
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-8- 6                   األثنيناليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 بين قمة لقاء عقد عن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب. د أعمن   
 اطار في عمان في االربعاء غد بعد الثاني اهلل عبد الممك االردني والعاىل عباس محمود الرئيس
 .واالردنية الفمسطينية القيادتين بين المستمرين والتنسيق التشاور

 ما ان االثنين اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة حديث  في عريقات أكد آخر موضوع في
 ما غزة قطاع في االنساني المشروع يسمى وما بالتيدئة تتعمق محادثات حول عنو الحديث يجري
 في األمريكي الكونغرس في عضوا سبعون قدميا لرسالة استنادا القرن صفقة لتنفيذ بداية اال ىي

 من مجموعة تنفيذ خالل من لتمريرىا منفذا غزة قطاع اعتبار حول الماضي تموز من الثالثين
 .التيدئة اتفاقات أوليا االنسانية المشاريع

 الشرعية الى والعودة االنقسام انياء قبول اعالن حماس من االن المطموب ان عريقات وأكد
 الرئيس خالليا من يحاول التي الثغرة ىو االنقسام ان موضحا القرن، صفقة إلسقاط الفمسطينية
 .الفمسطينية القضية لتصفية مخططاتو تنفيذ االمريكي

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 األميركي الرئيس أن الدولية، والعالقات الخارجية لمشؤون الرئيس مستشار شعث، نبيل. د أكد  
 .إلغائيا عمى يقدر أحد وال ،"األونروا" وكالة يممك ال ترامب دونالد

 أو بصفقة لو عالقة ال ترامب بو يقوم ما" أن إلى ،"األيام" لـصحيفة حديث في شعت.د وأشار
 الشرق عمى وىيمنتو سيطرتو إبقاء ويحاول قوى موازين يعمل فيو السالم، عممية وال اتفاق

يران، إسرائيل من أساساً  تنبع األوسط الشرق عمى الييمنة في ونظريتو األوسط،  ىي فإسرائيل وا 
يران الرئيس، الحميف  ".األوسط الشرق في الرئيس العدو ىي وا 

 ة األيامصحيف: المصدر  

 

 

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12cbe5e7y315352551Y12cbe5e7
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 األوسط بالشرق السالم عممية لمنسق مذكرة ، غزة بقطاع لالجئين الشعبية المجان رؤساء وجو 
 غوث وكالة اجراءات خطورة تناولت ساور، يرنوتغ مكتبو مدير عبر ميالدينوف نيكوالي
 ".األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل

 الالجئين عمى جديدة حرب ىو يحدث ما أن المذكرة، في لالجئين الشعبية المجان وأكدت
 ووكالة المتحدة األمم ىيئة من يتطمب ما وقيميم، وثقافتيم وفكرىم قضيتيم  تستيدف الفمسطينيين

 .الالجئين تجاه بواجبيا االستمرار الدولية الغوث

 مشكمة وحل الدراسي، العام تأجيل لمنع الدولي المجتمع مع الجاد بالعمل ميالدينوف وطالبوا
 . بعمميا" األونروا" لتستمر التقميصات ومنع الموظفين،

 وكالة وفا: المصدر

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 

 من محافظات الضفة الغربية ، وعرف مواطناً  31ثنين اعتقمت قوات االحتالل فجر اليوم األ   
براىيم شادي :المعتقمين من  الحروب نضال عبداهلل،  الجياوي جبريل حازم المحرر،  نواورة وا 
 أبو إيياب ،اهلل رام من رياض إبراىيم،  الرنتيسي إبراىيم الصحفي، الخميل من شرخ أبو فراس،

 .لحم بيت من النواورة اهلل عبيد ماىر الطفل، قمقيمية من سممي طارق، حامد

 وكالة معاالمصدر: 

 

 بيا يبتي اصال بجراحو متأثراً  عام 31 العايدي جياد احمد :استشيادأعمنت وزارة الصحة عن 
 .البريج شرق العودة لمسيرة االولى الجمعة في

 وزارة الصحة : المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 مع واشنطن في لقاءاتو خالل التأكيد جرى  أنو ، الثاني اهلل عبد الممك االردني العاىل قال  
 والواضح الثابت األردن موقف عمى ، والكونغرس اإلدارة وأركان ترمب دونالد األمريكي الرئيس

 المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة يضمن وبما الدولتين حل إلى يستند الذي الفمسطينية القضية من
 .الشرقية القدس وعاصمتيا

 يتغير ال ثابت موقف ىو العالم وأمام المغمقة الغرف في موقفنا" أن ، اهلل عبد الممك وأوضح
 ".األردن عمى ضغوط ال" أن عمى اإلطار ىذا في مؤكدا ،"أبدا

 األنباء االردنية وكالة: المصدر   

 

 التي" العقوبات تطّبق" سوف المتحدة الواليات أن ، بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير تعّيد  
 الجميورية مع النووي اإلتفاق من ترامب دونالد الرئيس انسحاب بعد ايران عمى فرضيا أعادت

 .اإلسالمية

 شراء إيران حكومة بإمكان يكون لن الثالثاء غداً  غرينتش بتوقيت 40,43 الساعة من وابتداءً 
 في بما اإليرانية، الصناعات عمى فرضيا سيتم واسعة عقوبات ان كما األميركية، النقدية األوراق

 .السجاد من صادراتيا ذلك

 وكالة فرانس برس: المصدر

  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 إسرائيل فيو يحّمل باإلجماع قراًرا يصدر فتح لحركة السادس العام المؤتمر – 9002 -6-8
 ."ابو عمار" عرفات ياسر الرئيس الشييد: اغتيال مسؤولية

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


