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  أواًل : الممف السياسي 

 في وسنبقى العصر صفقة وضد المنامة في يجري ما ضد إننا" عباس محمود رئيسال كدأ 
 ".كان أينما اإلرىاب ونحارب صامدين، أرضنا
 ميمة األموال إن" اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في ،األجنبية الصحافة لقائه أثناء الرئيس وقال

 الدولية الشرعية أساس عمى سياسي حل يتم وعندما أىم، السياسي الحل لكن ميم، واالقتصاد
 تحول أن المطمق رفضو عن معربا ،"يساعدنا أن يريد من بكل مرحبا نقول وقتيا الدولتين، ورؤية
 .اقتصادية إلى سياسية من الفمسطينية القضية أميركا
 باستالم القبول عدم عمى التأكيد الرئيس جدد الفمسطينية، المقاصة ألموال إسرائيل خصم وحول
 من حرمانيم يمكن وال لدينا، ما أقدس ىم واألسرى والجرحى الشيداء أن مؤكدا منقوصة، األموال
 .الرواتب

 وكالة وفا : لمصدرا
 

تواصل لميوم الثاني عمى التوالي، المسيرات والوقفات االحتجاجية في محافظات الوطن كافة ت 
لما يسمى "صفقة القرن"، والورشة  ومخيمات الالجئين في الشتات وعدد من دول العالم، رفضاً 

، ودعما لمواقف الرئيس محمود عباس، األميركية في البحرين، المقررة اليوم الثالثاء وغداً 
 .لكل الحمول التصفوية لقضيتنا الرافضة

وتستمر الفعاليات االحتجاجية، التي دعت ليا حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" بالتنسيق 
 .والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى يوم غٍد األربعاء

   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية : لمصدرا

 لمسالم الوحيد السبيل أن عريقات، صائب د. ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أكد  
نجاز أرضيا، عمى الحرة الفمسطينية الدولة سيادة تجسيد في يكمن واالزدىار  الشعب حقوق وا 
 لمقرار وفقا الالجئين وعودة واالستقالل المصير تقرير في لمتصرف القابمة غير الفمسطيني

 .491 األممي

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=TkdsNga857013602874aTkdsNg
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 تنفيذ عبر يمر   والعدالة الحرية تحقيق أن الثالثاء، اليوم صحفي تصريح في عريقات وأوضح 
 غير الواقع األمر بإجراءات االعتراف خالل من وليس الدولي والقانون المتحدة األمم قرارات

 .بالقوة األرض عمى االحتالل يفرضيا التي القانونية

 العادل السياسي الحل عمى المساومة بعدم الواضح الفمسطيني الرسمي الموقف عمى التأكيد وجدد
لغاء الفمسطينية القضية إنياء عناصر تتضمن خطة أية إن: "وقال والدائم،  شعبيا وجود وا 
 ".التفاوض أو لمنقاش قابمة وغير الفمسطيني، الجانب من سمفاً  مرفوضة

 في الفمسطيني، الشعب لمصمحة األفضل ىو ما معرفة تد عي األميركية اإلدارة أن إلى وأشار
 والموارد األرض ومصادرة سرقة من اإلسرائيمي االحتالل انتياكات بو تدن لم الذي الوقت

 .األساسية حقوقو من شعبنا وحرمان االستعماري االستيطان وتوسيع الطبيعية،

 ودعم وتطبيع القانونية، وغير األحادية قراراتيا ىو األميركية اإلدارة عنو تدافع ما إن" وأضاف،
 ".لفمسطين اإلسرائيمي االحتالل ترسيخ أجل من االستعماري، االستيطاني المشروع

 الرئيس مساعد مع وزيارتو دمانفري إسرائيل في المتحدة الواليات سفير تصريحات عريقات وأدان
 االحتالل حكومة رئيس بصحبة األردن غور إلى بولتون جون القومي األمن لشؤون ترمب
 دولة أراضي من المزيد لضم خططو وتعزيز االحتالل وجود تبرير أجل من نتنياىو، بنيامين
 .فمسطين

       وكالة وفا : لمصدرا

 
 الوطن في المحامين كافة الزم العرب المحامين اتحاد إن عبيدات جواد المحامين نقيب قال 

 الحادية وحتى اليوم ىذا صبيحة المحاكم جمسات داخل واحتجاجاتيم اعتراضاتيم بتسجيل العربي
 القضية تستيدف التي البحرين بورشة منددة احتجاجية وقفات لتنظيم لمتفرغ وذلك صباحا، عشرة

 .الفمسطينية
 الوطنية القضايا يتصدرون من ىم العرب المحامين أن عبر صوت فمسطين، عبيدات واضاف
 بورشة تنديدا اصباح عشر الحادية الساعة من اعتبارا اضراب تنظيم قرروا ولذلك القومية
يصال البحرين  .ىناك لممجتمعين رسالة وا 

       اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا
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أطمع مستشار الرئيس لمعالقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، رئيس تحالف   
 .الفتح بالبرلمان العراقي ىادي العامري، عمى االوضاع في األرض الفمسطينية

وأكد العامري دعم العراق الكامل لمقيادة والشعب الفمسطيني في صمودىم بوجو االحتالل 
أن العراق حكومة وشعبا يرفض بالمطمق صفقة القرن االميركية وورشة  االسرائيمي، مشددا عمى

 .غير منقوصة  المنامة، وسيبقى داعما لمشعب الفمسطيني حتى نيل حقوقو كاممة
 العراقية العاصمة في ومظاىرات اعتصامات الى العراقية والنقابات األحزاب من عدد وقد دعا

 .االميركية القرن وصفقة المنامة لورشة رفضا وغدا اليوم بغداد
 وكالة وفا : لمصدرا
 
 في اليوم ستعقد التي البحرين ورشة من صبح احمد فتح لحركة الثوري المجمس عضو قمل 

 ألنيا الفشل وىو السابقة المؤتمرات كل عن مختمفا يكون لن مصيرىا إن وقال المنامة العاصمة
 .االحتالل وىو االسرائيمي الفمسطيني الصراع في االساسية المشكمة تعالج ال

 عمل ورشات ان ، الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في صبح واضاف
 النجاح ليا يكتب لم وكميا القمم مستوى عمى فييا الحضور كان اوسمو اتفاق بعد عقدت كبرى
 .االحتالل انياء وىي االساسية القضية الى التطرق لعدم

    اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 االمثل النجاح يشكل الفمسطيني البيت ترتيب إن الزق محمود الوطني العمل ىيئة سر امين الق 
 .الفمسطينية لمقضية االمريكي التصفوي المشروع إلسقاط
 واستعادة االنقسام انياء ان ، اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في الزق واضاف
 من حالة أمام شعبنا وان خاصة االمريكي، المشروع لمواجية االساسية الركيزة ىو الوطنية الوحدة

 .الفمسطينية لمقضية انتصارا العربي الشعبي النيوض
 ترسيخو المطموب من الفمسطينية الساحة في ايجابيٌ  أمرٌ  ىذه الشعبي النيوض حالة الزق واعتبر
 السياسة مواجية في االنظمة عمى العربي الشعبي الضغط لتفعيل والسعي االنقسام بإنياء

 في عظمى كقوة اسرائيل عمى والحفاظ العربية الشعوب خيرات نيب عمى ترتكز التي األمريكية
 . العربية المنطقة

 : اذاعة صوت فمسطين      لمصدرا
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 : ممف االحتالل واالستيطانثانياً  

، خالل عمميات دىم وتفتيش ينمواطن 9 ،الثالثاء اليوم فجر االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .بالمحافظات الشمالية 
قررت قوات االحتالل، صباح اليوم الثالثاء، وقف نقل الوقود إلى  بيةو وفي المحافظات الجن

 .ةإطالق البالونات الحارقجة بحمحطة توليد الكيرباء في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 
 االعتصام خيمة ، اليوم صباح االحتالل، بمدية طواقم ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمية 

 .بالقدس سموان ببمدة ياصول وادي حي في والتضامن
  معاوكالة : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 غوث لوكالة والسياسي المالي الدعم حشد بيدف المانحة الدول مؤتمر نيويورك في اليوم قديع 
 لمتصويت المقبل ايمول في اخر ومؤتمر اجتماع يتبعو" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 .اخرى سنوات لثالث الوكالة عمل تجديد عمى
 ان ، الثالثاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة مشعشع سامي األونروا  باسم الناطق وقال
 الحالية الدورة ورئيسة جوتيريش أنطونيو المتحدة لالمم العام االمين بحضور يعقد تمرالمؤ 

 الوكالة بان تتحدث التي االشاعات عمى رداً  ويأتي اسبينوزا، فيرناندا ماريا العمومية لمجمعية
 السنوية الوكالة ميزانية ان مؤكداً  الالجئين تجاه بواجباتيا لمقيام المميارات عشرات الى بحاجة
 ...فقط سنويا دوالر مميون ومئتي بمميار تقد ر

 ان الى مشيراً  المانحين مؤتمر مع البحرين ورشة عقد تزامن من استغرابو عن مشعشع واعرب
 .فقط ايام قبل الورشة موعد تقرر ينماب اشير عدة قبل مؤتمرىا حد دت الوكالة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 استمرار بشأن القمق عن، اإلسرائيمية الممارسات في بالتحقيق المعنية المتحدة األمم لجنة أعربت 
 القدس فييا بما الغربية والضفة غزة المحتمة، الفمسطينية األرض في اإلنسان حقوق تدىور

 .اإلسرائيمية والسياسات الممارسات نتيجة الشرقية،
 التوسع وتيرة ارتفاع بشأن خاص بوجو االنزعاج عن، صحفي بيان في المجنة وأعربت

 .والمدارس األطفال يستيدف ما ذلك في بما المستوطنين، من المرتكب والعنف االستيطاني
 وأصابت طفال 12 منيم فمسطينيا 072 من أكثر قتمت اإلسرائيمية القوات بأن أفيد البيان ووفق

 في"  العودة مسيرة" مظاىرات بدء منذ غزة، في الحدودي الجدار طول عمى ألفا 02 من يقرب ما
 .0248 مارس

 موقع اخبار االمم المتحدةالمصدر: 
 
 الحرس في وقادة األعمى المرشد استيدفت إيران عمى جديدة عقوبات المتحدة الواليات فرضت 

 يسعى كان إذا" تدميره"ب ترامب دونالد الرئيس ىدد الذي البمد عمى الضغوط بذلك لتزيد الثوري،
 .الحرب إلى
 قوي رد" ذلك نإ إيران عمى مالية عقوبات بفرض أمراً   وقع ترامب بعد انالرئيس االمريكي  وقال

 ".المتزايدة االستفزازية ايران تحركات عمى ومتناسب
" مطمقا نووي سالح امتالك إليران يمكن ال ، طيران عمى الضغوط زيادة سنواصل" ترامب وأكد

 ".النزاع نطمب ال نحن" مضيفاً ، لمتفاوض اإليراني الممعب في اآلن الكرة أن مؤكداً 
 فرانس برسوكالة المصدر: 

 
 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

، فمسطيني ألف 122 فيو شارك 18االراضي المحتمة عام   في عام إضراب -42-6-4987
 .ضدىم الصييونية التمييز سياسة عمى احتجاجاً 

 
 

 فمسطين عمى البريطاني االنتداب بإلغاء طالب والذي" القدس مؤتمر" انعقاد  -42-6-4904
عالن  .استقالليا وا 
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 -------------------------------------------------------- 
عبر منصات لمواجهة ورشة البحرين كافة  االخبار والمواد االعالمية لمحممة الوطنية   لمتابعة

 حركة فتح باألقاليم الجنوبية عمى شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي المختمفة : 

 /https://fatehinfo.net:  الموقع االلكتروني الرسمي

 https://www.facebook.com/Fatah.official/:  بوكفيس 

 https://twitter.com/Fateh_Movement: تويتر

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

https://fatehinfo.net/
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://twitter.com/Fateh_Movement
https://fatehinfo.net/post/154553
https://fatehinfo.net/post/154553

