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  أواًل : الممف السياسي 

 التضميل محاوالت عمى رداً  الفمسطينية، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل قال 
 الفمسطيني الموقف إن األميركيين، المسؤولين من عدد عن الصادرة المرفوضة والتصريحات

 تحقيق وىو مرات، عدة عباس محمود الرئيس أوضحو والذي الوطنية، بالثوابت وممتزم ثابت،
 وعدم الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة إلقامة الدولتين حل مبدأ وفق السالم

 .واألسرى الشيداء بأموال المساس
 العربية، السالم ومبادرة الدولية الشرعية عبر إال يتحقق لن السالم الى الطريق ان وأضاف،

 تحت تسويقيا إسرائيل وحميفتيا االميركية االدارة تحاول التي واألالعيب االوىام طريق عن وليس
 .االقتصادي واالزدىار السالم شعار
 وكذلك واالرض، اليوية تستيدف استعمارية مشاريع أية أن عمى التأكيد نجدد ردينة، أبو وتابع

 ورشة أفشمت التي  الفمسطينية( ال) وأن بالفشل، ستبوء المنطقة دول سيادة عمى االعتداء محاولة
 .أخرى محاولة أي ستفشل المنامة

 المصدر: وكالة وفا 
 بمحاوالت االمريكية االدارة انحياز الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين اتيم  

 . ومتحضرة خيرة دولة االحتالل ان باعتبار مسارىا عن الفمسطينية القضية اتجاىات كافة حرف

 التي االحتالل دولة وبان بالعمى اصيبت واشنطن ان،واضاف الفتياني عبر صوت فمسطين 
 . والالنساني العنصري والسموك والدمار والخراب الشر لقيم تنحاز انما شعبنا حقوق كافة تسمب

 واشنطن في التحرير منظمة مكتب فتح إعادة فييا اشترط التي غرينبالت تصريحات عمى وتعقيبا
 االمركية، السياسة في وعقم عجز نتيجة ىذا إن  ،  حديث في الفتياني قال لممفاوضات، بالعودة
 مشيرا االمريكية، االدارة من مكشوفة لعبة وأنيا الثابتة حقوقو عمى يقايض ال شعبنا بان مؤكدا
 األمريكية االدرة الييا سعت التي الرئيسة القضايا ابسط تحقيق في فشموا وفريقو غرينبالت أن إلى
 .اموال بحفنة شعبنا رشوة ومحاولة االقتصادي عن السياسي المسار فصل خالل من

 عدمو من واشنطن في التحرير لمنظمة مكتب فتح قضية ليست القضية أن عمى الفتياني وشدد
نما  .وشامل عادل سالم إلى تدفع لمفاوضات واسس ومبدأ موقف قضية ىي وا 

 ىذا نياية مرتقبة زيارة عن فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين أعمن وحول المصالحة الوطنية 
 ،7104 التفاق الزمني الجدول بتنفيذ عالقة ليا جديدة بأفكار المصري األمني لموفد األسبوع
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 تم ما لتنفيذ جديدة آلية إلى لموصول الجيود كافة يبذل يزال ال المصري الجانب بأن مؤكدا 
 .عميو االتفاق

 حركة مع الجيود يبذلون المصريين إن: فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين الفتياني، ماجد قال
 .7104 عام القاىرة في عميو التوافق تم الذي الزمني، والجدول لآلليات لمعودة حماس

 والمطموب الفصائل مختمف من  بورك وقد ثنائيًا، اتفاقاً  ليس  7104 اتفاق أن الفتياني وأكد
 ىذه من لنخرج غزة، في حماس حركة قبل من الزمني الجدول ىذا تنفيذ في والجدية الصدق
 .كممتو الفمسطيني الشعب ليقول انتخابات؛ إلى ستوصمنا التي الحالة

  اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

 المنوي المستشفى يخّص  فيما الحكومة مع التنسيق يتم لم إّنو ، اشتية محمد الوزراء رئيس قال 
ى ان الحكومة مشيرًا ال إسرائيمية، وبموافقة أمريكية، مؤسسة من بتمويل غزة، قطاع شمال إقامتو

 الحصار نتيجة ىناك شعبنا يعيشيا التي اإلنسانية الظروف حدة يخفف دعم ترحب بأي جيد او 
 .عاما 07 من أكثر منذ اإلسرائيمي

 استعداد عمى الحكومة أن ،  فيسبوك الرسمية عمى شبكة  صفحته في وأضاف د. اشتية عبر 
 الداعمة المؤسسة ىوية نعرف وال الحكومة، مع ينسق لم أحًدا أن رغم المشروع، وبحث لمجموس

 .المستشفى ليذا

 وماذا كيذا، مشفى بإقامة الخاصة التفاصيل كافة لنقاش جاىزة الصحة وزيرة نإ وقال اشتية
 الصحي الجياز مع متكاماًل  تشغيمو عند ليكون سيعمل؛ وكيف منو سيستفيد ومن سيقدم

 .الفمسطيني

 أىمنا، ويخدم الفمسطينية المصمحة يخدم أن يجب غزة قطاع في نشاط أي أن ولفت اشتية الى
 الوحدة إلى والوصول االنقسام إنياء أجل من ممكن جيد كل تبذل والحكومة حياتيم، ويسّيل

 ".غزة قطاع في أىمنا تجاه االلتزام كامل ممتزمين وسنبقى الفمسطينية،

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah/photos/a.138652269535486/2309961595737865/?type=3&theater
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خالل حفل افتتاح مركز فمسطين لالستجابة محمد اشتية د. ال رئيس الوزراء قومن ناحية اخرى  
"إن االحتالل االسرائيمي يحبط كل محاولة لدولة فمسطين من شأنيا المحاق   لطوارئ الحاسوب

بالركب العالمي المتقدم، ويسعى لتحويمنا لعالم بطيء، ولكن الشعب الفمسطيني لن تحبطو كل 
 "االجراءات التي يقوم بيا، وسيبقى يقاتل حتى نصبح في العالم السريع

 ، وكالة وفا  الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء: لمصدرا

 
 
 اعالم وسائل عنو تحدثت ما مجدالني احمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنةنفى عضو   

 الجانبين بين العالقات تحسين مبادرة اطار في واشنطن الى سيتوجو القيادة من وفدا ان اسرائيمية
 .واالمريكي الفمسطيني
 المحاوالت  ، الثالثاء اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في مجدالني ووصف
 الصييوني االمريكي الفريق قبل من موفقة وغير بائسة وخطوة ذكية غير بالمناورة االمريكية
 واشنطن تراجع دون االمريكي السياسي المشروع في االنخراط لفخ الفمسطينية القيادة الستدراج

 .االجراءات من وغيرىا القدس حول اتخذتيا التي لخطواتا عن
 الذريع الفشل بعد تأتي االمريكية اإلدارة فريق لسان عمى التصريحات ىذه ان مجدالني واوضح
 وانما النتائج جانب من فقط ليس االقتصادي المنامة مؤتمر في االمريكية السياسة بو منيت الذي
 .والمضمون المسار في

 غير ىي االمريكية االدارة مع عالقات فتح إلمكانية االيحاء محاوالت ان عمى مجدالني وشدد
 معيا العالقات واعادة االمريكية االدارة مع الحوار اعادة من مانع لدينا ليس انو مؤكدا دقيقة،
 عاصمة الشرقية بالقدس واالعتراف جديا معو والتعاطي الدولتين بحل االعتراف اساس عمى لكن

 .الدولية الشرعية قرارات من انطالقا دولية برعاية مفاوضات بدء وبالتالي الفمسطينية لمدولة
 مجدالني اعتبر اوروبا، جنوب من الفمسطيني الشعب اصول حول نتنياىو بمزاعم يتعمق وفيما
 ذروة يمثمون االسرائيمي واليمين نتنياىو ان قائال الصييونية، العنصرية اطار في تأتي انيا

 .االسرائيمي المجتمع في تشكمت جديدة بفاشية االن تتضح والتي والعنصرية التطرف

 

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا 
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 الحكومةممف : ثانياً  

 سيتوجو عباس، محمود الرئيس  من بتعميمات انو  ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث قال.  
 المحطة المقبل االثنين الشقيق العراق دولة الى اشتية محمد. د الوزراء رئيس برئاسة وزاري وفد

 . الشقيقة العربية الدول مع االقتصادية العالقات تعزيز بيدف االردن بعد الثانية
 مع االقتصادية العالقات تفعيل الى تسعى الحكومة ان ، فمسطين صوت عبر اشتية وأوضح
 الراىنة االقتصادية الظروف ظل في والواردات الصادرات مجال في خاصة العربية الدول

 ..االخيرة االمريكية واالجراءات
 يؤسس البحرين ورشة في والمشاركة القرن لصفقة الرافض العراقي الموقف ان ممحم واضاف

 سياسي عربي لموقف اآلمال يفتح الذي السياسي لمدعم اضافة قوية اقتصادية عالقات لبناء
 ..الفمسطينية القضية تجاه موحد
 واستيالء الحمص وادي حي في منزال 734 ىدم االحتالل مخطط ممحم ادان اخر سياق وفي

 لمجم الفوري بالتحرك الدولي المجتمع ممحم مطالبا المحتمة القدس في منزل عمى المستوطنين
 .مشروعة غير بطريقة الفمسطينية االراضي من مزيد عمى واالستيالء االستيطاني التوسع شيوة

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش في  مواطناً  07فجر اليوم الثالثاء  اإلسرائيمي االحتالل قوات تاعتقم
 ومحمود( سنوات 4) شويكي مازن محمد الطفمين: المعتقمين من فر  وع   ،المحافظات الشمالية 

 الشخشير حامد الشابين األقصى، المسجد جنوب سموان بمدة من( سنة 00) شويكي الدين عز
 وعدنان طارق والشقيقين ، المسالمة معتصم المحرر األسير  نابمس، من معاني ىاني وسامي
 . اهلل رام من مرار نعيم مالك الخميل، محافظة من إدريس خضر

بحراسة  اقتحم المستوطنين باحات المسجد االقصى صباح اليوموفي سياق اعتداءات المستوطين 
 قوات االحتالل كما واصمت دىم واقتحام المنازل في بمدة العيساوية في القدس .

  صحيفة القدس: لمصدرا
، أن االنتياكات اإلسرائيمية ضد الصحفيين اء والمعمومات الفمسطينية 'وفا'أكدت وكالة األنب

 031الفمسطينيين في تزايد مستمر وبشكل ممحوظ، حيث سجل في النصف األول من ىذا العام 
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انتياكا خالل شير حزيران  03انتياكا بحق الصحفيين في االرض الفمسطينية المحتمة، بينيا  
 المنصرم.

 031إن االنتياكات اإلسرائيمية بحق الصحفيين بمغت وأوضحت 'وفا'، في تقريرىا الشيري 
. حيث سجل شير كانون الثاني 31/3/7106وحتى  10/10/7106انتياكا في الفترة ما بين 

انتياكا، في حين سجل  35انتياكا، أما شير آذار سجل  01انتياكا فيما سجل شير شباط  75
 03انتياكا، وشير حزيران المنصرم سجل  72تياكا، وسجل شير أيار ان 03شير نيسان 

 انتياكا بحق الصحفيين.
 وكالة وفا  : لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 بين باربادوس جزيرة في الحوار استئناف بعد وتفاؤل" عن مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس عبر 
 تيز التي السياسية لؤلزمة حل إيجاد محاولة بيدف المعارضة، عن وآخرين حكومتو عن ممثمين
 .أشير منذ البالد
 أن مضيفا" جداً  متفائل أنا" الحكومي" في تي في" تمفزيون بثو تصريح في مادورو وأعمن

 سوف االستراتيجي، بالصبر التحمي ومع تدريجياً  أنو وأرى ساعات لخمس" اجتمعوا المفاوضين
 ".السالم نحو الطريق نفتح

  وكالة فرانس برس: لمصدرا
 

 بقيمة محتممة سالح صفقة عن التراجع إلى ، المتحدة الواليات الصينية الخارجية وزارة دعت 
 .كيذه خطوات ألي الشديد رفضيا عن معربة تايوان، مع دوالر مميار 7.7
 بقيمة أسمحة تايوان بيع عمى األمريكية الخارجية وزارة موافقة إعالن عقب الصيني الموقف ويأتي
 بكين، لدى جدية مخاوف يثير ما ،"ستينغر" وصواريخ" أبرامز" دبابات تشمل دوالر مميار 7.7
 وأن لتايوان، أسمحة بيع لقرارىا والمضرة جدا الحساسة الطبيعة تعي" بأن واشنطن طالبت التي
 ".الواحدة الصين مبدأ تمتزم

 روسيا اليوم: لمصدرا
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المعارض بفارق كبير عمى الحزب الحاكم الحالي في  المحافظ الجديدة الديمقراطيةفاز حزب  
 . اليونان في مبكرةال االنتخابات

 بفارق تقدما حقق المحافظ الجديدة الديمقراطية حزب أن الداخمية لوزارة رسمي إحصاء وأظير
 سيريزا حزب لصالح المئة في 30.3 مقابل األصوات من المئة في 36.3 عمى بحصولو كبير
 .األصوات من المئة في 43 فرز بعد تسيبراس أليكسيس الحالي الوزراء رئيس إليو ينتمي الذي

قال رئيس الوزراء المنتخب كيرياكوس ميتسوتاكيس إن لديه تفويضا واضحا من 

 .أجل التغيير وتعهد بزيادة االستثمارات وتقليص الضرائب

 وكالة رويترز: لمصدرا
 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 
 الذي الفصل العنصري جدار وقانونية شرعية بعدم تقر الدولية العدل محكمة - 8-4-7111

 .االراضي الفمسطينية في إسرائيل بنتو
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 

https://fatehinfo.net/post/154553

