
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 26                   األحداليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 الخارجية وزارة إعالن ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. رفض 
عادة الفمسطيني، شعبنا عن المساعدات بقطع األميركية،  دوالر مميون 022 من أكثر توجيو وا 

 . غزة وقطاع الغربية لمضفة المخصصة االقتصادي الدعم أموال من

 اإلعالن بمثابة القرار ىذا معتبرا المشروطة، لممساعدات شعبنا رفض عمى عريقات وشدد
 الشؤون في بالتدخل المتمثل األميركية المساعدات لسياسة الحقيقي بالمغزى واالعتراف الفاضح،
 .الوطنية خياراتيا عمى والتأثير االخرى، لمشعوب الداخمية

نما شعبنا، عمى مّنة ليست المساعدات إن: "وقال  الذي الدولي المجتمع عمى مستحق واجب وا 
 التنمية إمكانية أمام مانع سد من يشكمو لما االسرائيمي االحتالل استمرار مسؤولية يتحمل
 .الفمسطيني والمجتمع لالقتصاد والتطور

 وفاوكالة المصدر: 

 الرئيس سيادة موقف بعد ،"غزة صفقة"بـ" القرن صفقة" بدلت قد ترمب إدارة أن فتح حركة أكدت 
 ليا رفضيا أبدت التي المين حماس لموقف معرفتيا بعد و ليا، الرافض الصمب عباس محمود
ال ليا، وتسعى عمييا توافق الحقيقة وفي فقط، إعالميا  إسرائيل مع مفاوضاتيا نفسر كيف وا 
 ترمب؟ من ودعم وبمباركة الفمسطينية التحرير منظمة عن بمعزل

 تصريح في القواسمي أسامة باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو وخاطب
 الفمسطيني لمبيت وعودوا إسرائيل، مع اليزلية المفاوضات ىذه عن توقفوا: "قائال حماس صحفي
 فوىات من أقوى بوحدتنا وأننا والفعل، والظن النية احسنتم إن اليكم األقرب أننا واعمموا الداخمي،
 يخدم ال مفاوضات من بو تقومون ما وأن واالستقالل، التحرر إلنجاز وأقرب اإلسرائيمية، المدافع

 ".القطاع وفصل التصفوية وأىدافيا إسرائيل إال

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا

 

http://fatehinfo.net/post/152213


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 26                   األحداليوم  : 

 اإلسرائيمية العميا المحكمة تسمى ما تصريح إن األقصى المسجد مدير الكسواني عمر الشيخ الق
 وقفة يتطمب ما 7691 عام منذ تصريح أخطر ىو المبارك المسجد في الييود صالة بشأن
سالمية عربية  .ذلك لمواجية وا 

 أن تريد االحتالل سمطات أن الذاعة صوت فمسطين صباح اليوم ،  حديث في الكسواني وأوضح
 . دينية حرب بإشعال ينذر ما واقعا أمرا والمكاني الزماني التقسيم من تجعل

 التي االحتالل لمخططات التصدي بيدف األقصى لممسجد الرحال شد إلى الكسواني ودعا
 . المسجد تستيدف

   اذاعة صوت فمسطينلمصدر:ا

 

 تمفزيون لمدير حماس أمن أجيزة استدعاء ، فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة استنكرت 
 ،مؤمن الشوبكي والمخرج يوسف ابو مغصيب والمصور القدرة، رأفت غزة، قطاع في فمسطين

 المنطقة مساجد أحد في أبوعنزة محمد أدىم الطفل عمى االعتداء  عن تمفزيوني تقرير خمفية عمى
 .خانيونس محافظة في الشرقية

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا

 الحكومة: ممف  ثانيا  

 تف لم ترمب برئاسة االميركية االدارة أن ، الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف أكد 
 تمك قطع عن االميركي اإلعالن وأن عام، من أكثر منذ فمسطين تجاه المالية بالتزاماتيا
 .جديداً  يكن مل االخيرة االلتزامات

 سياسة ضمن يأتي االميركي اإلعالن أن السبت، مساء صحفي بيان في المحمود وأضاف
 عمى إلجبارىا الفمسطينية القيادة تجاه ترمب الرئيس يتبعيا التي المرفوضة والضغط االبتزاز
 .العصر صفقة يسمى بما القبول

 وكالة وفا:المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مختمفة بمحافظات مواطنًا من مناطقة  77 األحداعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 السمطان اورانس : صيادينال الضفة الغربية ، وفي محافظات غزة اعتقمت قوات االحتالل اعتقمت

 غزة قطاع شمال السودانية سواحل قبالة السمطان حسن ،

  معاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 أي اتخاذ مغبة من المتحدة الواليات الروسي الخارجية وزير نائب ريابكوف سيرجي حذر 
 .سوريا في “طائشة” خطوات

 وذلك ،“سوريا في مجددا طائشة خطوات اتخاذ من وحمفاءىم األمريكيين نحذر ريباكوف وقال 
 محتمل قوي فعل رد عن تحدث الذي بولتون جون األمريكي القومي األمن مستشار عمى رداً 

 ”السورية، إدلب محافظة عمى بيولوجي أو كيماوي ىجوم وقوع حالة في لواشنطن

 الرامية سياستنا مواصمة عمى عزمنا يفتر لن وىذا... واشنطن من إنذارات نسمع:  ” وأضاف
 .“الطبيعية حياتو إلى البمد ىذا وعودة سوريا في اإلرىاب مراكز عمى الكامل لمقضاء

 رويترزوكالة  المصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 79,022 بدخول السماح يقرر اليجرة بشأن قرار تصدر البريطانية السمطات-09-8-7602
 .الفمسطينية المعارضة من الرغم عمى عام خالل فمسطين الى ييودي مياجر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


