
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-9- 2                   األحداليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 المخابرات وفد اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر السبت، ظير عباس، محمود رئيسال استقبل  
 المسؤولين من وعدد بديع، أيمن الوكيل وبحضور حنفي، عمرو الوكيل برئاسة المصرية العامة

 .المصرية العامة المخابرات قيادة في

 عمى مؤكداً  عباس، لمرئيس السيسي، الفتاح عبد الرئيس فخامة تحيات حنفي، عمرو الوكيل ونقل
قامة االحتالل إنياء أجل من ونضالو الفمسطيني الشعب دعم في الثابت مصر موقف  دولتو وا 

 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة

لموفد المصري الشقيق ثقة القيادة الفمسطينية والشعب الفمسطيني  الرئيس محمود عباسوأكد  
بالدور المصري الداعم لمشعب الفمسطيني ونضالو من أجل تحقيق أىدافو الوطنية الكاممة، 

أجل إنياء االنقسام وتحقيق المصالحة في إطار سمطة واحدة  وتمسكيا بالرعاية المصرية من
 .وقانون واحد، وصوال لمشراكة الوطنية الكاممة عبر انتخابات عامة

عمى استمرار التواصل بين القيادتين الفمسطينية والمصرية، وتنسيق خالل المقاء وتم االتفاق 
دون ذلك خالل األيام التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل العقبات كافة التي تحول 
 .المقبمة، من أجل طي صفحة االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية

 وكالة وفا :المصدر

 

 التوجو يدرسون الفمسطينية والقيادة الرئيس إن ، الرئاسة باسم الرسمي الناطق ردينة أبو نبيل الق 
 بخصوص األميركي القرار لمواجية الدولي، األمن ومجمس المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى

 .األمور تفجر لمنع الضرورية القرارات التخاذ وذلك األونروا، وكالة

 العامة الجمعية عن صادر بقرار تأسست االونروا ان ،  صحفي بيان فيأبو ردينة   وأضاف
 الالجئين، لقضية حل ادايج حتى دورىا استمرار عمى ينص والذي ،9191 عام المتحدة لألمم
 ألىميتو الالجئين لموضوع سيتعرض الشير ىذا العامة الجمعية أمام الرئيس خطاب أن كما

 .القدس كقضية تماما
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 وىو المنطقة، في االرىاب يعزز بل السالم، يخدم ال األميركي القرار ىذا إن: ردينة أبو وتابع
 .الفمسطيني الشعب حقوق عمى اعتداء بمثابة

 وكالة وفا لمصدر:ا

 القانون وبفعل التاريخي، حقنا بفعل ومحمي ومقدس ثابت العودة حق أن" فتح" حركة كدتأ 
 ىذا يمغي أن يستطيع ال ترمب وأن المتحدة، الواليات وليس المتحدة األمم صاغتو الذي الدولي،
 ال ولمجموعة المتطرف، والصييوني االسرائيمي اليمين إلرادة خاضع وتوقيع قمم بجرة الحق
 .شعبنا عند العودة وحق القدس معنى تعرف

 تصريح في باسميا والمتحدث ،"فتح" لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي ةأسام وشدد
 والالجئين، القدس قضيتين، أىم في الفمسطيني شعبنا بمحاربة قرارا أخذ ترمب أن عمى ،صحفي
 جانب من النيائي الوضع قضايا وحسم الفمسطينية، القضية لتصفية يخطط ترمب ان الى مشيرا
 ولصالح الفمسطيني الشعب حقوق كل حساب وعمى الدوليين، والشرعية القانون حساب عمى واحد

 .مطمقا يحدث لن الذي األمر التاريخ، في تحدث لم سابقة في االسرائيمي، والمحتل المعتدي

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةلمصدر:ا

 االعالم مسؤول العميا القيادية الييئة عضو فتح، لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد قبع 
 الغوث لوكالة المقدم التمويل بوقف األمريكي القرار عمى السبت، اليوم الجنوبية، المحافظات في

 .كامل بشكل" أونروا" الالجئين وتشغيل

 بإلغاء األمريكي القرار إن ،الجنوبية المحافظات في اإلعالم لمفوضية خاص تصريح في وقال
 االدارة تحممو الذي العداء مدى يعكس وعنصري جائر قرار  ىو لألونروا األمريكية المعونة كامل

 . المشروعة الوطنية وحقوقو العادلة وقضيتو الفمسطيني الشعب اتجاه ترامب برئاسة االمريكية

 فإن وبالتالي منيا، بقرار االنروا انشئت التي المتحدة، لالمم جديدة ضربة يمثل القرار ان وأضاف
 .أجمع لمعالم فاضح وتحدى الدولي والقانون ، الدولية الشرعية ضد قرار ىو القرار ىذا

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية:المصدر

 

http://fatehinfo.net/post/152411
http://fatehinfo.net/post/152385
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 االحتالل واالستيطان: ممف  ثانياً 

 ىانيمواطنين من محافظات الضفة ، عرف منيم :  3قوات االحتالل فجر اليوم األحد  عتقمتا 
 .لحم بيت جنوب فجار بيت بمدة من (عاما 49) طقاطقة سميح واحمد ،(عاما 91) احمد عبداهلل

صيادين في بحر  6 ، صباح اليوم االحد،يبحرية االحتالل اإلسرائيم اعتقمتوفي محافظات غزة 
كي إبراىيم النجار، أحمد محمود أبو ريالة، محمود جياد وىم:   مدينة دير البمح وسط قطاع غزة

 .أبو عودة، محمد جياد أبو عودة، جياد محمد أبو عودة، ومحمد بيجت أبو عودة

 وكالة معالمصدر:ا

 الحكومة: ممف  ثالثاً 

 أجل من فاعمية أكثر عالمي بتحرك الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف طالب 
 في ترمب إدارة تنتيجيا التي والتخبط، الفوضى سياسة ضمن األميركية التحركات سمسمة وقف
 . الفمسطينية لمقضية والعداء االسرائيمي، االحتالل خدمة

 التمويل ووقف بقطع ترمب، برئاسة االميركية االدارة قرار إن صحفي، بيان في المحمود، وقال
 ترتكبيما المذين الفادحين والخطأ الخمل عن ويعبر ومستنكر مرفوض قرار ،"الونروا"ا عن

 . الدولية الشرعية وقرارات الدولي، القانون وتجاه الفمسطينية، القضية تجاه االميركية السياسة

 .بيا المساس ألحد يسمح ال التي الوطنية، الثوابت أحد الالجئين قضية ان المحمود واكد 

 وفاوكالة لمصدر:ا

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

بوقف الدعم  المؤسف قرارىا في النظر اعادة عمى المتحدة الواليات االوروبي االتحاد حض 
 لألونروا.

 المتحدة لمواليات المؤسف القرار" إن ، بيان في األوروبي االتحاد مفوضية باسم متحدثال وقال 
 ".كبيرة فجوة يخمف الطرف والمتعدد الدولي الجيد ىذا من جزءاً  اليوم بعد تكون بأال



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-9- 2                   األحداليوم  : 

 شركائو مع سيبحث انو مؤكدا" قرارىا في النظر المتحدة الواليات تعيد بأن نأمل" المتحدث وتابع
 ".االونروا عبر ذلك في بما لمفمسطينيين وفعالة ومتواصمة مستديمة مساعدات ضمان كيفية"

 فرانس برس وكالة: المصدر

 من أمس، األبيض، البيت أعمنو ما إزاء واالستنكار القمق بالغ عن العربية الدول جامعة أعربت 
 (.أونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة تمويل عن المتحدة الواليات توقف

 والحس لممسئولية يفتقر بأنو القرار الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين واعتبر
 بنحو كبيرة أضرار من القرار ىذا سيمحقو عما المسئولية واشنطن وُمحمالً  واألخالقي، اإلنساني
 خدماٍت، من الوكالة تقدمو ما عمى اليومية معيشتيم في يعتمدون فمسطيني الجئ ماليين خمسة
 .والتشغيل والتعميم الصحة مجاالت في خاصة

 السياسية مسئوليتيا عن الظالم اإلجراء بيذا تتخمى المتحدة الواليات أن عمى العام األمين وشدد
 مؤكداً  عامًا، سبعين منذ لمحل طريقيا تجد لم التي الفمسطينيين الالجئين مأساة إزاء واألخالقية

 . وأزماتيا األونروا مشكالت من ُيفاقم القرار أن

  األهرام العربيلمصدر:ا

 

تعرض مطار المزة عمى األطرف الغربية لمدينة دمشق ألي عدوان  سوري نفى مصدر عسكري 
 .الماضية الميمةإسرائيمي 

ن األصوات “صريح لـ سانا إن مطار المزة وقال المصدر في ت لم يتعرض ألي عدوان إسرائيمي وا 
 .”التي سمعت تعود النفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كيربائي

 األنباء السورية المصدر: وكالة 

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


