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 أواًل : الممف السياسي

 عمل إلنياء أميركية خطة حول ،"بوليسي فورين" عنو كشفت ما إن الفمسطينية، الرئاسة قالت   
 لتصفية الرامية المؤامرات استمرار يؤكد" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة

فشاليا ليا التصدي وضرورة الفمسطينية، القضية  .بالكامل وا 

 والتي األبيض، البيت لمستشاري الداخمية االلكتروني البريد رسائل وجود عن الكشف أن وأضافت
 طاولة من الالجئين قضية إلخراج" األونروا" وكالة من لمتخمص كوشنر جاريد فييا دعا

 اإلدارة عميو أطمقت ما خطورة من عباس محمود الرئيس منو حذر ما يكشف المفاوضات،
 كامل من الفمسطيني الشعب وتجريد الفمسطينية القضية لتصفية اليادفة القرن صفقة األميركية

 .المشروعة حقوقو

 المؤامرات كل سيفشل شعبنا أبناء وصمود الفمسطينية القيادة ثبات أن عمى الرئاسة وشددت
 السابقة المحاوالت كل شعبنا أبناء أفشل كما مزيفة، مسميات تحت الفمسطينية القضية إلنياء
 .المشروعة حقوقو من لمنيل اليادفة

 خالل من إال تحل لن التي النيائي، الحل قضايا إحدى ىي الالجئين قضية أن وأكدت
 السالم ومبادرة الدولية الشرعية قرارات وفق عميو ومتفق عادل حل إلى لموصول المفاوضات

 .الدولي المجتمع قبل من والمدعومة الدولية الشرعية من جزءا أصبحت التي العربية

 وكالة وفا: المصدر

 

 جميورية ترعاىا والتي الوطنية الوحدة جيود مع التجاوب إلى حماس حركة فتح، حركة دعت  
 عمى إنسانية مساعدات مقابل إسرائيل مع ىدنة اتفاق عقد الى توجياتيا من محذرة مصر،
 .الموقعة  االتفاقيات وتنفيذ الوطنية الوحدة حساب

 الشعب عمى آخر انقالبا حصل إن والقرار التوجو ىذا ، ليا، بيان في فتح حركة واعتبرت
 .إلسرائيل مجانية وىدية والوطن

 وتنفيذ الوطنية الوحدة أن القواسمي، أسامة الثوري مجمسيا عضو فتح، حركة باسم المتحدث وأكد
 مقابل إسرائيل مع ىدنة عقد ال تنفذ، أن األولى ىي لصياغتيا  أياما قضينا التي االتفاقيات



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 5                   األحداليوم  : 

سرائيل أميركا ورائيا من تسعى إنسانية، مساعدات  مؤامرتيم وتمرير القطاع فصل الى وا 
 .الفمسطينية القضية وتصفية" القرن صفقة" عنوان تحت المشؤومة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 األمم إن" عيسى، حنا والمقدسات، القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية لمييئة العام األمين قال
 191 رقم العودة حق قرار من( 1) بالفقرة ربطتو األونروا وكالة بإنشاء الخاص قرارىا في المتحدة
 عودة تسييل ىو سياسيا، ىدفا يحمل إنشائيا قرار مضمون أن يعني وىذا ،1911 لسنة

 ".إنسانية خدمات تقديم ميمة تحمل فقط وليس الالجئين،

 األمم لييئة العامة الجمعية قرار بين الربط" األحد، اليوم صحفي، بيان في عيسى، وأضاف
 تتطمب التي التنفيذية الصالحية تتعدى صالحيتيا أن يؤكد االونروا، ووكالة 191 رقم المتحدة
 عودة تسييل في يتمثل الوكالة لدور سياسي ومضمون جانب فيناك الحياد، جانب عمى بقاءىا

 ".بمسؤوليتو الدولي المجتمع التزام أساس عمى والتعويض وممتمكاتيم بيوتيم إلى الالجئين

 وكالة وفا: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 وتمكين الشرعية، الى بالعودة حماس حركة مطالبتو ، الوزراء رئيس اهلل الحمد راميد. جدد  
 داعيا السياسي، بالمال الوطنية ثوابتنا مقايضة عدم مؤكدا غزة، في عمميا ممارسة من الحكومة

 لمواجية عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى القيادة حول االلتفاف إلى الجميع السياق ىذا يف
 ".القرن صفقة" تسمى ما خاصة الوطني ومشروعنا بقضيتنا، تعصف التي التحديات

 ان الى في جنين، المركز الشبابي الكوري الفمسطينيفي افتتاح الل كممة خ اهلل الحمد وأشار
 تفرض لم الحكومة ان مؤكدا الماضي، الشير غزة قطاع في دوالر مميون 99 صرفت الحكومة

 إجراءات غزة في موظف ألف 53 تستيدف التي اإلجراءات وأن القطاع، عمى عقوبات أي
  .محفوظة حقوقيم جميع وأن مؤقتة،

 وكالة وفا: المصدر  
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 وعرفمواطنين من محافظات الضفة الغربية ،  7اعتقمت قوات االحتالل فجر اليوم األحد    
 ويمان وعد،  وحسان يزيد،  يوسف دار نادر محمد رائد،  بدوان سمير نديم:المعتقمين من

 من بيت لحم . مطاوع فوزي،  نجاجرة فادي خمف،  شكارنة محمد بياء، اهلل رام من طناطرة

اطمقت الزوارق الحربية االسرائيمية النار، صباح اليوم االحد، صوب مراكب وفي محافظات غزة 
 .الصيادين عمى طول الساحل شمال قطاع غزة

 وكالة معاالمصدر: 

 ساحة في السبت، مساء الدرزّية، العربية الطائفة أبناء من معظميم اآلالف عشرات تظاىر 
 .أسبوعين قبل الكنيست أقّره الذي ،"القومّية قانون" عمى احتجاًجا أبيب تل بمدينة رابين

 أعمن بينما متظاىر، ألف 3٥ من بأكثر المشاركين أعداد إسرائيمّية إعالم وسائل وقّدرت
 . الدرزية العربية القرى مختمف من جاءوا متظاىر ألف 1٥٥ تجاوز العدد أن نظمونالم

 84: موقع عرب المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 ناسفة بعبوات محّممة مسّيرة بطائرات" ىجوم" من مادورو نيكوالس الفنزويمي الرئيس نجا  
 حكومتو، أعمنت ما وفق عسكري، عرض خالل خطابا يمقي كان بينما منو مقربة عمى انفجرت

 .بجروح أصيبوا جنود سبعة ان أضافت التي

 الرسمي التمفزيون كان بينما جرت التي الحادثة بعد رودريغيز خورخي اإلتصاالت وزير وأعمن
 ".مادورو نيكوالس الرئيس ضد ىجوم ىذا" حي ببث مادرور كممة ينقل

 مستمر اتصال وعمى العادية بميامو يقوم وىو أذى، بأي يصاب ان دون خرج" مادور ان وأكد
 ".عسكريين وقادة ووزراء سياسيين مسؤولين مع

 برس فرانس وكالة: المصدر   

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


