
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-9- 4                   الثالثاءاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 بمدية رئيس تصريحات ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان وصفت  
 وكالة أنشطة لوقف العاجل القريب في خطة تقديم عزمو فييا أكد التي بركات نير االحتالل

 ذلك في بما مؤسساتيا جميع واغالق المحتمة القدس في" األونروا" الالجئين وتشغيل غوث
 .المسؤولة وغير بالمتغطرسة الخدمات، ومراكز الصحية والعيادات المدارس

 الضحايا ىم الفمسطينيين الالجئين إن:" التنفيذية المجنة باسم ليا تصريح في عشراوي وقالت
 وواجبات والية تغيير ليا يحق وال وتشردىم، لمعاناتيم الرئيس السبب وىي إسرائيل دولة إلقامة

 ".المتحدة األمم حددتيا كما" األونروا" ومسؤوليات

 وقوانينو الدولي بالمجتمع واستيانة مباشرةً  إىانةً  تشكل التصريحات ىذا مثل أن وأكدت
 المكفولة وحقوقيم الفمسطينيين الالجئين ومتعمد فعمي بشكل تستيدف أنيا إلى إضافة ومؤسساتو،

 .اإلنساني والدولي الدولي بالقانون

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية:المصدر

 الخطيرة النتائج مغبة من ،  التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو احمد حذر
 أو القدس مدينة من الدولية الغوث وكالة بإجالء االسرائيمي االحتالل حكومة لجوء عمى المترتبة
 .المنطقة واستقرار أمن عمى ومقراتيا بمؤسساتيا المساس

 وامام االسرائيمي االستيتار ىذا أمام األيدي مكتوفي يقفوا لن الفمسطينيين الالجئين أن عمى وأكد
 ىجروا التي ديارىم الى العودة في والمشروع العادل حقيم تستيدف التي المحمومة العداء حالة
 .899 القرار في ورد لما طبقا 8998 عام منيا

 أكد التي بركات، نير القدس في اإلسرائيمي االحتالل بمدية رئيس تصريحات ىولي أبو واستنكر
 بركات تصريحات معتبرا القدس، مدينة من الدولية الغوث وكالة لطرد خطة وضع نيتو عمى فييا

 . تبعاتو االسرائيمي االحتالل حكومة تتحمل خطيرا تصعيدا

 دائرة شؤون الالجئين:المصدر
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 االحتالل واالستيطان: ممف  ثانياً 

، عرف  الغربية من محافظات الضفة اً مواطن 77 الثالثاءقوات االحتالل فجر اليوم  عتقمتا 
 ، مرمش أحمد العامودي، عماد ، طولكرم من تايو سعادة أحمد ، ناصيف رأفت المحرر :منيم 
 أبو سيف ، ارميمة أبو بسمان ، نابمس من حشاش الكريم عبد يوسف ، حشاش الكريم عبد إسالم
 يوسف المحرر  الخميل، من  عرقوب أبو إسماعيل محمد القدس، من دندن إبراىيم ، ارميمة
 .الخميل  من زيدات عالن مبارك ،زيدات عالن ، سندس أبو أحمد ، نصار

 وكالة معا لمصدر:ا

 الحكومة: ممف  ثالثاً 

 إن: " بنابمس الثانوية الخطيب طارق مدرسة افتتاح خالل الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي.د قال 
 فإننا وليذا ومعطمة، منقوصة ووحدتنا الوطني ىدفو يحقق أو يكتمل أن يمكن ال ننفذه مشروع أي

 كي الحكومة، وتمكين عباس محمود الرئيس لدعوات االستجابة حماس حركة جديد، من نطالب
نياء فييا شعبنا لنجدة وشامل، فاعل بشكل غزة إلى الحكومي بعممنا االنتقال من نتمكن  ممف وا 

عطاء االنقسام  ما خاصة بنا تعصف التي المؤامرات لمواجية والقوة، الزخم الوطنية قضيتنا وا 
 ".القرن بصفقة يسمى

 و ،ووقيادت لشعبنا ابتزازىو   االونروا  تمويل لوقف االمريكية االدارة وقف ان:  اهلل الحمد وقال
 العودة حق خاصة شعبنا، حقوق عمى والسافر المتواصل االمريكية االدارة عدوان سياق في يأتي

 الفمسطينيين، الالجئين الحتياجات التصدي في الحيوي الوكالة دور وتعطيل المصير، وتقرير
 ".والتعميمية الصحية خاصة

 وفاوكالة لمصدر:ا

 حجاج وصول اكتمال عن ،ينية الد والشؤون األوقاف وزير إدعيس يوسف الشيخ أعمن 
 الحدودي البري رفح معبر عبر الوطن أرض إلى الثالثاء، اليوم فجر غزة، قطاع محافظات

 مطار عبر المنورة المدينة في العزيز عبد بن محمد األمير مطار من قادمين القطاع، جنوب
 .الدولي القاىرة

  وكالة وفالمصدر:ا
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 

 الواليات موقف ، المصري النواب بمجمس الخارجية العالقات لجنة رئيس رضوان طارق اعتبر 
 إعالناً  ،(األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة تمويميا وعدم األمريكية، المتحدة

 مؤتمر بعقد 8998 عام بدأت التي ميةاإلسرائي الفمسطينية السالم لعممية كراعي دورىا انتياء عن
 .8991 عام اإلسرائيمي الفمسطيني المبادئ إعالن صدور تبعو والذي لمسالم، مدريد

 بالقضية األمريكية اإلدارات اىتمام في تفاوتا ىناك إن ، صحفي، تصريح في ،«رضوان» وقال
 اإلسرائيمي لمجانب واضح بشكل تحيزت أنيا إال األوسط، الشرق في النزاع وتسوية الفمسطينية

 دونالد برئاسة األمريكية اإلدارة تولي ومنذ اللتزاماتيا، إسرائيل تنفيذ عدم رغم مضت، عقود طوال
 .السالم عممية بشأن ويتالشى يخفت األمل ىذا بدأ ترامب

 وكالة انباء الشرق األوسطلمصدر:ا

 

 وكالة تمويل في المساىمة عن االمتناع المتحدة الواليات لقرار الشديد أسفيا عن فرنسا أعربت 
 ".األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم

 بشدة تأسف فرنسا إن ، صحفي بيان في الخارجية والشؤون أوروبا وزارة باسم المتحدثة وقالت
 األونروا، تجاه التزاميا وتؤكد" األونروا" تمويل في المساىمة عن االمتناع المتحدة الواليات لقرار
 في واإلقميمي المحمي لالستقرار ضرورية فمسطيني الجئ ماليين 5 من ألكثر خدماتيا تعد التي

 .المنطقة

 فيما خاصة المالي لمدعم جديدة امكانيات وتدرس العام ىذا مساىمتيا من زادت فرنسا أن واكدت
 .بالتعميم يتعمق

 وفا وكالة: المصدر
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 8989ن ، تم مبادلتيم في عام يجنود اسرائيمي6  يأسرونفدائيو حركة فتح  -9-9-8987 
 .الفمسطينية الثورة تاريخ في أسرى في اكبر صفقة تبادل  ،اسير  9644ب

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


