
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 28                   األحداليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 جديد ال إنو ،" فتح" لحركة والمركزية التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام قال
 بمنظمة المطمق االلتزام ضرورة مؤكدا اليادئة، المغة سوى ألقاه الذي ىنية إسماعيل خطاب في

 .الموقعة االتفاقيات وتنفيذ التحرير

 ولغة إيجابياً  كالماً  واعتبره ىنية، إسماعيل لكالم استمعت: "تصريح صحفي في األحمد وأضاف
 وما موسكو وفي الماضية، األيام خالل" حماس" قادة من سمعناىا التي المغة مثل وليس ىادئة،
 ".الردح أسموب عن تماما بعيدين وسنبقى بو، نرحب نحن األسموب وىذا ،"ردح" من بعدىا

 أن إلى منوىاً  ضامن، إلى أوال تحتاج وىي كافية، غير وحدىا التصريحات أن االحمد  وأكد
 بتنفيذ الفور عمى والبدء االنقسام، إنياء ضرورة أكد عندما عام قبل واضحا كان الوطني المجمس

 "ذلك؟ من المانع ما: "متسائال الموقعة، االتفاقات

 بين اتفاقات وىناك عميو، التوقيع تم ما تنفيذ بل جديدة، لحوارات بحاجة لسنا" األحمد  وأوضح
 من اتفاقيات وتفاىمات. سبقو ما كل عمى مستنداً  ،7102 اتفاق آخرىا وحماس، فتح حركتي

 التزاماً  تريد" فتح" حركة أن عمى مشدداً  االتفاقات، ىذه بكل تمتزم لم" حماس" أن وبيَّن األحمد 
 .العرب األشقاء قبل من المكمفة بصفتيا مصرية بضمانة وحقيقياً  جاداً 

 وكالة وفا المصدر: 

بمدية عمى تأسيس  عاماً  051مة في احتفال مرور د. محمد اشتية خالل كمأكد رئيس الوزراء 
في ظل الظرف الصعب والمعركة السياسية والمالية التي تشن عمينا، لتمرير صفقة  انو،نابمس 

القرن، نقول: "ال وألف ال ألي مبادرة ال تمبي حقوق شعبنا، ومشروعنا الوطني، وسنبقى األوفياء 
معركة عمى  لشعبنا وشيدائنا ومدافعين عن حقوقنا، مشيرا إلى أن المعركة مع االحتالل، ىي

 ."ةالجغرافيا والديمغرافية، والرواي

ودعا اشتية أبناء شعبنا في الشتات، ورجال االعمال الى الوقوف مع وطنيم وشعبيم، واالستثمار 
 .يفي وطنيم، لمتغمب عمى كافة التحديات وتعزيز صمود المواطنين والنيوض باقتصادنا الوطن
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 ، الفصح عيد باحتفاالت مشاركتو خالل اشتية محمد. د الوزراء رئيس قالومن ناحية أخرى   
 ىذه باستخدام نسمح وال شعبنا، من رئيسي مكون ىم بل فمسطين، في جالية ليسوا المسيحيين إن"

 ".المفردات

 من شكل بأي ليم نسمح لن الذين العابثين لبعض الشوائب بعض ىناك كان إن: اشتية وأضاف
 ".لشعبنا والوطنية االجتماعية بالمحمة يعبثوا أن االشكال

 مجمس الوزراءالمصدر: 

لمبدائل عمى الرفض المطمق  الزق محمود غزة  في قطاعأمين سر ىيئة العمل الوطني  اكد 
معتبرًا تشكيل لجنة عميا لما تسمى صفقة القرن الواضحة اليت تحاول حماس سموكيا ودعوتيا 

 وتشكيل بدائل بائسة ومرفوضة  دعوة واضحة وصريحة لتعميق االنقسامالان ىذه 

ن عميو ان يسقط صفقة القر اسقاط من يريد ، صوت فمسطين إلذاعةالزق في حديث وقال 
المشروع الن المشؤومة عمى شعبنا لصفقة لتمرير ىذا ااساسية  ل حاضنةاالنقسام الذي يشك

، بعد ان يتم نقل االنقسام الى انفصال ،  كيان سياسي في غزة وفي جوىره  واضح جداً  االمريكي
 .تساوق حماس مع ىذا المشروع  و الشديد لمعربًا عن اسف

 ليرقىفي قطاع غزة جاىدا الى ان يشكل الكيان السياسي ن ىناك من يسعى أواشار الزق الى 
وحماس تحت مسمى تفاىمات مشددًا عمى خطورة  اتفاقيات بين اسرائيلالى مستوى التوافق عمى 

  ىذا االمر.

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 أجل من حماس، حركة دعوة عمى يوسف، أبو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رد   
 (. لقرنا صفقة) لمواجية عميا وطنية ىيئة تشكيل

 التنفيذية والمجنة الفمسطينية القيادة إن: فمسطين صوت إلذاعة تصريح في يوسف أبو وقال 
 كانون منذ( القرن صفقة) من واضحاً  موقفاً  حددوا عباس، محمود والرئيس التحرير، لمنظمة
 أمريكي، مسؤول أي لقاء ورفض المتحدة الواليات مع العالقات قطعت عندما ،7102 ديسمبر
 .الفمسطيني الشعب عمى حرب إعالن واشنطن موقف واعتبار



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-4- 28                   األحداليوم  : 

 أمس، حماس، لحركة السياسي المكتب رئيس إليو دعا الذي االجتماع أن: يوسف أبو وأضاف 
 أن تدرك التي التحرير منظمة فصائل من قاطعتو ،(القرن صفقة) مواجية كيفية مناقشة أجل من
 محاولة سوى ذلك عن لمحديث عممية إمكانية ىناك أن يشير أن يمكن المضمون وال التوقيت ال

 .ازدواجية خمق

 الخيمة وىي التحرير، منظمة يتجاوز أن ألحد يمكن فال واضح، الفمسطيني التمثل أن عمى وشد د
 .الفمسطيني الشعب لكل والمظمة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 لتنمية المطموبة التدخالت وتصميم السياسات رسم إن العسيمي خالد االقتصاد وزير قال 
 صمود تعزيز مستمزمات وتوفير لالقتصاد الوطنية اليوية عمى والحفاظ الفمسطيني، االقتصاد

 .الوطن محافظات مختمف في المؤسسات لكافة ميدانية زيارات تنفيذ بعد بمورتيا سيتم المواطنين

 تحقيق في قدما المضي عن تثنينا لن المالية اإلسرائيمية األميركية الحرب نإ العسيمي وأضاف
 توفير عمى عالوة المخططات، ىذه ومواجية المواطنين  صمود تعزيز نحو وتطمعاتنا أىدافنا

 نمو إحداث من ويمكن األزمات، امتصاص عمى قادر قوي فمسطيني اقتصادي بناء مقومات
 .والفقر البطالة معدالت عمى ايجابا ينعكس اقتصادي

  وكالة وفاالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 71)يونس الكريم عبد عوني عمر الشاب استشياد عن السبت، مساء ،أعمنت وزارة الصحة  
 حاجز عند أسبوع نحو قبل بيا أصيب بجروح متأثرا اإلسرائيمي،" بيمنسون" مستشفى في  ،(عاما
 .نابمس جنوب زعترة

 وزارة الصحة  المصدر:

ت امن مناطق مختمفة بمحافظ مواطناً  01ل االسرائيمي فجر اليوم االحد تقمت قوات االحتالعا
 عزام، سميم نذير أسامة ، موسى دار صالح إسالم المحرر: عتقمينمالعرف من الضفة العربية و 
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من  البدوي رأفت أحمد الفتى ، جوابرة أكرم عبيدة ، ىديب محمد راني الفتى،  من رام اهلل واصل 
 من نابمس. شاىين حاتم، أريحامن  رسد محمود ، الخميل

  وكالة معا المصدر:

 المفاوضات في جدًيا تقد م ال أنو إلى األحد، اليوم، صباح الصادرة اإلسرائيمي ة الصحف أشارت
 لتشكيل اليمين معسكر عمى المحسوبة والكتل نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي ة، الحكومة رئيس بين

 .قميل وزارات عدد عمى الحصول من الميكود أوساط في متزايدة خشية وسط المقبمة، الحكومة

 عبر" االئتالف، في شركائو لصالح الميكود" يبيع" نتنياىو أن ،الميكود في كبير مسؤول واد عى
 ".رسمًيا المفاوضات تبدأ أن قبل حتى والتعميم، والمالية األمن وزارات منحيم

 84المصدر: موقع عرب 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الدولتين بحل بحزم ممتزمة المتحدة المممكة ان عمى" ماي تيريزا"  البريطانية الوزراء رئيسة قالت 
 سيادة ذات فمسطينية لدولة التحضير لجيود بالدىا دعم واستمرار المفاوضات، عبر المحقق

 جنبا وأمن سالم في لمعيش منيا، يتجزأ ال جزء وغز ة ،0692 حدود أساس عمى لمحياة، وقابمة
 ".إسرائيل مع جنب إلى

 عمق عمى ، منصبو توليو بمناسبة اشتية محمد. د الوزراء لرئيس تينئة رسالة في ماي وأكدت
 مصدر يعتبر التعميم مجال في التعاون وأن والفمسطيني، البريطاني الشعبين بين الروابط وأىمية

 .التعاون عالقات تتسع أن متمنية الثنائية، العالقات ضمن فخر

 الزيارات الستمرار وكذلك لندن، في عباس محمود الرئيس الستقبال تطمعيا عن ماي، وعبرت
 .والبريطانية الفمسطينية الحكومتين بين المثمرة الثنائية

 وكالة وفا المصدر: 

 تهت النشرة اليومية نا

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

