
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-4                   األحداليوم  :  6-12-2017

 واًل : الممف السياسيأ

قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد ان الدول الكبرى ابمغت السمطة بانيا تحدثت 
مع الواليات المتحدة بشان القبول بمقترح الرئيس عباس لجية تشكيل اطار دولي لرعاية عممية 

 . السالم

سيا ن رو أب ،ساء السبتم تمفزيون فمسطين برنامج ممف اليوم الذي بث عبرواضاف االحمد في 
وان االدارة االمريكية ايدت الطرح عبر ،واالتحاد االوروبي يؤيدون ما اقترحو الرئيس ابو مازن 

 .بيان لمخارجية

كما ان صفقة القرن التي تنوي امريكا االعالن عنيا يقول االحمد، " كان من المفترض ان تبصر 
 ." النور مطمع العام الجاري لكنيا تاجمت بسبب الرفض الفمسطيني ليا

وطالب االحمد الرؤساء العرب بان تكون مواقفيم عمنية وان يقولوا "ال" لمرئيس االمريكي وان 
" القمة العربية المقررة في الرياض قد  مضيفاً الفمسطينية ،القدس الشرقية ىي عاصمة لمدولة 

غير ان سقفيا لن يكون اعمى من خطة الرئيس عباس التي اعمنيا في خطابو في مجمس  تتأجل
 ."االسبوع الماضياالمن 

في غضون ذلك اعمن االحمد عن موعد انعقاد المجمس الوطني والذي سيكون قبل شير رمضان 
 .في شير ايار المقبل في رام اهلل

 المصدر: تمفزيون فمسطين 

 االوروبي االتحاد يكون ان،الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد نفى
 .االسرائيمي الفمسطيني الصراع لحل االميركية المتحدة لمواليات سياسية مبادرة قدم قد

 بمور قد االوروبي االتحاد يكون ان الواقعي غير من"،" فمسطين صوت" إلذاعة مجدالني وقال
 وبحثيا الفمسطيني الجانب عمى لعرضيا ذلك حصل ولو المتحدة، لمواليات وقدميا مستقمة مبادرة
 ".الدولية الشرعية بقرارات ممتزم ألنو معو
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 االتحاد بان االسرائيمية" معاريف" صحيفة اوردتو ما عمى تعقيباً  مجدالني تصريحات وجاءت 
 ان ترمب واشترط وفمسطينية اسرائيمية دولتين قيام تتضمن المتحدة لمواليات خطة قدم االوروبي

 .فمسطين لدولة عاصمة القدس تكون ال

 اجتماعيا في التنفيذية المجنة شكمتيا التي العميا المجنة ان مجدالني، اعمن أخرى جية ومن
 لتقديم تمييدا االثنين، غداً  االخير اجتماعيا ستعقد المركزي، المجمس قرارات لتنفيذ االخير

 .المقبل االربعاء المقرر" التنفيذية" الجتماع توصياتيا

 صوت فمسطينالمصدر: 

 المولى عبد عطا محمد:الشييد ، الشرقية اقميم -" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 
 .خانيونس محافظة شرق السبت مساءبرصاص االحتالل االسرائيمي   استشيد الذي جامع ابو

 من باراً  وابناً  مناضالً  أخاً  ودعت" فتح" إن صحفي، بيان في الشرقية اقميم -فتح حركة وقالت
 . الوطن أرض الطاىرة بدمائيم رووا الذين األبطال الشيداء بركب لحق أبنائيا

 أىداف تحقيق حتى الوطني النضال درب عمى قدماً  بالمضي والقسم العيد" فتح"  حركة وجددت
قامة واالستقالل الحرية في شعبنا  .القدس وعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 المصالحةممف :  ثانياً  

 برنامج في ومسؤول ممف المصالحة بالحركة قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد 
 صالحيات اعطاء لجية تقدم يوجد ال ،السبت مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي اليوم ممف

 .غزة في لمحكومة

 بغزة المتواجدين الحكومة وزراء أحد بحق ساعة 84 قبل حصمت تيديدات”  إن ،األحمد وأوضح
 .”المصري األمني الوفد بوجود وزارتو، عمى تقريبا شخص 011 ودخل بالقتل،

 الحكومة“ أن مبيًنا ،”إدارتو تريد إنما االنقسام، إنياء تريد ال“ حماس حركة أن األحمد واعتبر
 .”يحدث لم عممًيا لكن نسبًيا، عادت والسمطة
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 التنفيذية السمطة سواء بو، يتدخل أن ألحد يجوز ال“ أنو عمى األحمد شدد القضاء، ممف وفي
 إلى توجو حينما بالقضاء الخاص الوفد أن إلى مشيًرا،”عباس محمود الرئيس أو الحكومة سواء
 .”حصص توزيع“ يريد اآلخر الجانب أن اتضح غزة،

 أي أو وكيل من تدخل دون قراره، يحترم وأن مكانتو لموزير يكون أن ضرورة األحمد أكد و
 .موظف

 من يمغى“ قرار يصدر حينما لكن استقباليم، ويجري بغزة وزاراتيم إلى يذىبون الوزراء أن وأوضح
 تكرر األمر ىذا أن موضًحا ،”حماس مرجعيتو إن ويقول الوزارة في اإلدارية المجنة عضو قبل
 ..”.والثقافة والمالية والزراعة المحمي الحكم وزارات في

 وال الماضي، في كما عائق وليس شائك ليس الممف ىذا“ إن األحمد قال الموظفين، ممف وبشأن
 انيائو في صعوبة اي يوجد

 الموازنة في الشأن بيذا الحكومة أعمنتو ما أن مؤكًدا غزة، في الحكومة تمكين أىمية إلى وأشار
 واالف البطالة تخفيض يستيدف إنما فقط، المؤىمين الموجودين الموظفين قضية يحل لن

 الخريجين

 بالمواء لقاءه أثناء منو طمب عمى بناء لمقطاع عاد المصري األمني الوفد أن الى  األحمد أشار و
 .المصري المخابرات وزير كامل عباس

 إلى مشيًرا ،”الوزراء حتى أو مباشر بشكل شيًئا يفعل أن يستطيع ال الوفد“ إن األحمد وأضاف
 رئاسة مقر حيث اهلل رام في ىنا الحكومة رئيس مع يجتمعوا أن المصري الجانب عمى اقترح أنو

ن، و  الوزراء  لكن موظفييم، مع وىم الرئيس عبر الحكومة مع نحن نتحدث مشاكل، ىناك كان ا 
 أنو موضًحا ،”الوزراء حتى وال مباشر بشكل شيء يفعل أنو يستطيع ال المصري األمني الوفد

 .”شيء عمل من يتمكن ان يمكن طرف كل مرجعية عبر“

 لدينا ليس مقصرة فتح ان: “متابعا المعطل، الطرف بإعالن المصري لموفد مطالبتو األحمد وجدد
 .”طويال المجامالت يحتمل ال الوضع لكن ورعايتيا، بمصر ثقة لنا”  مستطرداً  ،”أعمنوا مانع،

 والوضع القرن صفقة وكذلك سيناء، في االمن مثل اخرى، تعقيدات ىناك أن إلى األحمد وأشار
 اجنبية أطراف من سمباً  بغزة االنساني الوضع الستغالل محاولة وجود مؤكدا االنساني،
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 حتى بدعمو يقوموا و ، بدايتو منذ لالنقسام بالتخطيط واسرائيل أمريكا اتيم المقاء نياية وفي
 االحتالل يبقى اقتصادي وحل مؤقتة حدود ذات بدولة نتنياىو، بو يفكر ما تمرير أجل من االن؛
 .”لألبد

 المصدر: تمفزيون فمسطين 

 في لمحكومة الفعمي لمتمكين حماس حركة إلى دعوتو اهلل، الحمد راميد. الوزراء رئيس جدد 
نما شروطاً  ليست ىذه أن مبيناً  غزة، قطاع  .الوطنية صالحةالم ممف إنجاز متطمبات وا 

 الشارع تأىيل بمشروع العمل سير تفقده عقب ،بطولكرم عنبتا بمدية في كممتو في ذلك جاء
 لمطالبيم استمع حيث ومؤسساتيا، عنبتا بمدة بفعاليات واجتماعو عنبتا، غرب الرئيسي

 .المتاحة اإلمكانيات وفق تنفيذىا الى مشيرا واحتياجاتيم،

 تجاه المسؤوليات كافة لتحمل جاىزون والحكومة، عباس محمود الرئيس إن اهلل، الحمد وقال
 والدولة الوطن من يتجزأ ال جزء غزة أن عمى مشددا لمحكومة، التمكين بمجرد غزة قطاع

 .الفمسطينية

 بناء أنو إلى مشيرا الوحدة، وتحقيق الوطنية، بالمصالحة والحكومة القيادة التزام اهلل الحمد وأكد
 يتبق لم وأنو ،0104 العام موازنة عمى حماس موظفي من موظف ألف 01 إدراج تم ذلك، عمى
 الجباية، خالل من ماليا الحكومة بتمكين مطالبا الوطنية، المصالحة إنجاز أمام عقبة أي

 العام النظام لفرض المدني والدفاع لمشرطة األمني والتمكين المعابر، عمى الكاممة والسيطرة
 جميع بعودة والسماح القطاع، في مياميا تسّمم من القضائية السمطة وتمكين القانون، وسيادة

 .عمميم إلى القدامى الموظفين

 وكالة وفا المصدر:

 األشقاء يبذليا التي الكبيرة والجيود المصري الدور أىمية عمى غزة محافظ النجا أبو إبراىيم أكد
صرارىم بحرصيم مشيدا الفمسطينية، المصالحة انجاز أجل من مصر في  االنقسام إنياء عمى وا 

 .شعبنا تاريخ في سوداء صفحة يشكل الذي الفمسطيني

 القنصل وبحضور نبيل سامح المواء برئاسة المصري األمني الوفد مع لقائو خالل ذلك جاء
 . بيتش البمو بفندق إقامتيم مقر في وذلك سامي خالد العام المصري
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 التي الكبيرة لمعراقيل نظراً  طويل نفس إلى يحتاج المصالحة عممية إتمام أن النجا أبو وأضاف
 .الحياة مناحي جميع عمى أثر الذي االنقسام من عاما 00 من أكثر نتيجة طريقيا في توجد

 في الوفاق حكومة مساعدة ىو المصري األمني الوفد ميمة أن نبيل سامح المواء قال جانبو من
 ثم ومن الفمسطيني القومي باألمن ترتبط الفمسطينية المصالحة أن مؤكدا بغزة، بمسؤولياتيا القيام
 .المصري القومي باألمن

 تصفية منع في كبرى أىمية من لممصالحة لما غيره وليس النجاح ىي الوفد ميمة أن وأضاف
 .المعيقات وكافة والقبمية الحزبية تجاوز يفرض ما وىذا الفمسطينية، القضية

 وانجاز االنقسام إنياء وىي مسارات ثالث عمى تتحرك مصر أن إلى نبيل سامح المواء وأشار
نعاش رفح معبر فتح وتسييل المصالحة  مع التنسيق خالل من بغزة االقتصادي الوضع وا 
قامة المعنية الجيات  .والضرورية الكبرى االقتصادية المشاريع وا 

 غزة  كتب محافظالمصدر: م

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

من محافظات مختمفة بالضفة  مواطًنا 01 األحد، اليوم فجر ،اإلسرائيمياالحتالل  قوات اعتقمت 
 .عمل تصاريح بدون الداخل إلى الوصول حاولوا عامالً  81 بينيم ،الغربية

  صحيفة القدسالمصدر: 

 جامع ابو المولى عبد عطا محمد: المزارع استشياد عن السبت، مساء  الصحة وزارة اعمنت
 .السبت ظير يونس خان شرق االحتالل  برصاص بإصابتو متأثرا( عاما 05)

 أبراج في المتمركزين االحتالل جنود عميو أطمقيا ظيره في برصاصة جامع، أبو المزارع وأصيب
 ونقل ، ارضو في يعمل كان مان بينما يونس خان شرق الحدودي الشريط عمى الجاثمة المراقبة
 . السبت مساء استشياده عن واعمن المدينة، في ناصر مستشفى إلى إثرىا عمى

 وزارة الصحةالمصدر: 
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  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 وزارة غطاس، سمير األوسط، الشرق منتدى رئيس المصري، الشعب مجمس عضو طالب  
 لإلعالن مؤتمر أي استضافة مصر فيو ترفض وقاطع فوري إعالن بإصدار المصرية الخارجية

 التي التقارير تعاظم ظل في خاصة" لترمب، القرن صفقة باسم المعروفة المشبوىة الصفقة عن
 العاصمة اختيار حول والمكان المشبوىة ترمب صفقة عن اإلعالن موعد قرب إلى تشير

 ".ترمب مبادرة يسمى ما أميركا فيو تعرض دولي مؤتمر لعقد القاىرة المصرية

 التقارير إطار في محصورا يزال ما األمر أن رغم" السبت، مساء ،في بيان صحفي غطاس وقال
 ال حتى المشبوىة، الدعوة ىذه عمى الطريق تقطع أن مصر عمى ينبغي ذلك ومع الرسمية، غير
 نقل وعزمو إلسرائيل عاصمة القدس بإعالن ترمب بدأىا التي العار بصفقة القاىرة اسم يقترن
قامة فمسطين اغتصاب ذكرى في المحتمة القدس إلى األميركية السفارة  ".إسرائيل دولة وا 

 في أخرى بقعة أي وال القاىرة تكون أن شكل بأي وال تقبل لن مصر أن غطاس النائب وأكد
 . والمرفوضة المشبوىة ترمب صفقة عن لإلعالن منصة مصر

 وفاوكالة المصدر: 

 دعما قدمت قد اإلمارات تكون أن احتمال تستبعد ال واشنطن أن" تايمز نيويورك" صحيفة أكدت 
 القرار صّناع أوساط في ليا سياسي بنفوذ االستئثار بيدف االنتخابية، ترامب دونالد لحممة ماليا

 .األمريكي

 في يحقق الذي مولر، روبرت األمريكي المدعي فريق أن ، مطمعة مصادر عن الصحيفة ونقمت
 أعمال رجل األخيرة األسابيع خالل استجوب األمريكية، االنتخابات في المزعوم الروسي التدخل
 معمومات من لدييم ما بتقديم آخرين شيودا طالب كما نادر، جورج ىو لبناني أصل من أمريكي

 حممتو خالل ترامب لدعم بالمال السياسي النفوذ لشراء اإلماراتيون بذليا محاوالت أي" عن
 معاوكالة المصدر: ".الرئاسية

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


