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 أواًل : الممف السياسي

 

 عدة قبل الوسطى األذن في أجراىا التي لمعممية مراجعة الميمة، عباس، محمود رئيسال أجرى 
 .اهلل رام في االستشاري بالمستشفى أيام

 . االستشاري المستشفى الرئيس وغادر ممتازة، النتائج بأن الفحوصات، من االنتياء بعد وتبين

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 العام األمين نائب مع عشراوي، حنان الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو بحثت  
 .فمسطين في والمتأزم الخطير الوضع محمد أمينة المتحدة لألمم

 لمنكبة السبعين الذكرى إحياء فعاليات في لممشاركة المتحدة لألمم الرسمية زيارتيا خالل ذلك جاء
 األمم ودور الفمسطيني، بالشعب وتمم ألمت التي المستمرة النكبات مناقشة جرى حيث الفمسطينية،

 القضية لحل المطموبة الدولية الجيود بحث الى إضافة معاناتو، من التخفيف في المتحدة
 .وسممي عادل أساس عمى الفمسطينية

 بحق إسرائيل ارتكبتيا التي المتعمدة المجزرة صورة في العام األمين نائب عشراوي ووضعت
 وتأكيدا لمنكبة 07الـ لمذكرى إحياءً  المحاصر غزة قطاع في خرج الذي األعزل الفمسطيني الشعب
 أدى ما المحتمة، القدس مدينة إلى األميركية" السفارة" نقل كارثة عمى واحتجاجا العودة، حق عمى
 .أطفال بينيم شييدا 56 ارتقاء إلى

 غير االنتياكات في لمتحقيق مستقمة دولية تحقيق لجنة تشكيل إلى دعوتيا عشراوي وجددت
 اإلسرائيمي، االحتالل دولة ارتكبتيا التي والمجازر الحرب وجرائم القانونية

 وكالة وفاالمصدر: 
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 نحو الزحف لمواصمة شعبنا جماىير والبيرة، اهلل رام لمحافظة واإلسالمية الوطنية القوى دعت  
 ليغطي ليا الترويج يحاول التي المزعومة تسييالتو وفضح االحتالل، إلجراءات رفضا القدس
 في شعبنا من لمقدس لمذىاب يوما المقبل، الجمعة يوم واعتبار العالم، امام الوحشية صورتو عمى
 رواية واسقاط الصالة، ألداء 84 المحتل الفمسطيني الداخل مناطق وخصوصا مكان، كل

 .اليادر البشري بالسيل األقصى المسجد وحماية العبادة، حرية حول االحتالل

 رمضان شير خالل االحتالل لمنتجات المقاطعة تفعيل أىمية ،ليا بيان في القوى واكدت
 والبضائع المنتجات ضخ عن النيائي بالتوقف والتجار الموردين وكبار الوكالء مطالبة الفضيل،

 والتوقف المنتجات ىذه مقاطعة ثقافة توسيع لممواطنين مؤكدين منيا، اسواقنا وتنظيف االحتاللية،
 .معيا التعاطي عن فورا

 وكالة وفا المصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 سمرة أبو أحمد الشاب استشياد عن السبت، مساء الصحة، وزارة أعمنتاعمنت وزراة الصحة  
 .جباليا شرق االحتالل برصاص الماضي اإلثنين بيا أصيب تيال بجروحو متأثرا ،(عاما 12)

 عميان مازن محمد الشاب استشياد عن ، سابق وقت في أعمنت طبية مصادر وكانت
 برصاص بإصابتيما متأثرين الشاطئ، مخيم من( عاما 64) الساعي معين والمواطن ،(عاماً 17)

 .الماضي اإلثنين االحتالل

 مارس من 07الـ في" العودة مسيرات" انطالق منذ الشيداء عدد يرتفع سمرة أبو الشييد وبارتقاء
صابة شييدا، 217 إلى الماضي  .مواطن 21777 من أكثر وا 

 وزارة الصحة المصدر: 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 20                   األحداليوم  : 

 

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

قال لحسن العمرانى نائب رئيس بمدية العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت إن الرباط عمقت 
خططا لشراكة توأمة مع جواتيماال سيتى احتجاجا عمى نقل جواتيماال سفارتيا لدى إسرائيل من 

 .ستل أبيب إلى القد

تيماال إقامة سفارة ليا فى القدس قرر مجمس مدينة الرباط إنو فى أعقاب قرار جواوقال العمرانى 
 . رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع جواتيماال سيتى تضامنا مع الشعب الفمسطينى

 المصدر: اليوم السابع 

 اتفاقا سيناقشون وروسيا والصين أوروبا من دبموماسيين أن األحد يومال ألمانية صحيفة ذكرت  
 لمصواريخ تطويرىا وتقميص المنطقة في تدخميا من لمحد مالية مساعدة إيران عمى يعرض جديدا

 .1726 عام في الموقع النووي االتفاق إنقاذ أمل عمى الباليستية

 المسؤولين إن قوليا األوروبي باالتحاد رفيعة مصادر عن زونتاج ام فيمت صحيفة ونقمت
 ىيمجا األوروبي باالتحاد الكبيرة الدبموماسية قيادة تحت المقبمة األيام خالل فيينا في سيجتمعون

 أيار مايو من الثامن في ترامب دونالد األمريكي الرئيس قرار بعد التالية الخطوات لمناقشة شميد
 .إيران مع النووي االتفاق من االنسحاب

 الواليات لكن االجتماع في ستشارك والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا ألمانيا إن الصحيفة وقالت
 .ستشارك إيران كانت إذا ما يتضح ولم. عنو ستغيب المتحدة

 رويترزوكالة المصدر: 

 في سفارتيا ستفتتح باراغواي أن ناحشون، إيمانويل اإلسرائيمية، الخارجية باسم المتحدث أعمن 
 . االثنين غدًا  يوم القدس مدينة

 إلى سيصل كارتيس، ىوراسيو باراغواي، رئيس" إن" تويتر" موقع عبر تغريدة في ناحشون، وقال
 .االثنين غداً  يوم القدس في باراغواي سفارة الفتتاح األحد، اليوم مساء

 معاوكالة المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم:  رابعاً 

 

 فولك الكونت وتعيين فمسطين في النار إطالق وقف يقرر مناأل مجمس - 02-6-2484
 .وسيًطا برنادوت

في  يطمق النار عمى العمال الفمسطينيين"عامي بوبر" الجندي االسرائيمي  -02-6-2447
عمال واصابة اخرين واندالع مظاىرات في  0مما ادى الى استشياد  ريشون لتسيون""منطقة 

" حد االسود باأل"والتي سمي اليوم الذي حدثت بو  االراضي الفمسطينية احتجاجا عمى المجزرة 
 وسميت بمجزرة عيون قارة .

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


