
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-5- 3                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

قال عضو المجمس الوطني، نائب القائد العام لحركة "فتح" محمود العالول، إن المجمس الوطني 
أحد أىم أيام عمل المجمس، قرابة نصف أعمالو وسيواصل  األربعاء أمسالفمسطيني أنيى 

 من أجل الوصول إلى ما ىو مرجو. اليوم الخميساالجتماع 

% من 05وأضاف العالول، لـ"وفا"، "أنو جرى تشكيل المجان في اليوم الثالث الذي أنجز فيو قرابة 
ىذا المجمس لم يكن يراد لو الميمة، بمجرد أن النصاب كان قد تحقق وبشكل كبير لمغاية، ألن 

 أن يعقد أساسا".

وقال إن األمور تسير بشكل جيد وشكمت لجان لمصياغة ولمتقاطع عمى صياغة البرنامج 
من أعضاء  امسجرت واآلن ىناك مداخالت  ، السياسي لمنظمة التحرير، ويفترض أن تنيي 

 يم لممرحمة المقبمة ليذا المجمس.رؤيت حول تمحورتالمجمس الوطني، 

سيتابع العمل بشكل جاد جدا من أجل استكمال المشاورات بشأن  الخميس اليوموأضاف أن 
عادة بنائيا، و"إذا تمكنا من إنجاز ذلك اليوم وغدا نكون  مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية وا 

الخميس بانتخابات  اليوم  قد استكممنا ىذه الميمة، وربما تنتيي أعمال دورة المجمس مساء
 المجمس المركزي والمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

  وكالة وفا : المصدر

 المنسقة لميجمة استغرابو عن، رالتحري لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  عبر
 ورفض السامية بمعاداة عباس محمود الرئيس اتيام محاولة في العالم، في إسرائيل بيا تقوم التي

 الوطني المجمس افتتاح أثناء أقوالو تحريف خالل من عديدة، مرات باإلرىاب واتيامو المفاوضات
 تعرض التي المذابح ينف لم الرئيس أن عمما الييود، المؤرخين بعض رأي ذكر الذي الفمسطيني

 .المحرقة فييا بما الييود ليا

 فمسطين دولتين وبإقامة والمفاوضات بالسالم يؤمن عباس محمود الرئيس أن عريقات، وأكد
سرائيل  األمن مجمس أمام طرحيا التي لمسالم رؤيتو حسب جوار وحسن وأمن بسالم تعيشان وا 
 مشكمتنا وأن الييودية لمديانة احترامو مرارا عباس محمود الرئيس  أكد كما ،05/0/0502 بتاريخ

 .أرضنا يحتل من مع

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 الوطني المجمس بأن الحديث أن ، فتح حركة باسم الرسمي الناطق سيف أبو عاطفد. كدأ 
 يمكن ال ألنو دقيق، غير توصيف غزة، قطاع ضد خطيرة لقرارات يعد اهلل، رام مدينة في المنعقد
 عمى تشريعية الوالية صاحب باعتباره الجاري، الشير من الرابع حتى جمستو الممتدة لموطني
نما ضده، خطيرة قرارات يتخذ أن التحرير منظمة في التنفيذية السمطة  مثمرة نقاشات ىناك وا 
 .الوطنية الوحدة استعادة سبل باتجاه وحيوية

 عمى مدرجة غزة قطاع ومسيرات اإلنسانية األوضاع" إن ،صحفي تصريح في سيف أبو وقال
 ومقترحات أوراق مجموعة وأن المجمس، أعضاء اىتمامات قمب في وتقع الوطني، أعمال جدول
 ".القدس وكذلك غزة، بشأن قدمت

 التي المصيرية األسئمة عمى اإلجابة باتجاه ستذىب المجمس سيتخذىا التي القرارات أن إلى ولفت
 ظل في الوطني مشروعنا سنكمل وكيف ذاىبون؟، نحن أين إلى" الفمسطيني، الواقع تواجو

 ".تواجو؟ التي التيديدات

 ليست غزة، الوطني المشروع من القمب في تقع ذكره، سبق ما كل من وجزء: "قائالً  واستدرك
نما تمثمو ما بسبب  انعكس الذي األمر قدمًا، المضي يمكن ال الوطنية، الوحدة استكمال دون وا 
 .القطاع في األوضاع مع تفاعموا الذين وأعضائو المجمس عمى قمقاً 

 تواجده، أماكن كل في شعبنا أبناء صمود تعزيز باتجاه قرارات سيتخذ الوطني أن عمى وشدد
 .المعنوي الحضور بجانب لممنظمة المالي الحضور تفعيل عبر الشتات، مخيمات في وبخاصة

 الشعبية لمجبية العام األمين نائب حضور أن فتح حركة باسم الناطق شدد مواز   صعيد وعمى
 حتى التحرير منظمة عمى حرصو عكس المؤسسين اآلباء ومن قدوة ىم الذين فمسطين، لتحرير

ن نما اليدف عن نبحث ال اختمفنا وا   .الفمسطينيين يوحد الذي الطريق عمى وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مشاركة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة ثمنت 
 الوطني المجمس جمسات مموح الرحيم عبد الشعبية لمجبية العام االمين نائب الفمسطينية،
 .02 دورتو في اهلل رام مدينة في الممتئم الفمسطيني

 ال التي الخالفات عمى لمتسامي مثاال الخطوة ىذه ان نزال جمال.د الحركة باسم المتحدث وقال
 في الشعبية الجبية مع المشتركة عضويتنا اطار في تنظيمينا بين بين الراسخ الحمف عرى تفسد
 .الفمسطينية التحرير منظمة إطار

http://fatehinfo.net/post/150059
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 في لمنجاح االبجدية االسس من واحدة قيادة خمف شعبنا اجماع في ترى فتح حركة ان واضاف
 يشترك بتطمعات واحد كشعب وجودنا والغاء حقوقنا لتدمير واعوانو االحتالل محاوالت مواجية

 .وبناتو ابناؤه بيا

 الفمسطينيين االسرى عن االفراج اجل من لمضغط العالم دعوة فتح حركة جددت المناسبة، وبيذه
 لمجبية العام االمين سعدات واحمد يونس وكريم البرغوثي مروان منيم المقدمة وفي وقادتيم
 .الشعبية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 البيان لصياغة لجانا شكل المجمس إن صبيح محمد الفمسطيني الوطني المجمس سر أمين قال 
 مساء من متأخرة ساعة في أعمالو المجمس ينيي أن متوقعا االنتخابات، إلجراء واإلعداد النيائي
 .التالي اليوم إلى تمديده يجري قد أو الخميس، اليوم

 من ووافي شامل خطاب إلى األول باليوم استمع المجمس إن" وفا"لـ خاص تصريح في وأضاف
 في سواء واسع وسياسي دبموماسي تحرك حصيمة يمثل الذي عباس، محمود فمسطين دولة رئيس
 ىناك وكان العربية، الدول جامعة في أو عظمى دول مع أو األمن مجمس أو المتحدة األمم
 .المتغير األميركي الموقف مقابمة في وقوي واضح فمسطيني حراك

 في أو غزة أو القدس في سواء إسرائيل بو تقوم لما التصدي سبل بحث المجمس أن إلى وأشار
 .الفمسطيني وطنا في اإلسرائيمية االنتياكات وكل الغربية الضفة

 عممو مجال في كل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أعضاء من تقارير قراءة ذلك تال: "وتابع
 نعيشيا، التي والظروف الحياتية القضايا كل وفي غيره، أو االقتصاد في أو السياسة في سواء
 تحدث واليوم التقارير، ىذا يناقشوا أن لألعضاء البد وبالتالي الوطن، كل شممت التقارير وىذه
 من أكثر التحدث طالبي عدد ووصل مستمرة، الجمسة فيو مازالت الذي الوقت في شخصا 64

 ".شخص 055

 يمثمون عضوا، 02 يقارب مما ومشكمة كبيرة وىي صياغة، لمجنة فرزا ىناك كان: "صبيح وقال
 ومن قرارات، ومشاريع بيان مشروع لتضع الوطني، المجمس داخل كفاءات ومن الفصائل كافة

 اتجاه في الوطني المجمس وليسير الدائمة المرحمة لمواجية الدائر والحوار النقاش ىذا حصيمة
 ".اإلسرائيمي االحتالل ومقاومة ينيةالفمسط الدولة بناء تعزيز
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 وستجري البيان لمشروع االستماع سيتم ،مساء اليوم  النقاش استكمال بعد أنو إلى وأشار
 وقاسية، صعبة المقبمة الفترة ألن التنفيذية المجنة في جديدة ودماء كفاءات الختيار انتخابات
 الوضع لمواجية مؤىال يكون وأن جديدة، دماء فيو يكون أن البد مركزي مجمس إلى إضافة
 والدفاع األرض عن والدفاع الشعبية المقاومة وتعزيز الوطنية، الوحدة ولتعزيز المقبل الصعب

 .غزة في أىمنا لمعاناة واضحة حمول إيجاد من بد ال كما القدس، عن

 سيسير التي واالستراتيجيات لمسياسيات العريضة الخطوط سيضع الوطني المجمس إن وأضاف
 .مجتمعنا عمييا

ذا متأخرة، ساعة في اليوم الخميس االنتخابات وتجري النقاش ينتيي أن صبيح وتوقع  يتم لم وا 
 .أعمالو وسيد نفسو سيد وىو إضافي ليوم أعمالو سيمدد المجمس فإن ذلك

 وكالة وفا : المصدر

 

  الحكومةممف :  ثانياً 

 منسوبة تصريحات حول أكاذيب من المواقع بعض تناقمتو ما ،العالي والتعميم التربية وزارة نفت 
 األكاذيب ىذه أن معتبرةً  لمتدريس، غزة قطاع معممي كفاءة عدم مفادىا صيدم؛ صبري. د لموزير
 .التعميمي الصعيد عمى البمبة من حالة وخمق األجواء، لتسميم مكشوفة محاولة ىي

 في يبذلونيا التي لجيودىم الكبير وتقديره غزة بمعممي الوزير ثقة عمى بيانيا في الوزارة وأكدت
 بعين األخذ مع احتياجاتيا، وفق التوظيف عممية ستستأنف أنيا إلى الفتةً  األجيال، تنشئة سبيل

 .عمميم رأس عمى ىم ومن بعد عمميم إلى يعودوا لم الذين أولئك االعتبار

 التربية والتعميموزارة المصدر: 

  واالستيطانممف االحتالل :  ثالثاً 

 الجوي الدفاع منظومات ستضرب إسرائيل أن ليبرمان، أفيغدور اإلسرائيمي، الجيش وزير الق 
 .اإلسرائيمية الطائرات ضد استخدمتيا حال في سوريا، عمييا تحصل قد التي الروسية" 255 إس"

 اليوم نشرت الروسية،" كوميرسانت" صحيفة مع مقابمة في لميبرمان تصريح في ذلك وجاء
 .اإللكتروني موقعيا عمى األربعاء
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 لم إذا": "255 إس" منظومات سوريا تسممت حال في إسرائيل فعل رد حول سؤال عمى ردا وقال
 ىذه أطمقت حال في( لكن(.. )يعنينا ال) شيء فيذا ضدنا موجية( األسمحة) ىذه تكن

 ".المنظومات ىذه عمى بالتأكيد نرد فسوف طائراتنا، عمى نيرانيا( 255 إس) المنظومات

   روسيا اليومالمصدر: 

 مختمفة مناطق من مواطنا 06 ،الخميس اليوم فجر  االسرائيمي االحتالل قوات اعقتمت 
 ، نابمس محافظة - عكوبة الرحمن عبد: المعتقمين من ُعرف والقدس، الغربية الضفة بمحافظات

 محافظة -نصار أحمد  ، جبارة محمد ، المصري بشار  ، الكعبي ميدي ، الزبيدي فراس
 ذيب صالح ، القدس من  عيد أبو جمال محمد  ، كنعان خميل ، أحمد سيد أسامة  نابمس،
 قمقيمية  من الصفيري مصعب  زيد، يوسف يحي إياد  ، سعسع

  صحيفة القدس المصدر

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 الرئيس إن األمريكية لإلدارة الداخمية المناقشات عمى مطمع ومصدر األبيض بالبيت مسؤوالن قال
 0500 في إيران مع المبرم النووي االتفاق من االنسحاب تقريبا قرر ترامب دونالد األمريكي
 .التحديد وجو عمى سيفعمو الذي ما بعد يتضح لم لكن أيار مايو 00 بحمول

 الدولي، االتفاق ضمن المتحدة الواليات بقاء ترامب يختار ألن احتماال ىناك إن المصدر وقال
 أجل من وذلك العقوبات، رفع مقابل النووي برنامجيا من الحد عمى بموجبو إيران وافقت الذي

 التقى الذي ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس وجو ماء وحفظ فرنسا مع “التحالف عمى الحفاظ”
 .االتفاق من االنسحاب عدم عمى وحثو الماضي األسبوع بترامب

 إلى ذلك يؤدي فسوف إيران عن العقوبات رفع تمديد عدم ترامب قرر إذا إنو دبموماسيون وقال
 “تعاقب” أو النووي برنامجيا تستأنف قد التي إيران قبل من عنيفا فعل رد يثير وقد االتفاق انييار
 .ولبنان واليمن والعراق سوريا في أمريكا حمفاء

 رويترزوكالة المصدر:  

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-5- 3                   الخميساليوم  :  6-12-2017

 السيما جيوده من الدولي المجتمع تكثيف أىمية شكري، سامح المصري الخارجية وزير أكد 
 استئناف عمى واإلسرائيمي الفمسطيني الطرفين وتشجيع الثقة بناء في لممساعدة المتحدة الواليات

 .  الدولية الشرعية مقررات أساس عمى والشامل العادل السالم إلى التوصل بيدف المفاوضات

 مراكز أحد يعد الذي األميركي، القومي لألمن الييودي المعيد وفد مع المقاء خالل شكري وشدد
 استيعاب ضرورة عمى األربعاء، اليوم الخارجية، مقر في عقد والذي واشنطن في اليامة البحث
 النيائي الحل بشأن األمل غياب نتيجة حاليا سطينيالفم الشعب بيا يمر التي المعاناة قدر الجميع
قامة لقضيتو  .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 

 والتي الفمسطيني المواطن بيا يمر التي الكبيرة والحياتية واألمنية االقتصادية الضغوط إلى وأشار
 .السالم عممية في الحالية الجمود حالة من مالئم مخرج إيجاد أجل من الجيود تتكاتف أن تحتم

 وكالة وفاالمصدر: 

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 غزة قطاع من اإلسرائيمية القوات بسحب شارون أرئيل لخطة مبدئي رفض - 2-0-0556
 .فييا المستوطنات وتفكيك

 الحركة مؤسس من اقتراًحا يرفض الثاني الحميد عبد العثماني السمطان - 2-0-0050
 .القدس في ييودية جامعة بإنشاء ىرتزل ثيودور الصييونية

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية

 


