
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 9                   الخميساليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 المستويات كافة وعمى مكثفة دولية اتصاالت الخميس، اليوم عباس، محمود رئيسال أجرى  
 .غزة قطاع في أىمنا عمى اإلسرائيمي التصعيد قفلو 

 لوقفو والعاجل الفوري التدخل إلى الدولي المجتمع داعيا التصعيد، ىذا خطورة إلى الرئيس ونبو
 .االستقرار وعدم الدمار من مزيد إلى المنطقة جر وعدم

 تستغرق رسمية زيارة في الدوحة القطرية العاصمة األربعاء، مساء ، صلكان الرئيس قد و و 
 بن تميم قطر دولة أمير ، الرئيس محمود عباس اليوم الخميس يمتقي أن المقرر ومن، يومين
 .ثاني آل حمد

 وكالة وفاالمصدر: 

 مراجعة إلى العالم دول ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. عاد
 الدولي القانون احترم تّدعي دولة ألي شريكاً  إسرائيل اعتبار وعدم إسرائيل، مع الثنائية عالقاتيا
 .الدولية لمشرعية والتنكر الدولي القانون انتياك في استمرت ما اإلنسان، وحقوق
 والتي أمس، يوم منذ غزة قطاع عمى اإلسرائيمية الغارات سمسمة أعقاب في تصريحاتو جاءت
 .وطفمتيا حامل سيدة بينيم مواطنين 3 استشياد عن أسفرت

عطاء التيدئة، وتثبيت الفوري، التدخل المتداخمة األطراف جميعد. عريقات  ودعا  الفرصة وا 
 الوحيد المدخل ذلك اعتبار عمى أسبابو وازالة االنقسام، وانياء الفمسطينية، المصالحة لتحقيق
قامة االحتالل، إنياء الى وصوال شعبنا، أبناء لحماية  القدس بعاصمتيا المستقمة فمسطين دولة وا 
 .الشرقية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 ال األميركية المتحدة الواليات أن التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أكدت  
 ،"األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة لحل القضائية وال القانونية الوالية تمتمك
 لصالح الدولي القانون تعديل أو الفمسطينيين الالجئين حقوق بإلغاء تفويض أي تمتمك ال أنيا كما

 .إسرائيل حماية

 قضية إنياء إلى اليادفة األميركية الخطة عمى ردا ، عنيا، صدر بيان في عشراوي وقالت
 الرئيس مستشار محاولة عن ،"بوليسي فورين" صحيفة عنو كشفت ما إن: "الفمسطينيين الالجئين
 الالجئين وشطب" األونروا" الالجئين وتشغيل غوث وكالة من التخمص" كوشنر جاريد" األميركي

 لمكونغرس مشروع مقترح من ذلك سبق وما النيائي، الحل قضايا من واستبعادىم الفمسطينيين
 جديد عدد باعتماد يتعمق ،"المبوران داغ" الجميوري الحزب عن السيناتور قدمو األمريكي،
 لتغيير والسعي الجئ، ماليين 5 من أكثر أصل من ألفا 04 يتعدى ال الفمسطينيين لالجئين
 األميركي التواطؤ عمى يؤكد ليا، المقدمة المساعدات وتخفيض بالوكالة الخاص التفويض
لغاء الفمسطينية القضية لتصفية كمقدمة الالجئين قضية تصفية إلى الرامي اإلسرائيمي  حقنا وا 
 .الدولة ييودية عمى والحفاظ بالوجود

 وكالة وفا: المصدر

 بحق بالجريمة الخطوة تمك معتبرة الخميل، في اإلبراىيمي الحرم إغالق فتح حركة فضتر   
 .الدولية المواثيق لكافة وانتياكا شعبنا، وبحق المقدسات

 ،صحفي بيان في القواسمي أسامو باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو ودعا
 والصالة اإلبراىيمي لمحرم التوجو إلى الخميل محافظة في وخاصة تواجده أماكن كل في شعبنا
 فيو، لمييود حق ال خالص، إسالمي مسجد أنو وعمى إلغالقو رفضنا عمى تأكيدا أعتابو، عمى
 .تمغى أن ويجب باطمة 4990 العام منذ اتخاذىا تم التي اإلجراءات وأن

 بحق وعنصرية جرائم من إسرائيل بو تقوم ما لوقف العاجل بالتحرك العالم القواسمي وطالب
 .األعزل الفمسطيني الشعب

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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ناصر القدوة عن تقديره لموقف أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح الرافض الستقالتو من د.عبر 
، وعمى تفيميم لألسباب الدافعة ليذه 8442عضوية المجنة المركزية والمقدمة في شير أيار 

 .االستقالة، وضرورة مواجيتيا

اء، أن موضوع االستقالة في وأكد القدوة عمى ما جاء في بيان أمين سر المجنة المركزية، الثالث
طريقو لالنتياء، وعمى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس لمواجية الظروف الصعبة 

  .والخطيرة التي تحيط بالقضية الفمسطينية

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن اسرائيل تتمسك باالستيطان الييودي بديال عن القانون 
المسؤولية الكاممة والمباشرة عن تداعيات سياساتيا الدولي"، محممة الحكومة اإلسرائيمية 

 االستيطانية، وتشريعاتيا العنصرية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنيا ، صمت المجتمع الدولي "إسناد حقيقي لتنفيذ تمك 
السياسات االحتاللية، مؤكدة أن ما يجري عمى األرض من تدابير وعمميات استيطانية غير 

 ع ىذه العقمية.مسبوقة تتماشى م

 وزراة الخارجيةالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لوقف 
 . العدوان االسرائيمي عمى ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية

كومة االحتالل واإلدارة االمريكية المسؤولية وحمل المحمود، في بيان صحفي اليوم الخميس، ح
عاما، والذي  44عن التصعيد الخطير الذي يشيده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 

وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بأبناء شعبنا الى مزيد من التوتر  األوضاع  فاقم
 . والمخاطر
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طينية برمتيا يستوجب تحقيق المصالحة واكد أن الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفمس
واستعادة الوحدة الوطنية عمى الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل في القطاع، كما تم 

 . االتفاق عميو برعاية مصرية

 وكالة وفا: المصدر

 

وزير التنمية االجتماعية، رئيس مجمس أمناء برنامج التمكين االقتصادي ابراىيم الشاعر قال  
"إن قرار البنك االسالمي لمتنمية برئاسة بندر الحجار إنشاء صندوق التمكين االقتصادي سيمكن 

 ألف أسرة فقيرة في فمسطين". 344

يس الوزراء رامي الحمد اهلل وأكد أن الحكومة ممتزمة بتوجييات الرئيس محمود عباس ورئ
كافة التسييالت إلنجاح عمل الصندوق، والمساىمة في دعمو، وصوال الى تحقيق شراكة  بتقديم

 متينة تيدف الى القضاء عمى الفقر في فمسطين.

 وكالة وفا: المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 عام 34 الغندور يوسف عمىاستشياد كاًل من :  عنفجر اليوم الخميس أعمنت وزراة الصحة    
، نصف و عام خماش محمد بيان :الطفمة اوابنتي  ،عام 83 خماش محمد ايناس و،وزوجتو 

 .غزة بمحافظات  لعدة مناطق خالل الميل والفجراالسرائيمي  جراء قصف االحتالل

 وزارة الصحة المصدر: 

 

محافظات الضفة مناطق متفرقة بمن  مواطنين 6 الخميساعتقمت قوات االحتالل فجر اليوم 
 .الغربية 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 9                   الخميساليوم  : 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 رسمي لبيان وفًقا سيادة، وذات مستقمة حرة دولةً  بفمسطين االعتراف ، الكولومبية الحكومة قّررت 
 .بوغوتا في األربعاء صدر

 الرئيس قّرر كولومبيا، حكومة باسم" الكولومبية الخارجية الشؤون لوزارة رسمي بيان في وجاء
 ".سيادة وذات مستقمة حرة دولة بفمسطين االعتراف سانتوس مانويل خوان

 فرانس برسوكالة : المصدر

 لوكالة العام المفوض كراىينبول بيير مع اجتماع بعد الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير ذرح 
 الذي الحاد المالي النقص أن من  (ونروااأل) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم
 .المنطقة في الالجئين ماليين حياة عمى “كارثي” تأثير إلى يؤدي أن يمكن وكالةال يواجو

 من الالجئين تحرم أن يمكن الوكالة تواجو التي الميزانية أزمة إن األردني الخارجية وزير وقال
 الالجئين معاناة” سيعمق مما الغذائي واألمن الصحية والرعاية  األساسية التعميم خدمات
 .“اإلنسانية

 لم إذا الالجئين، عمى كارثية بتبعات ينذر خطراً  مالياً  عجزا تواجو نروا و وأوضح الصفدي ان األ
 .“الوكالة لدى المالية المخصصات نفاد قبل سده يتم

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


