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 أواًل : الممف السياسي

 األسس إلى بوضوح تشير العامة لمنيابة السنوي التقرير نتائج إن عباس، محمود رئيسال الق 
 عقابيم لنيل لمقضاء المتيمين وتحويل والشفافية العدالة لتحقيق النيابة تنتيجيا التي المتينة
 .الرادع

  السنوي التقرير اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر االثنين، مساء سيادتو، تسمم خالل ذلك جاء
 .البراك احمد العام النائب قبل من ،7102 لمعام الفمسطينية العامة لمنيابة

 مصالح وحماية القانون لتطبيق العامة النيابة بيا تقوم التي الكبيرة الجيود سيادتو، وثمن
 .العدالة تحقيق عمى وحرصيا الدؤوب لعمميا الكامل دعمو مؤكدا المواطنين،

 التحقيقية القضايا مجموع أن يظير 7102 لمعام السنوي التقرير ان عمى العام النائب أكد بدوره،
 .% 44 نسبتو بما اي منيا،( 74744,) في الفصل وتم قضية،( 24,74,) بمغت العام خالل

 وكالة وفا : المصدر

 

 في االجراءات ان (فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة رئيس نائب العالول محمود كشف 
 .ايام خالل وربما جدا   قريبا ستحل  غزة

 كل صعيد عمى غزة قطاع يعيشو الذي األلم ىذا ندرك:"  في حوار صحفي  العالول وقال
 من أيام خالل وربما جداً  قريباً  ستحل والتي باإلجراءات عالقة ليا التي المعيشية المستويات

 ".االن

 خالل من غزة معاناة لرفع جيد من استطعنا ما بكل المستويات كل عمى نناضل:"  وأضاف
 ".الغربية والضفة القطاع في والمواطنين الوطن أجل من كمو وىذا الوطنية الوحدة استعادة

 تجاىميا يمكن ال ضرورة أصبح الفمسطيني الوطني المجمس عقد أن" فتح" حركة رئيس نائب وأكد
 .اإلطالق عمى

 إلى الفًتا الوطني، عقد أجل من كبيًرا جيًدا الماضية الفترة خالل بذلت فتح حركة أن إلى وأشار
 واالنتياء المصالحة عمى الحرص بدعوى" مرة؛ كل في استحقاق أي أو الوطني تأجيل يتم أنو
 ".االنقسام ممف من

http://fatehinfo.net/post/149789


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4- 24                   الثالثاءاليوم  :  6-12-2017

 وعقد االنتظار عدم قررنا لذلك ننتظر، مازلنا ونحن تنيار، التحرير منظمة تكاد: "وقال
 ".المجمس

 التحرير، منظمة من جزًءا ليستا الحركتين أن بين اإلسالمي، والجياد حماس مشاركة عدم وبشأن
 ".المصالحة ممف بإنياء مرتبط منيا، جزًءا يكونوا أن: "مضيًفا

 رفاقنا ىم،و  المعطيات كل تناول الماضية، الفترة في حوار بيننا كان: "قال الشعبية، الجبية وحول
 ".المسيرة وىذه المشروع ىذا بناء في وشركائنا طويمة نضال مسيرة عبر

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 

 سيعقد الذي الوطني المجمس إن ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو اشتية محمد. د الق 
 .محاور أربعة عمى الضوء سيسمط الجاري، الشير من 01 بتاريخ

 وما الوطنية، والوحدة االحتالل، مع والمواجية العالقة ىي األربعة المحاور أن ، اشتيو وأوضح
 إلى إضافة المتغيرة، اإلقميمية الظروف ظل في اإلقميم مع العالقة القرن صفقة تسمى بما يتعمق
 .التحرير بمنظمة العالقة ذات الفمسطينية والمؤسسات الداخمي الوضع

 الوطني المجمس بدورة يتعمق ما كل لمتابعة عمميات غرفة سيشكل اليوم المجنة اجتماع أن وأكد
خراجو جية، من المجمس نجاح لضمان المرتقبة،  من وأيضا ثانية، جية من بشعبنا يميق بما وا 

 ومخرجات السياسي البرنامج عمى لالتفاق الفصائل جميع مع مفتوحا الحوار باب إبقاء أجل
 .المجمس

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 

 بيانيا عبر الشعبية الجبية موقف محيسن جمال فتح لحركة المركزية المجنة عضو عتبرا 
 عمى جديد دليل" بمثابة التحرير لمنظمة موازية أطر لتشكيل نشاطات أو سياسات ألية الرافض
 ".المنظمة في رئيسي وفصيل أصيل جزء وكونيا الجبية، وطنية

 بديل تشكيل يعني ال الوطني المجمس في المشاركة بعدم الشعبية موقف أن ، محيسن وأوضح
 عن بديال تكون كي مساعييا إطار في حماس حركة تريده مما جزءا تكون ولن المنظمة، عن

 .التحرير منظمة

http://fatehinfo.net/post/149790
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 في ممثمين اختيار في األساس ىي العميا الوطنية المصمحة أن محيسن أكد السياق، وفي
 المستقمة الشخصيات عمى التوافق سيجري كما ممثميو، فصيل كل يختار حيث الوطني، المجمس

 . التحديات لمواجية وذلك خارجية؛ أجندات ألية تتبع وال وفاعمة مستقمة تكون أن يجب التي

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 دورة أن ، الوطنية العالقات مفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزام أكد 
 .الجاري إبريل من الثالثين في المحدد موعدىا في ستعقد الوطني المجمس

 توزيع تم إذ وساق، قدم عمى تجري الوطني المجمس لعقد االستعدادات إن: " األحمد وقال
 منظمة مؤسسات أوضاع لتعزيز عقده أىمية عمى مشدداً  المقترح، األعمال وجدول الدعوات
 ".المستقبمية التحديات ومواجية الدولة، إلى االنتقال من يتجزأ ال جزءا ذلك باعتبار التحرير،

 لمنظمة التنفيذية المجنة أقرت المجمس، لعقد شيور عدة استمرت مشاورات سمسمة بعد: "وأضاف
 أجل من بذلت، التي الجيود كل فشمت أن بعد القائم، الوطني لممجمس جديدة دورة عقد التحرير

 جديدة دورة عقد عمى نفيذيةالت المجنة فصوتت جدوى، دون لكن االنقسام، بإنياء حماس قيام
 .القائم لممجمس

 الدورة عقد عمى مجمعة التحرير منظمة لواء تحت المنطوية الفصائل جميع أن األحمد وأكد
 .الوطن داخل المجمس عقد عمى تحفظت التي الشعبية الجبية باستثناء الوطني، لممجمس الجديدة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 المجمس رئيس اجتماع أن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني احمد. د أوضح
 خالل سيعقد التحرير منظمة في وأعضاء لمفصائل العامين األمناء مع الزعنون سميم الوطني
 . لممجمس التحضير إطار في وذلك القادمة القميمة األيام

 سينصب االجتماع ىذا في البحث إن ،"  فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في مجدالني وقال
 عن سيصدر الذي السياسي والبرنامج الشاممة السياسية المراجعة ىما رئيسيتين قضيتين عمى

 رئاسة وىيئة التنفيذية المجنة بتشكيمة تتعمق التي التنظيمية المخرجات وكذلك ومحدداتو المجمس

http://fatehinfo.net/post/149777
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 األساسي لمنظام المقترحة األخرى التعديالت إلى إضافة الفمسطيني القومي والصندوق المجمس
 .التحرير لمنظمة

 في المركزي المجمس عن صدر ما أن عمى االتفاق تم أنو التحرير منظمة تنفيذية عضو وبين
 رؤية إليو يضاف السياسي لمبرنامج صالحا أساسا يشكل الجاري العام مطمع عقدت التي دورتو
 عمى قادرة جديدة فمسطينية وطنية سياسة بناء أجل من لمسالم عباس محمود الرئيس السيد

 .التحديات مواجية

 مطروحا زال ما الموضوع ىذا أن مجدالني أوضح فمسطين، دولة بدستور يتعمق ما وبشان
 . بعد تستكمميا لم التي المسائل بعض لدييا الدستور لجنة ألن لمنقاش

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 الزراعية المشاريع واختتام إطالق حفل في كممتو خالل" :الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي. د قال 
 إنما ومنعتيا، ىويتيا وصون األرض حماية جيود أن ندرك إننا:  االوروبي االتحاد من الممولة
 األخ فخامة دعا السياق، ىذا وفي. والمؤسسات واألرض الشعب وحدة تعزيز خالل من يتأتى

 كامل الوفاق حكومة وتسميم والفرص، الوقت من المزيد تضييع عدم إلى حماس حركة الرئيس،
 الميدان، وفي األرض عمى العمل من لنتمكن تأخير، أو نقصان دون ومسؤولياتيا صالحياتيا

كساب الجنوبية، المحافظات في الخدمات كامل وتقديم شعبنا لنجدة  والصالبة المنعة قضيتنا وا 
 ".تحديات أية لمواجية

 حماس، حركة خاصة واإلسالمي الوطني العمل فصائل كافة الوزراء رئيس دعا ذاتو السياق وفي
 في عباس، محمود الرئيس فخامة رأسيا وعمى الشرعية القيادة خمف موحدا واحدا صفا الوقوف

 الى باالضافة تصفيتيا، ومحاوالت الفمسطينية القضية تواجو التي والتحديات المؤامرات كافة وجو
 والوحيد الشرعي الممثل التحرير منظمة باعتبار الفمسطيني، الوطني المجمس في المشاركة
 .الفمسطيني لمشعب

https://www.facebook.com/Rami.Hamdalla/posts/1810334755695735
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 الضفة في مشروعا 51, واختتام إطالق حفل في معكم أكون أن يشرفني: "الوزراء رئيس عوتاب
 االحتالل لمتضرري الزراعية المساعدات" برنامج ضمن غزة، قطاع في مشروعا 11,و الغربية،

 األوروبي االتحاد من الممول" اإلسرائيمي

  الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء المصدر: 

 

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 

من المواطنين في محاظات الضفة  عدداً  الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 (عاما ,0) سرحان سامر محمد : األطفالأطفال ، وعرف من المعتقمين : الغربية والقدس بينيم 
 ،(عاما 05) مصطفى خميل ويوسف ،(عاما 05)  محمد فراس طارق: من بمدة سموان بالقدس

محمد  الشاب: اعتقمت كال من :مك ، بالقدس العيسوية بمدة من ،(عاما 07) حمدان وعالء
 صادق يحيى الشاب: ،بالقدس ةحسام سميح عميان، من بمدة العيسويالشاب: صييب محيسن، و 

شمال  حمحول بمدة من( عاما04) زماعرة عيسى محمدالشاب: و  ،(عاما04) جحشن
 ميدع (عاما 2,) حماد محمد محمودمن بمدة عزون بقمقيمية ،  ةلمواطن عمر أبو ىنييالخميال
 .لحم بيت جامعة في الطمبة شؤون

 وفاوكالة المصدر: 

 

 بحي القمبع جمال أحمد األسير منزل الثالثاء، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات فجرت 
 .مرتين" بالديناميت" جنين، في البساتين

 ما داخمو، العبوات زرع بعد المنزل فّجرت االحتالل قوات أن ،"وفا"لـ األسير والد جمال وذكر
 عنيفة مواجيات اندالع وسط منازل، , وعددىن المحيطة بالمنازل مادية خسائر الحاق الى أدى
 .االحتالل وقوات الشبان بين

 وكالة وفا المصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 الماضي األسبوع السعودية بقيادة التحالف نفذىا جوية غارة إن اليمنية الحوثيين حركة تقال 
 التحالف يقتمو مسؤول أبرز وىو باليمن المسمحة الحركة في مدني قيادي أكبر مقتل عن أسفرت
 .أعوام ثالثة منذ المستمرة الحرب في الغرب من المدعوم

 .لمحوثيين التابع األعمى السياسي المجمس رئيس منصب يشغل الصماد صالح وكان

 رويترزوكالة المصدر: 

 خيار دعم عمى ضئيمة وبغالبية األميركي الشيوخ مجمس في الخارجية العالقات لجنة صوتت 
 في التعيين ىذا تأكيد المتوقع ومن لمخارجية، وزيرا بومبيو مايك بتعيين ترامب دونالد الرئيس
 .االسبوع ىذا المجمس

 لو معارضا كان ان بعد األخيرة المحظة في لبومبيو بول راند الجميوري السناتور تأييد وأعطى
 لوكالة السابق لممدير ضئيمة غالبية والتنصت المراقبة وقضايا العراق بحرب متعمقة مواقف بسبب

 الدبموماسية رأس عمى بومبيو لتعيين سعيو في انتكاسة ترامب وجّنب المركزية، االستخبارات
 .األميركية

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


