكذب مارست إسرائيل" إن وأضاف
 وتشجيعيا األخرى، الدول بعض إلييام األميركية، الخطوة مع تزامنا المحتمة القدس إلى سفارتيا
 ".المسمك ذات الحذو عمى

 وفاوكالة المصدر: 

 ان مشعشع سامي " ،االونروا وكالة تشغيل واغاثة الالجئين الفمسطينين " باسم المتحدث قال 
 الى الوصول وعدم المالي عجزىا سد اجل من االطراف مختمف مع حثيث بشكل تعمل الوكالة
 . خدماتيا تقديم عن فييا تتوقف نقطة

 لألونروا العام المفوض تصريحات ان الى" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في مشعشع واشار
 عدم بشأن عنو نقل ما نافيا خاطئ بشكل ونشرت نقمت بروكسل في لمصحفيين  كرينبول بيير

 .الدراسي العام اطالق

 مميون 033 يتخطى عجزا تعاني الوكالة ان تصريحاتو في اكد كرينبول ان مشعشع واوضح 
 الوكالة خدمات فان اليوة لردم جاىدين نسع لم اذا انو قال كما االخيرة التبرعات رغم دوالر

 ىذه الى الوصول لعدم تسعى الوكالة ان مؤكداً  محدق لخطر تتعرض قد والصحية التعميمية
 . النقطة

 صندوق واطالق الدولي البنك مع تفاىمات عن االعالن وشك عمى االونروا ان مشعشع وكشف
 التنمية صندوق عبر خاصة وقفية عن االعالن الى اضافة والتعميم التربية برنامج بدعم خاص

 . تبرعاتيا لزيادة المانحة الدول مع المبذولة الجيود عن فضال االسالمي

 الدول من وغيرىا المانيا الى بروكسل بعد سيتوجو العام المفوض ان الى مشعشع واشار
 .لألونروا الدعم لحشد االسالمية الوسطى اسيا في اسالمية دول الى ثم ومن االوروبية

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 في لسوريا جديدة جوية دفاعات أنظمة تسميم تعتزم موسكو إن الروسية الدفاع وزارة قالت 
 .القريب المستقبل

 السورية القوات عميو حصمت الذي األمريكي “توماىوك” صاروخ ستفحص أنيا الوزارة وأضافت
 .الروسية الصواريخ تطوير أجل من األخير، اليجوم بعد

 وكالة رويترز  : المصدر
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 الجنسية بسحب بالده سمطات قيام عن تحدثت التي األنباء صحة مسؤول، أردني مصدر نفى
 ".فتح" وحركة الفمسطينية السمطة في مسؤولين عائالت أفراد من األردنية،

 سحب حول أشيع ما إن" ىويتو، عن الكشف عدم مفضال ،"برس قدس" لوكالة المصدر، وقال
 ،"الصحفية المينية من يخمو ونشره الصحة عن تماماً  عار   السفر جوازات أو الوطنية األرقام
 ".مشابيا خبراً  عامين قبل نشرت وأن سبق ذاتيا الصحيفة أن إلى مشيراً 

 بشكل الجنسيات سحب موضوع عمى لندن من الصادرة الصحيفة تركيز من المصدر واستغرب
 وال جداً  قميل الوطنية، باألرقام يحتفظون الذين األردن في" فتح" قيادات عدد أن رغم دوري،
 .شخصاً  03 الـ يتجاوز

 يحيى ،(البرلمان) األردني النواب مجمس في النيابية فمسطين لجنة رئيس أكد أخرى، جية من
 في ورد ما وأن الفمسطينية، السمطة قيادات من الجنسية سحب ينوي ال األردن أن السعود،
 .الصحة عن عار المذكورة الصحيفة

 وكالة قدس برس :المصدر

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


