
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-15                   األحداليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 الكرممين في بوتين، فالديمير الروسي الرئيس مع السبت، مساء عباس، محمود رئيسال اجتمع
 .موسكو الروسية بالعاصمة

 يحدث ما خاصة والمنطقة، فمسطين في األوضاع تطورات عمى الروسي نظيره الرئيس  وأطمع
 السكان واقتالع تيجير اإلسرائيمي االحتالل ومحاوالت القدس، شرق األحمر الخان في

 .األصميين

العالقات الرسمية الفمسطينية مع الواليات  بأن وأوضح الرئيس محمود عباس خالل لقائو بوتين
، بعد ما يسمى صفقة العصر التي يعدون ليا بعد اعترافيم المتحدة األميركية متوقفة تماماً 

ليا، وسعييم أيضا إلى إزاحة ممف الالجئين عن  القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالدىم ب
 .الطاولة، أميركا قدمت حموال ونرفضيا رفضا قاطعا وىذا األمر أدى لقطع العالقات بيننا

وأشاد الرئيس بالعالقات الفمسطينية الروسية الحميمة، "التي تجعمنا عمى تواصل دائم معكم لنسمع 
 .نكم آرائكم في القضايا العديدة التي تحدث معنا"م

 وكالة وفا: المصدر 

 يمس لن العدوان ىذا أن مؤكدة غزة، قطاع في شعبنا عمى االسرائيمي العدوان فتح حركة دانتأ 
 .الجبارين شعب يركع ولن شعبنا صمود من

 اليمجي االسرائيمي القصف ان سيف ابو عاطف د. باسميا المتحدث لسان عمى الحركة وقالت
 وتثبيت واالنسان االرض لتدمير االحتالل دولة سياسات لكل استمرارا اال ليس القطاع عمى

 .فمسطين كل في وادواتو االحتالل

 وسطر المعارك كل في وصمد الثورة جمر الي النكبة رماد من نيض الذي شعبنا أن وأضاف
 .والدمار والقتل البطس آلة وجو في البالد عن والذود العدوان صد عمى لقادر البطوالت اروع

 الة امام االعزل شعبنا لحماية والتدخل مسؤولياتو امام لموقوف الدولي المجتمع الحركة وطالبت
 .عدوانيا الستكمال السرائيل مشجع اكبر الدولي الصمت ان عمى مشددة االسرائيمية القتل

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-15                   األحداليوم  : 

 الطمبة اوائل تكريم ميرجان حماس حركة منع ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة دانتأ 
 واحباطا الفمسطيني، الشعب وقيم الوطنية عن خارج التصرف ىذا معتبرة العامة، الثانوية في

 .الصبر بفارغ المتفوقون ينتظرىا لفرحة

 المنع ىذا إن ، الجنوبية بالمحافظات اإلعالم مفوضية عن لمحركة صادر بيان في وجاء
 وفاضح صريح دليل الفمسطيني المجتمع في حماس حركة تمارسو الذي والالأخالقي التعسفي

 المنع ىذا وان خاصة االصيل، شعبنا وموروث وعي عن واالنسالخ التفكك ثقافة تبنييا عمى
 الفمسطينية، المصالحة ممف في العربية، مصر جميورية تبذليا التي المضنية الجيود بعد يأتي
حباطا المصرية المساعي عمى ردا المبرر غير المنع ىذا يعتبر واذ  .لجيودىا وا 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

عاما(،  51أن قتل إسرائيل لمطفمين أمير النمرة ) "فتح"أكدت حركة التحرير الوطني الفمسطيني  
السبت، يعبر عن إرىاب إسرائيمي منظم، وجريمة بشعة بحق عاما( مساء  51ل )ولؤي كحي

اإلنسانية والطفولة التي خرجت بحثا عن األمل والحرية في ربوع الوطن المثقل بالجراح والحواجز 
 واألسالك الشائكة االسرائيمية

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامو القواسمي، في بيان صحفي، أن دماء شيدائنا لن 
تذىب ىدرا، وأن ثمن دماء أطفالنا غاٍل وعزيز، ولن يساويو إال الحرية واالستقالل واالستمرار في 
 النضال ومقاومة االحتالل حتى زوالو، مؤكدا أن االحتالل إلى زوال وأن فجر الحرية قادم ال

 محالة.

وشدد القواسمي عمى ضرورة انخراط كافة شرائح الشعب الفمسطيني في المقاومة الشعبية الواسعة 
 والمستمرة في كافة مناطق التماس.

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-15                   األحداليوم  : 

 أبناء عمى االسرائيمي العدوان ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عشراوي حنان أدانت 
 انتياك في المواطنين من العديد وجرح طفمين ضحيتو راح والذي غزة، قطاع في العّزل شعبنا
 .الدولية والشرعية الدولي القانون لقواعد صارخ

 شعبنا، ضد المتصاعد والعدوان االسرائيمية الحرب جرائم إن: "ليا تصريح في عشراوي وقالت
 ىي والقصف، الغارات عبر والمالعب والحدائق العامة األماكن في العّزل المدنيين واستيداف
 ".االستقرار وعدم العنف من مزيد نحو المنطقة جر الى تيدف القانون خارج اعدام عمميات

 الفوري والتدخل اسرائيل عن والقانونية السياسية الحصانة برفع الدولي المجتمع عشراوي وطالبت
 .لشعبنا العاجمة الدولية الحماية وتوفير والتصعيد، القتل عمميات لوقف

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 

 عمى السرائيميا االحتالل عدوان لوقف عاجل دولي بتدخل الوطني، الوفاق حكومة طالبت  
 . غزة قطاع في وطننا وأرض اىمنا

 برئاسة الحكومة إن: صحفي بيان في المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 من والدولية، اإلقميمية الجيات كافة مع مكثفة اتصاالت أجرى اهلل الحمد رامي الوزراء رئيس
 . العدوان وقف ضمان اجل

 من مزيد الى باألوضاع الدفع عمى الوقت طوال تعمل االحتالل سمطات أن عمى المحمود وشدد
راقة العزل المواطنين ومالحقة التصعيد  األطباء واستيداف السمميين المتظاىرين دماء وا 

 عمى عاما 55 منذ المفروض الجائر الحصار تشديد ظل في والصحفيين، والمسعفين والممرضين
 .القطاع في شعبنا أبناء

 وكالة وفا: المصدر

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-15                   األحداليوم  : 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 بمحافظات متفرقة مناطق منين مواطن 1 ،األحد اليوم فجر ،االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
  .الغربية الضفة

 صحيفة القدسالمصدر:

 

عاما(  51) عاما(، ولؤي كحيل 51أمير النمرة ): الطمفين عن استشيادأعمنت وزارة الصحة 
لمبنى خال  سرائيمياإل االحتاللجراء قصف طائرات ،  ةبجروح متفاوت مواطن51إضافة إلصابة 
 .مساء السبت غرب مدينة غزة

 المصدر: وزارة الصحة 

 

  الممف العربي والدولي:  رابعاً 

 

 ينوي إنو مقابمة في قولو ترامب دونالد األمريكي الرئيس عن صنداي أون ميل صحيفة نقمت 
نو “أترشح أن يريدني الجميع” ألن 0202 انتخابات في الترشح  ديمقراطيون مرشحون يوجد ال وا 
 .عميو الفوز يمكنيم

. أحدا أتوقع ال” وأضاف.ىزيمتو من ديمقراطي مرشح أي يتمكن أن يتوقع ال إنو ترامب وقال
 .“منيم أحدا أرى وال كميم أعرفيم

 رويترز وكالة: المصدر

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-15                   األحداليوم  : 

 في المحتمة الفمسطينية األراضي عمى إسرائيل بسيادة االعتراف رفضو األوروبي االتحاد أكد
5611. 

 موغيريني فيديريكا األوروبي، االتحاد دبموماسية رئيسة باسم المتحدثة ، كوسيانتشيتش مايا وقالت
 وال 5611في احتمتيا التي المناطق عمى إسرائيل بسيادة نعترف ال": ببروكسل صحفي مؤتمر في

 ".اإلسرائيمية األراضي من جزءا نعتبرىا

 رويترز وكالة: المصدر

 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 سقوط مدٌنة القدس بٍد الصلٍبٍٍن وذلك فً إطاز الحملة الصلٍبٍة األولى.  – 9911 -51-1 

 

 األعمال وقف على ٌنصالري ( 45) زقم قسازهٌصدز   الدولً األمن مجلس  -51-1-5611 

 .فلسطٍن فً العسكسٌة

 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


