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 أواًل : الممف السياسي

 الصامد، الفمسطيني الشعب إن ،الفمسطينية الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة، ابو نبيل قال 
 مشروعنا ضد حيكت التي المؤامرات كل وأد استطاع الفمسطينية، التحرير منظمة وبقيادة

 شق حاولت التي المشبوىة واالنشقاقات المحمية أو البديمة القيادة إيجاد محاوالت ودفنت الوطني،
 .الفمسطيني الوطني الصف

 الظروف من الكثير الدوام، عمى واجيت( ف.ت.م) ان ، صحفي تصريح فيأبوردينة  واضاف
 بالتعاون اسرائيل كمحاولة الشرعية، لمقيادة بديمة محاور إقامة خالليا البعض حاول التي الصعبة

 الفمسطيني، الوطني المشروع لتصفية التحرير، لمنظمة بديمة قيادة إقامة المتحدة الواليات مع
 ليتعامل مشبوه مواز جسم لخمق اقميمية محاوالت او مشبوىة، مؤقتة بمشاريع شعبنا قضية ورىن
 .ورسميا شعبيا المرفوضة التصفوية االفكار مع

 الحاسم العامل كان التاريخية، قياداتو حول والتفافة الفمسطيني الشعب مواقف ان ردينة، ابو وتابع
 المستقل، الوطني القرار عن لمدفاع( ف.ت.م) خاضتيا التي المعارك بتمك النصر تحقيق في

لغاء الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة، دولتنا بإقامة المشروعة بأىدافنا والتمسك  كل وا 
 رغم إقميمي، أمني نظام إلقامة أفكار شكل عمى االن تأتي والتي المشبوىة، والمشاريع السياسات

 .بأسره االوسط الشرق تجاه بو القيام يجب مما تماما متأكدين غير االميركية السياسة صانعي أن

  وكالة وفا : المصدر

الناطق باسميا، عمى عضو  و رد الدكتور جمال نزال، عضو المجمس الثوري لحركة )فتح(
المكتب السياسي لحركة )حماس( خميل الحية، والذي اتيم السمطة الفمسطينية، وحركة فتح، 

تفجير موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل، ومدير جياز المخابرات العامة المواء ماجد ب
 .فرج

وقال نزال لـ"دنيا الوطن": "خميل الحية وداخميتو في غزة، اتيموا رئيس الوزراء، بتفجير موكب 
س صادًقا، بل رئيس الوزراء، ومدير المخابرات أراد قتل مدير المخابرات، ىذا كالم غريب، ولي

 ."يجمب لمشعب الفمسطيني، الويالت من جراء االنفصال الذي تقوده حماس ألراضي غزة
 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=toqQhna819126219450atoqQhn
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/28/1140331.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/28/1140331.html
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وأضاف: "وكأن الحية يقول، إن رامي الحمد اهلل، وماجد فرج، كانا يسيران في موكب وقاما بإلقاء 
وأقول  قنبمة عمى بعضيما ليمّوت أحدىما اآلخر، ىذه تصريحات غير معقولة، وال يصدقيا أحد،

لحماس ىاتوا أساليب أخرى"، متابًعا: "حماس غير قادرة عمى استيعاب أن المجمس الوطني 
سُيعقد يوم االثنين، وتريد تخريبو بأي شكل من األشكال، لكن أّنى ليم ذلك، المجمس الوطني 

 ."سُيعقد سُيعقد ِشْئُتم أم َأبيُتم

 المصدر: دنيا الوطن

 في الفمسطيني، الوطني المجمس  عقد  إن غزة ، قطاع في الفتحاوية الحركية المكاتب قالت 
 منظمة عن بديل تشكيل محاوالت لكل صفعة ىو شعبنا، بيا يمر التي المصيرية المرحمة ظل

 ضرورة واجب بات المجمس عقد فإن لذلك لشعبنا، والوحيد الشرعي الممثل الفمسطينية التحرير
 .ميمة وطنية

: وقالت عباس، محمود ولمرئيس المجمس، لعقد المطمق دعميا صحفي، بيان في المكاتب وأكدت
 التحرير، منظمة مؤسسات في الدماء لتجديد تاريخية فرصة المرحمة، ىذه في المجمس انعقاد إن"

 الوطني، القرار استقاللية ولتأكيد الفمسطيني، الوطني المشروع ولحماية والوحيد، الشرعي ممثمنا
 ".المنظمة عن بدائل واصطناع الختالق محاوالت أي ورفض

 والفرعية المركزية الحركية المكاتب دعم القدرة، حيدر الييئة، في الحركية المكاتب مفوض وجدد
 محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية، لمقيادة الكامل القطاع، في الحركة أقاليم وفي القطاع في

 المقرر الوطني المجمس لعقد المطمق، ودعميا بل والمفوضية، الحركية المكاتب وتأييد عباس،
 .االثنين غداً  اهلل رام في أعمالو يبدأ أن

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 اليوية يكرس الذي الفمسطيني الوطني المجمس انعقاد أىمية مصر، في" فتح حركة أكدت 
 .الفمسطيني الوطني القرار ويحمي الوطنية القيم ويعزز الفمسطينية والثوابت

 الشعبية واالتحادات الفمسطيني الوطني التحرير حركة إن ليا، بيان في الحركة وأضافت
 اصطفافيا تؤكد العربية، مصر جميورية في الفمسطينية والجالية الخيرية والجمعية والمؤسسات

 لمرئيس الحكيمة وبالقيادة الفمسطينية التحرير بمنظمة وتمسكيا الفمسطيني الوطني القرار خمف
 .عباس محمود
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 في اإلسيام شأنيا من التي المجمس، انعقاد تعطيل ومحاوالت مواقف" مصر" فتح حركة وأدانت
 الوطني المشروع تيدد ألخطار الفمسطينية قضيتنا فيو تتعرض وقت في الوطني الصف شق

 والقرار الشرعية تمثل التي التحرير منظمة عمى االلتفاف وتحاول الشعب ووحدة الفمسطيني،
 .المستقل الفمسطيني الوطني

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 حركة عن صدر ما صوافطة فوزي احمد االحتالل سجون في القابع األسير عائمة استنكرت
 نجميا بخصوص( حماس) حركة روجتيا التي األكاذيب كل أن" مؤكدة نجميا، بشأن" حماس"

 سموم وبث الفمسطينية الساحة في الحقائق وقمب االوراق لخمط محاولة وىي خيال، محض
 ".الحقد

 كل مسؤولية" حماس" حركة السبت، مساء ليا، بيان في صوافطة أحمد األسير عائمة وحممت
 اسير ايضا وىو االحتالل سجون في معتقل أنو الى مشيرة لنجميا، اإلساءة عمى المترتبة التبعات
 .االسالمي الجياد لحركة انتمائو خمفية عمى االحتالل سجون في شبابو زىرة قضى كان سابق

 صحيفة القدس: المصدر

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 رامي الوزراء رئيس اغتيال محاولة حول حماس حركة روجتو ما الوطني، الوفاق حكومة أدانت 
 ما ووصفت الماضية، الساعات خالل فرج ماجد المواء العامة المخابرات جياز ورئيس اهلل، الحمد
 من" والمسرحي االصطناعي النفس غسل"و" التبرير صناعة" الى ينتمي بأنو حماس قدمتو

 حركة ارتكبتيا التي( الوطنية المصالحة إعدام) وجريمة االغتيال محاولة جريمة عن المسؤولية
 .حماس

 إن: السبت مساء صحفي بيان في الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف وقال
 واالعراف الخطوط، كل عن السافر الخروج عمى اصرارىا ىو حماس قدمتو فيما المفاجأة

 األصيل شعبنا ربط الى خاللو وأشارت قدمتو الذي( الممعون التمفيق) عبر وذلك الفمسطينية،
 في العربية مصر جميورية ضد والعمل سيناء في اإلرىابية بالمجموعات ومؤسساتو البطل
 اختراع عبر ، العربية مصر جميورية في االشقاء مع العالقة لضرب( صبيانية) محاولة
 مدينة من بسيط عامل أنو وتبين( صوافطة احمد) ىو الذي( األنصاري حمزة أبو) شخصية
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 السمطة مؤسسات الى حياتو في ينتسب ولم االحتالل سجون في سنوات منذ اعتقل طوباس
 .الفمسطينية الوطنية

 الذي والمستوى حماس حركة قدمتو ما تجاه الحكومة أسف عمى الرسمي، المتحدث وشدد
 العميا الوطنية المصالح مع مسؤول الال وتعامميا الوطنية بالحالة السافر العبث في  اليو انحدرت
 .البطل الصامد شعبنا ألبناء

 المصدر: وكالة وفا 

 

 رواية ان: "في بيان صادر عنو   االمنية لممؤسسة الرسمي ضميري الناطق عدنان المواء قال 
 الوزراء، رئيس موكب تفجير عن المسؤولية من نفسيا إعفاء محاولة في المرتبكة حماس حركة
صرار جديدة أكاذيب سوى بجديد تأت لم العامة المخابرات ورئيس  محاولتيا وأن االنقسام، عمى وا 
 واإلخراج. التأليف رديئة مسرحية كونو يعدو ال تحقيق عن الحديث

 وحالي سابق اسير ىو( األنصاري) حماس لقبتو الذي صوافطة فوزي احمد حول الرواية: أوال
 الفمسطيني، باألمن عالقة أي لو وليس الغربية الضفة في طوباس سكان من وىو االحتالل لدى
 . بسيط مواطن ىو صوافطة وأن

 ابو أن المعمومات وتؤكد طويمة، شيورا استمر العبوات وزرع التحضير أن روايتيم تقول: ثانيا
 . غزة شمال في حمساوي قائد شالييات أحد في يعمل كان حماس بيد أعدم الذي المتيم خوصة

 مكشوفة أكذوبة ىي وغزة سيناء في اإلرىاب قضية في الفمسطينية المخابرات زج محاولة: ثالثا
 مصر في االخوة الستعطاف غزة في حماس إنفاق من براءتيا أظير خالليا من حماس تحاول

 .الموضوع ىذا في

  وفا وكالة: المصدر

 

 

 

 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kNCqgQa819170000088akNCqgQ
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 

 بمحافظات مختمفة مناطق من  مواطنا 1ٔ األحد اليوم فجر  االسرائيمي االحتالل قوات اعقتمت 
 .  الغربية الضفة

 محمد وعيسى لحم، بيت شرق العبيدية بمدة من ربايعة داوود محمد: المعتقمين من وعرف
 ومحمد الرمحي، سفيان معاذ نخمة، محمود وأييم، لحم بيت جنوب فجار بيت بمدة من طقاطقة
 مرعي وحمزه مرعي، عمار مرعي، نوعمرا اهلل، رام مدينةب الجمزون مخيم من الحطاب نضال

 .سمفيت محافظةب حسان بني قراوة من

 شمال القرارة بمدة شرق مواطنين ثالثة االسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت غزة ظاتفمحا وفي
 شرق" كيسوفيم" منطقة قرب الفاصل لمخط تجاوزىم بعد غزة قطاع جنوب يونس خان شرق
 .البمدة

  وكالة معاالمصدر: 

 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 محطات أولى في السبت مساء الرياض إلى بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير وصل  
 المتحدة الواليات فيو تسعى الذي الوقت في عجل عمى ترتيبيا جرى التي األوسط بالشرق جولتو
 .إيران عمى جديدة عقوبات لفرض الدعم حشد إلى

 اليمين أدائو من فقط يومين بعد عمان األردنية والعاصمة والقدس لمرياض بومبيو زيارة وتأتي
 االتفاق من االنسحاب بشأن قرار التخاذ ترامب دونالد األمريكي الرئيس يستعد فيما منصبو لتولي
 .األوروبية القوى تدعمو يزال ال والذي 2ٕٔٓ في إيران مع الموقع النووي

 رويترزوكالة المصدر: 
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 الفمسطينية األراضي في األوضاع تفاقم تزايد من خشيتيا عن الروسية، الخارجية وزارة أعربت 
 .القدس إلى أبيب تل من المرتقب األمريكية السفارة نقل خمفية عمى

 موسكو تشعر: "االلكتروني موقعيا عمى اليوم نشرتو ليا بيان في الروسية الخارجية وزارة وقالت
 اإلدارة نية بسبب ذلك في بما الفمسطينية، األراضي في األوضاع تفاقم احتمال إزاء عميق بقمق

 السفارة نقل بداية إلى يرمز مايو، منتصف في القدس في رسمي احتفال إقامة األمريكية
 ".القدس إلى أبيب تل من األمريكية

 األراضي في المأساوية األحداث بسبب عميق بقمق تشعر" موسكو، أن عمى الخارجية وشددت
 أية عمى اإلقدام وعدم النفس بضبط التحمي إلى العالقة، ذات األطراف كل وتدعو". الفمسطينية
 واسعة مسمحة مواجية إلى بالتصعيد ييدد ما وىو الوضع، تدىور من تزيد أن يمكنيا خطوات
سرائيل غزة بين النطاق  .وا 

 حياة فقط ليس سيعرض فيو، المرغوب غير التطور، ىذا أن الروسية الخارجية وأوضحت
 الظروف لتييئة المبذولة الجيود وسيقوض بل لمخطر، واإلسرائيميين الفمسطينيين المواطنين
 .الدولي القانون أساس عمى اإلسرائيمية الفمسطينية المفاوضات الستئناف الالزمة

 روسيا اليومالمصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم 

 


