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 أواًل : الممف السياسي

 سيجري بريطانيا، ممكة حفيد ولياـ، األمير أف ، كينسينجتوف بقصر  الخاص المتحدث أعمف  
 عف نيابة االوسط الشرؽ الى زيارة خالؿ ،عباس محمود فمسطيف دولة رئيس مع محادثات
 .األردف في تبدأ يونيو 46 الى 42 مف البريطانية، الحكومة

الحالي  يونيو45 في اهلل راـ بمدينة الرئاسة مقر في عباس محمود الرئيس ولياـ، األمير وسيمتقي
 ما بحسب" الفمسطيني والطعاـ والموسيقى بالثقافة ويحتفي" فمسطينييف وشباب بالجئيف ويمتقي
 .بكنغياـ قصر في صحافي مؤتمر في لمصحافييف كنوؼ، جيسوف باسمو المتحدث صرح

 ".المنطقة شعب مع ودائمة حقيقية عالقة بناء الى يتطمع الدوؽ" اف كنوؼ وقاؿ

 وكالة وفاالمصدر: 

 التي الياجانا عصابات عقمية مف تخرج لـ اإلسرائيمية االحتالؿ حكومة أف فتح حركة أكدت  
 االحقاد عف لمتعبير طريقا والزعرنة البمطجة أسموب واستخدمت والتيجير المجازر ارتكبت

 .والكراىية

 الذي القانوف إف القواسمي، أسامو الثوري مجمسيا وعضو فتح حركة باسـ الرسمي المتحدث وقاؿ
 ألسر السمطة تدفعو ما بقدر الفمسطيني الشعب أمواؿ بسرقة الحكومة يخوؿ والذي الكنيست أقره

 وسطوا الدولية، والمعاىدات االتفاقيات لكؿ ومخالفة وعربدة وسرقة قرصنة يعد  واألسرى الشيداء
 الفمسطيني، الوطني االقتصاد خنؽ في مباشره ومساىمة الفمسطيني، الشعب مقدرات عمى مسمحا
 .والتوتر التصعيد الى المنطقة ودفع

 لمجتمع وضماف وأخالقي، وطني واجب ىو واألسرى الشيداء أسر قضية إف القواسمي وأضاؼ
 معاقبة المطموب وأف القضية، ىذه اتجاه واجبنا عف فتح حركة في نتخمى ولف وسميـ، وقادر قوي
 .إجراميـ عمى مكافأتيـ مف بدال بارد بدـ الفمسطينييف يقتموف الذيف اإلسرائيمييف المجرميف القتمة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

ـ خطوة لألماـ نحو قالت حركة "فتح"، إف عمى حركة "حماس" تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو والتقد
 انياء االنقساـ وتكريس الوحدة الحقيقية المبنية عمى أسس الشراكة ال إدارة األوضاع لحيف ميسره.



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-6- 12                   الثالثاءاليوم  : 

وشددت الحركة في بيانيا، اليوـ االثنيف، عمى أف األصوات يجب أف تتوجو نحو الجية التي 
الوحدة، مؤكدا أنيا تعطؿ الوحدة الوطنية، وتصر عمى حكـ غزة لوحدىا دوف تكمفو وبعيدا عف 

 لف تعود لحوار مف نقطة الصفر مع "حماس".

وطالبت حركة "فتح" مف "حماس" تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في تشر يف أوؿ/ اكتوبر العاـ 
الماضي في القاىرة برعاية مصرية، مؤكدة أف االتفاؽ واضح ويتحدث عف تمكيف الحكومة مف 

 لذي لـ يحدث بالمطمؽ.العمؿ بصالحيات كاممة في غزة، االمر ا

ترفض تنفيذ   ، وىي التي4005وقالت "فتح" "إف حركة "حماس" ىي التي تحكـ قطاع غزة منذ 
 االتفاؽ الموقع بيننا، فيي بالتالي تتحمؿ مسؤولية األوضاع الراىنة".

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الييودية العالقات مؤتمر في اإلندونيسييف الديف عمماء وفد مشاركة أف" فتح" حركة اعتبرت  
 العالـ، في والمسمميف الفمسطيني والشعب القدس بحؽ جريمة القدس، في يعقد الذي األمريكية
 .الصابر المناضؿ الفمسطيني شعبنا ضد المجـر ئيمياالسرا المحتؿ مع ووقوفا

 يحي مشاركة أف صحفي، تصريح في القواسمي، أسامو فتح حركة باسـ الرسمي المتحدث وأكد
 لمديف خيانة يعتبر المحتمة، القدس في المؤتمر ىذا في" لمجمعية العاـ االميف" ستاكوؼ،
 .واالسالمية العربية ولألمتيف الفمسطيني ولمشعب ولمقيامة ولألقصى

 لمقضية والمناصر المحتـر االندونيسي والشعب اإلندونيسييف المسؤوليف القواسمي وطالب
 أيدي في اداة يكونوا أف وارتضوا لمشيطاف، أنفسيـ باعوا الذيف ىؤالء بمحاسبة الفمسطينية
 .واالسرائيمييف الصياينة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 واألمف الخارجية لجنة مصادقة ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حناف ستنكرتا
 رواتب قيمة  اقتطاع مشروع عمى والثالثة، الثانية بالقراءتيف ، اإلسرائيمية،" الكنيست"لػ التابعة
 الجانب لصالح إسرائيؿ تجبييا التي الضرائب عائدات مف الشيداء عائالت ومخصصات األسرى

 .الفمسطيني
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 الشعب ومقدرات ألمواؿ والمتعمدة المنظمة السرقة ىذه" إف صحفية، تصريح في عشرواي وقالت
نزاؿ المقاومة تجريـ عمى القائـ االحتالؿ دولة نيج تعكس الفمسطيني  بحؽ جماعية عقوبات وا 

 عمى آخر دليؿ وىي الدولي اإلنساني القانوف مع تتناقض اإلجراءات فيذه الفمسطيني، الشعب
 ".إجراءاتيا ويقاوـ احتالليا يرفض مف كؿ معاقبة في إسرائيؿ إمعاف

 عمى لمسيطرة صالحيات لدينا كانت لو: "وأضافت. إسرائيمية ليست األمواؿ ىذه أف إلى ولفتت
 ".عالية مئوية نسبة مقابؿ الضرائب لتحصيؿ وكيال لتعمؿ االحتالؿ لدولة احتجنا لما معابرنا

 وكالة وفاالمصدر: 

 اتفاقات وتنفيذ الوطنية الوحدة أف ىولي أبو أحمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو شدد 
 التي المآسي إلنياء والمباشر السريع الحؿ ىو القاىرة في عميو االتفاؽ تـ ما وكؿ المصالحة

 . األسود االنقساـ مف عاما عشر اثني مدار عمى حدثت

 خالؿ سيتـ إنو قي حديث الذاعة صوت فمسطيف صباح اليـو الثالثاء،  ىولي أبو وقاؿ
 حماس لحركة الدعوة تجديد المقبؿ الشير المركزي المجمس واجتماع لمقيادة القادـ االجتماع
نقاذ تنفيذ قاعدة عمى معيا لالجتماع  تتمقؼ بأف أممو عف معربا القاىرة في عميو االتفاؽ تـ ما وا 
 يمكف ال التي القرف صفقة وخاصة الفمسطينية القضية أماـ التحديات لمواجية الدعوة ىذه حماس

 . والتشرذـ باالنقساـ مواجيتيا

 لتنفيذ شكمت التي األخرى والمجاف التنفيذية والمجنة القيادة اجتماعات أف إلى ىولي أبو وأشار
 يتـ لـ المحظة حتى أنو موضحا بحماس االلتقاء أفكارىا ضمف مف الوطني المجمس قرارات
 .الواقع أرض عمى تترجـ بأف أممو عف معربا جيدا األمر ترتيب

 الحكومة وتمكيف المصالحة اتفاقات لتنفيذ المبادرة إلى شعبنا مصالح عمى الحريصيف كؿ ودعا
 يريد مف جبيف عمى عار وصمة االنقساـ بقاء ألف المسؤولية لمستوى واالرتقاء غزة قطاع في

 .استمراره

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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  الحكومة: ممف  ثانياً 

 أسرانا عف التخمي عمينا تفرض أف تستطيع العالـ في قوة ال أف الوطني الوفاؽ حكومة أكدت 
 .األبطاؿ شعبنا أبناء وشيداء

 أشد وقيادتنا الفمسطيني العربي شعبنا إف: المحمود يوسؼ الحكومة باسـ الرسمي المتحدث وقاؿ
 يحيا أف أجؿ مف بأرواحيـ وضحوا أعمارىـ بذلوا الذيف شعبنا وشيداء ألسرانا ووفاءً  تمسكا
 .وطنيـ واستقالؿ حرية سبيؿ وفي شعبيـ

 بسبب شعبنا، أبناء وحياة أرواح عف المسؤولية كامؿ يتحمؿ الذي ىو االحتالؿ أف وأوضح
 .أرضنا واحتاللو عدوانو

 الفمسطينية األمواؿ عمى والسرقة اإلسرائيمية االحتاللية  القرصنة فرض الرسمي المتحدث وأداف
 . والسرقة القرصنة تمؾ يبيح( قانوف مشروع) مسمى تحت الكنيست عبر ليا تغطية وتوفير

 وأف احتالليا بدؿ وتعوض الحقوؽ كامؿ تعيد أف يجب التي ىي االحتالؿ سمطات إف وقاؿ
 الضحية قتؿ تريد أنيا االحتالؿ بسمطات الصمؼ يبمغ لكف جرائميا، عمى لممحاسبة تخضع
 .التاريخ في والجنوف السادية درجات ألعمى بموغ في( موتيا ثمف) دفع عمى وتجبرىا

 وكالة وفاالمصدر: 

 باف فييا طمئنيـ ، غزة حجاج الى ساًرا نبأ ادعيس يوسؼ الدينية والشؤوف األوقاؼ وزير زؼ
 .لو مخطط ىو لما ووفقا يراـ ما عمى تسير الحج موسـ أمور

 ما عمى تسير الحج موسـ امور كافة اف سواوكالة   مع ىاتفي اتصاؿ خالؿ ادعيس الوزير وقاؿ
 .القطاع لحجاج سكف باستئجار حالياً  تقوـ والضفة غزة مف لجنة وجود عف كاشفاً  ، يراـ

 كافة انياء أجؿ مف أياـ عدة  قبؿ لمسعودية وصمت غزة حجاج سكف استئجار لجنة اف وأوضح
 .بحوزتيـ التي لمعروض وفقا غزة حجاج سكف قضايا

 المصدر: وكالة سوا
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نيضة “شاركة وفدًا مف عمماء الديف األندونيسييف مف جمعية موزارة الخارجية والمغتربيف أدانت 
األميف العاـ لممجمس األعمى لمجمعية في مؤتمر المجنة  -برئاسة السيد يحيى ستاكوؼ” العمماء

-00ة ما بيف والمنعقد في القدس، خالؿ الفتر " AJC Global Forum"الييودية -االميريكية 
، وكذلؾ المشاركة في االحتفالية التي ستُقاـ عمى شرؼ زيارتو لمقدس في برج 4006حزيراف  01

محتمة في منتصؼ ليمة لقمعة القدس الواقع في الجية الشمالية الغربية لمبمدة القديمة في القدس ا
  .ية ذات الصمة، في انتياٍؾ صارٍخ لمقانوف الدولي وقرارات الشرعية الدول4006حزيراف  02
إف المشاركة في ىذه الفعاليات ليي ضربة ،  الثالثاءوقالت الوزارة في بياف اصدرتو اليوـ  

لفمسطيف والقدس،وضربة في الصميـ لجميورية أندونيسيا،باعتبارىا أكبر بمد إسالمي في العالـ، 
والذي احتضف القمة االستثنائية الخامسة لمنظمة التعاوف االسالمي حوؿ فمسطيف والقدس 

، وتصدى دومًا لمدفاع عف القدس  4003القدس عاـ، والمؤتمر الدولي حوؿ 4004الشريؼ عاـ
 .وقضايا فمسطيف

 المصدر: وزارة الخارجية

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 مختمفة مناطؽ مف مف المواطنيف عددًا ،الثالثاء اليـو فجر اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات اعتقمت 
 07) داود أبو عزمي عماد الشاب وعرؼ مف المعتقميف:والقدس ،  الغربية بمحافظات الضفة

مف  ثابت أبو رضواف صييب المحرر األسير الخميؿ، مف ىويتو تعرؼ لـ اخر وشاباً (  عاماً 
 في كانوا الشباف مف عدداً  االحتالؿ قوات اعتقمت فيما ، نابمس مدينة شرؽ دجف بيت قرية

 عمر المحرر األسير منيـ وعرؼ القدر، ليمة الحياء الماضية الميمة االقصى المسجد الى طريقيـ
 :الشاب جنيف، قضاء ضعيؼ ابو دير بمدة مف عّواد مجدي والشاب لحـ، بيت مف اليريمي
 .االقصى المسجد داخؿ بالطة مخيـ مف عدناف ابو محمد

 صحيفة القدس: المصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 األدنى الشرق في الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم منظمة قالت 
 .اإلنسانية المساعدة عمى يعتمدوف غزةقطاع  في السكاف مف% 60  إف ،"األونروا"

 44في قطاع غزة في الفترة مف  الوضع الطارئ حوؿ عنيا صادر تقريروأوضحت االونروا في 
 البري الحصار ويبقى سوءًا، تزداد إنسانية أزمة اف قطاع غزة يعاني ،يونيو الجاري 3مايو حتى 

 جانب إلى ،04الػ عامو يدخؿ والذي إسرائيؿ، قبؿ مف المفروض الشامؿ والجوي والبحري
 المسبب رفح، معبر عمى المصرية السمطات قبؿ مف المفروضة والقيود الفمسطيني االنقساـ
 .نسمة مميوف 4بػ لمكتظا غزة في االقتصادية-واالجتماعية اإلنسانية األوضاع تردي في األساسي

 عمى المشددة القيود فإف الدولي، القانوف تحت القانونية اللتزاماتيا إسرائيؿ انتياؾ في إنو وقالت
 جميع عمى سمبي بشكؿ والتأثير جماعي بشكؿ السكاف عقاب في تستمر والبضائع األفراد حركة
 .األساسية االنساف حقوؽ تحقيؽ في وتيدد غزة في الحياة مناحي

 في الفمسطينييف فإف ،(أوتشا) االنسانية الشؤوف تنسيؽ مكتب عف مؤخراً  صدرت نشرة وبحسب
 54 معدؿ عمى ويحصموف يوميًا، ساعة 40 إلى يصؿ الكيرباء في انقطاع معدؿ يواجيوف غزة
 لتر 000 وىو العالمية الصحة منظمة حددتو الذي األدنى الحد مع مقارنة فقط لمفرد مياه لتر
 .اليوـ في لمفرد

 االونرواموقع المصدر: 

 

 اليوـ صباح أوف-جونغ كيـ الشمالي الكوري والزعيـ ترامب دونالد االميركي الرئيس تصافح  
 ورئيس شمالي كوري زعيـ بيف االولى لممرة تجمع تاريخية قمة مستيؿ في سنغافورة في الثالثاء
 .السمطة في اميركي

 البمديف اعالـ اماـ طويال وكيـ ترامب تصافح خمت، أشير قبؿ ليتخيمو أحد يكف لـ مشيد وفي
 .الحديث اطراؼ ويتبادال الحمراء السجادة عمى سويا يسيرا اف قبؿ

 تاريخية مصافحة مف دقائؽ بعد وذلؾ بكيـ، ستجمعو" رائعة عالقة" بأف قناعتو عف ترامب وعّبر
 ىذا النور يرى أف أجؿ مف كثيرة عقبات تجاوزا البمديف أف القمة مستيؿ في كيـ وأعمف بينيما
 .االطالؽ عمى المسبوؽ غير المقاء

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/emergency-reports/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-225
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/emergency-reports/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-225
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. سيال يكف لـ ىنا الى لموصوؿ الطريؽ. الرئيس سيدي بمقائكـ سعيد" ترامب مخاطبا كيـ وقاؿ
 اف اجؿ مف كميا تجاوزناىا ولكننا كثيرة عقبات شكمت العتيقة والعادات القديمة المسبقة االحكاـ
 ".ىنا اليوـ نمتقي

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


