
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 27                   االثنيناليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

ادالئو بأي تصريحات متعمقة  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائبنفى د.
 بمقاء وفد حركة فتح باألشقاء المصريين .

 ودعا عريقات وسائل االعالم بتحري الدقة في نقل االخبار والتصريحات .

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا

 

، إن وفد حركة عضو المجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"  عزام األحمدال ق
"فتح" أبمغ األشقاء في مصر أنو سيتم الرد النيائي عمى الورقة المصرية بشأن المصالحة الوطنية 

 ساعة. 42خالل أقل من 

ولي جياز المخابرات عقب لقاء وفد حركة "فتح" مع مسؤ  وأضاف األحمد، في تصريحات له
المصرية اليوم األحد، أن المسؤولين المصريين المعنيين بالممف الفمسطيني أكدوا إنيم لن يقبموا 
الحديث عن ميناء ومطار إال في قطاع غزة وليس خارج فمسطين، كما أكدوا أنو ال بد من إعادة 

لة في عدد من وسائل بناء مطار الشييد ياسر عرفات، وجاء ىذا ردا عمى اإلشاعات المتداو 
 اإلعالم.

وأكد األحمد أن المسؤولين المصريين أكدوا خالل االجتماع، أنو ال يمكن أن يقبموا أن يكون 
ىناك بديال لمسمطة الشرعية الفمسطينية في إدارة مناطق السمطة، وذلك وفق القانون الفمسطيني 

إلغاثة في القطاع، مشددا عمى الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسييل عمميات ا
 ضرورة أن تتسمم حكومة الوفاق الوطني زمام األمور في قطاع غزة.

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا

 

 قطاع عن المعاناة لرفع تسعى الحركة أن اشتية محمد" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو أكد 
 .واحدة كرزمة الفمسطينية المصالحة وتحقيق شامل سياسي اتفاق عبر غزة
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    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-8- 27                   االثنيناليوم  : 

 أن تريد فيي إسرائيمية مصمحة التيدئة" إن ،"فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في اشتية، وقال
 في مطار من تحتويو وما التيدئة ىذه مع التساوق" أن مضيفا ،"تطبيقيا عبر أمنيا سندا تقبض
 ".لقضيتنا التصفوية ومشاريعيا أميركا مع تساوق ىو غيرىا أو إيالت

ن بعد، فيما التيدئة ستكون مصالحة ىناك كان إذا: "وأضاف  في إعمار ىناك سيكون تمت وا 
 ".غزة قطاع

 الطاولة عن والقدس الالجئين قضية لشطب واإلسرائيمية األميركية المحاوالت استمرار أن وأوضح
 فمسطين أساس عمى سياسي بحل والمطالبة األول لممربع لمعودة الفمسطينية القيادة سيدفع

 .7691 عام حدود عمى دولة فقط وليس التاريخية،

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 القدم لكرة الفمسطيني االتحاد رئيس بحق( الفيفا) القدم لكرة الدولي االتحاد قرار فتح حركة أكدت 
 عمى مبني وغير ومسّيسا اإلسرائيمي لالحتالل ومنحازا ظالما قرار ىو الرجوب، جبريل المواء
 .وواضحة سميمة وأسس قانونية قواعد

 إسرائيل مؤسسات أن عمى صحفي تصريح في ، فتح حركة باسم المتحدث القواسمي أسامة وشدد
 سواء فمسطين، في الرياضة ضد الدولية لمقوانين خرقيا عمى تعاقب أن يجب التي ىي الرياضية

 فرق مشاركة خالل من أو المحتمة الفمسطينية األراضي في الرياضية لممباريات إقامتيا خالل من
 بوضع المتمثمة العنصرية سياستيا خالل من أو اإلسرائيمي، القدم كرة اتحاد في ريةاستعما
 لمبادئ المخالفة األنشطة من وغيرىا خارجو، أو الوطن شطري بين الالعبين حركة أمام العراقيل

 .وأىدافو" الفيفا"

  مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية لمصدر:ا
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 2018-8- 27                   االثنيناليوم  : 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

مختمفة بمحافظات من مناطقة  مواطنين 6 األحداعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 .اهلل رام من كفاح ومؤمن،  نائل قسام،  عصام ورد :المعتقمين بين من وعرفالضفة الغربية ، 

 محمد الشاب،  صالح نصري منصور المحرر،  بدير ياسين المحرر ، عكر أبو مجدي المحرر
 .لحم بيت  من غنيم عيسى

  معاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 المجنة سر امين عريقات صائب. د استقبالو خالل الصفدي  أيمن االردني الخارجية وزير شدد 
 الوطنية المصالحة تحقيق جيود دعم في الثابت االردن موقف عمى  التحرير لمنظمة التنفيذية

 محمود والرئيس الفمسطينية الوطنية السمطة تمثميا التي الفمسطينية الشرعية ظل وِفي الفمسطينية
 . عباس

 أطمع ثحي غزة، في الوطنية المصالحة بتحقيق المرتبطة التطورات وعريقات الصفدي واستعرض
 تبذليا التي لمجيود دعميما الجانبان وأكد. لتحقيقيا التحركات نتائج عمى الصفدي عريقات
 .القطاع في االوضاع معالجة في ولممساعدة المصالحة لتحقيق العربية مصر جميورية

 الوكالة استمرار ضرورة وأكدا لألونروا، المالي الوضع خطورة من وعريقات الصفدي وحذر 
 الالجئين قضية أن عمى وتأكيدا الفمسطينيين لالجئين الحياتية االحتياجات لتمبية بدورىا بالقيام
 السالم ومبادرة 762 القرار أساس عمى إطارىا في تحسم النيائي الوضع قضايا من قضية
 .والتعويض العودة حق يمبي وبما العربية

 دولي حراك إطالق ضرورة وأكدا السياسي، االنسداد استمرار خطورة من وعريقات الصفدي وحذر
 .والصراع التوتر من المزيد المنطقة وتجنيب االحتالل إلنياء وفوري فاعل

 وكالة األنباء االردنية لمصدر:ا
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 2018-8- 27                   االثنيناليوم  : 

 العقوبات رفع أجل من إيران أقامتيا قضائية دعوى االثنين اليوم الدولية العدل محكمة تنظر 
 .طيران عمى ترامب دونالد األمريكي الرئيس إدارة فرضتيا التي

 الضعيف اإليراني باالقتصاد الضرر تمحق األمريكية،التي العقوبات إن الدعوى ىذه وتقول
 .7611 عام الدولتين بين مبرمة يذكر نحو عمى معروفة غير صداقة التفاقية خرقا تمثل بالفعل،

 رويترزوكالة  المصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 

قوات االحتالل االسرائيمي تغتال "ابو عمي مصطفى" االمين العام لمجبية  -41-8-4007
 .في مكتبو برام اهلل الشعبية لتحرير فمسطين 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


