
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-15                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أواًل : الممف السياسي

 السعودية، العربية المممكة إلى السبت، مساء عباس، محمود فمسطين دولة رئيسال صلو 
 .األحد اليوم الظيران في أعماليا تبدأ التي ،92 الـ العادية العربية القمة في لممشاركة

 عبد المصري الرئيس مع ،في مقر اقامتو بالظيران ،مساء السبت عباس محمود رئيسال اجتمعو 
اليوم  الظيران في أعماليا تبدأ التي ،92 الـ العادية العربية القمة ىامش عمى السيسي الفتاح
 .األحد

 وآخر األوسط، الشرق منطقة في األوضاع السيسي الفتاح عبد المصري نظيره مع الرئيس وبحث
 محمود الرئيس رؤية وتبني دعم في الحديث تم كما الفمسطينية، القضية صعيد عمى المستجدات

 دولية آلية عنو تنبثق لمسالم دولي مؤتمر عقد ضرورة حول االمن مجمس في طرحيا التي عباس
 القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة واقامة الدولتين حل الى وصوال السالم عممية لرعاية متعددة
 .الشرقية

 السبسي قائد الباجي التونسية الجميورية رئيس السبت، مساء عباس، محمود رئيسال تقىالكما و 
 .األحد اليوم الظيران في أعماليا تبدأ التي ،92 الـ العادية العربية القمة ىامش عمى

 .البمدين بين الثنائية والعالقات المنطقة، في األوضاع التونسي نظيره مع الرئيس وبحث

 الخارجية، وزير نائب مع الميمة، عباس، محمود فمسطين دولةوفي نفس االطار التقى الرئيس 
 القمة ىامش عمى بوغدانوف، ميخائيل األوسط، الشرق إلى الخاص الروسي الرئيس مبعوث
 .اليوم الظيران في أعماليا تبدأ التي ،92 الـ العادية العربية

 القضية خاصة االوسط، الشرق منطقة في المستجدات آخر بوغدانوف مع الرئيس وبحث
 المقدسات وبحق شعبنا، أبناء عمى المتواصمة االسرائيمية االعتداءات عمى وأطمعو الفمسطينية،
 .والمسيحية االسالمية

 دولي مؤتمر عقد ضرورة حول األمن مجمس في طرحيا التي رؤيتو عمىالتأكيد   الرئيس وجدد
 الدولة واقامة الدولتين حل الى وصوال السالم عممية لرعاية متعددة دولية آلية عنو تنبثق لمسالم

 .الشرقية القدس وعاصمتيا الفمسطينية

 وكالة وفا المصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4-15                   األحداليوم  :  6-12-2017

 أن ، الوطنية العالقات مفوض ،"فتح"  لحركة المركزية المجنة عضو األحمد عزام أعمن 
 البدء وتم انتيت، تكون تكاد الجاري الشير من الثالثين في الوطني المجمس لعقد التحضيرات

 .الفمسطيني الوطني المجمس أعضاء كافة الى الدعوات بتوجيو

 االثنين يوم سيعقد الوطني المجمس إن" ،فمسطين صوت إلذاعة تصريحات في األحمد، وقال
 وفمسطيني ودولي عربي بحضور مساء، والنصف السادسة الساعة نيسان من الثالثين الموافق
 الماضي يناير منتصف عقد الذي المركزي المجمس قرارات من قرار أىم بتنفيذ بدأنا لنكون واسع،

 لترتيب وقت بأسرع الفمسطيني الوطني المجمس عقد ضرورة أكد والذي الماضي،( ثاني كانون)
 ".الفمسطيني الداخمي البيت

وفيما يتعمق بتأخر الرواتب في غزة وبعض المؤسسات في الضفة، أوضح األحمد أن ذلك كان 
 نتيجة خمل فني أعمنو وزير المالية، قائال إنو "ال إجراءات ليذه القرارات عمى األرض".

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 مروان االسير القائد النائب واختطاف العتقال 61 الـ الذكرى في البرلمانية" فتح" كتمة أكدت  
 االسيرات من ورفاقو ىو يشكل البرغوثي ان ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو البرغوثي
 .العادلة وقضيتيم وشعبيم وطنيم سبيل في والتضحية والصمود البطولة في ممحمة واالسرى

 السابع عامو يدخل وىو البرغوثي القائد الى والتقدير بالتحية ، ليا بيان في ،"فتح" كتمة وتوجيت
 نضالو وىج تطفئ ان السجون وعتمة وظممو السجان قير  يستطع لم حيث االعتقال، في عشر

 الوطنية االىداف لتحقيق المشروع الكفاح ومواصمة قضيتنا ثوابت عمى بالحفاظ الوطنية ومواقفو
 .اللواالستق والعودة الحرية في

    مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 الجميورية أراضي عمى الثالثية العسكرية الضربة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت 
 .السبت فجر السورية العربية

 ىذه ان ، الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضيةحركة فتح في بيان صادر عن   وقالت
 مجمس من تفويض دون حدثت انيا حيث العسكرية، لمقوة مشروع غير استخدام تشكل الضربة
 والسمم االمن وعمى سوريا في الوضع عمى خطيرة نتائج عنيا ينتج  فقد  وبالتالي الدولي، االمن
 .المنطقة في

 

http://fatehinfo.net/post/149497
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 لألسمحة استخدام الي وادانتيا الحازمة معارضتيا تعمن" فتح" حركة فان الوقت، نفس وفي
 ىذا مثل عن تحدثت التي االعالمية التقارير أن تالحظ ولكنيا دوليا، المحرمة الكيماوية
 وتالحظ. منيا التحقق يتم ولم كبير لتشكيك تعرضت  اسبوع حوالي قبل دوما في االستخدام
 حظر منظمة بو بدأت الذي التحقيق اعاقة في ستتسبب الحقيقة في العسكرية الضربة أن الحركة
 .الكميائية االسمحة

 التام وتمسكيا محنتو، في الشقيق السوري الشعب جانب الى الحازم وقوفيا فتح حركة وتؤكد
 .أراضييا وسالمة سوريا وحدة عمى بالمحافظة

 المصدر: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية 

 

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 

 المسؤولية اإلسرائيمية الحكومة الفمسطينية، القيادة باسم اهلل، الحمد رامي الوزراء رئيس ّملح 
 ومقدساتو بمقدراتو وعبثيم شعبنا لحياة وتيديدىم المستوطنين انتياكات استمرار عن الكاممة
 ذلك أن عمى مشددا السابق، في األعمال ىذه مثل لمرتكبي مالحقتيا عدم بسبب عبادتو، وأماكن
 .أيضا والدينية بل اإلنسانية والقوانين واألعراف القيم بكل إسرائيل استيتار يظير

 عقربا قرية في حرقو عمى المستوطنون أقدم الذي المسجد تفقده خالل الوزراء رئيس وقال
 مواصمة أن من ونحذر عباس محمد الرئيس رأسيا وعمى القيادة حذرت لقد: "نابمس بمحافظة
 القدس تيويد في ومحاوالتيا االستيطاني، وتوسعيا وكنائسيا، فمسطين لمساجد استيدافيا إسرائيل
لى العنف من دوامة إلى برمتيا المنطقة يجر إنما معالميا، وطمس  تحمد ال ديني صراع وا 
 متمسكا وسيظل الطريق، يضل ولن العنف أعمال ترىبو لن الفمسطيني شعبنا لكن. عقباه

 المصير تقرير في التاريخية حقوقو لتجسيد سبيال دولتو، وتطوير وببناء السممية الشعبية بالمقاومة
 عام حدود عمى السيادة كاممة المستقمة دولتو وفي وطنو، أرض عمى وكرامة بحرية والعيش
 ".قمبيا في( ج) المسماة المناطق وسائر واألغوار وغزة عاصمتيا والقدس ،6211

 وكالة وفا المصدر: 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 من مناطق مختمفة بمحافظات  مواطناً  92 األحدااالسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت
 مخيم من كويك أبو أحمد،  اعمر حمزة،  حماد مجاىد:نيالمعتقم، وعرف من الغربية الضفة

،  سابق جريح وىو رشدي سميم سيف الشاب،  البيرة من الطويل جمال الشيخ،  اهلل برام األمعري
 .الخميل من مرار حسن عالء و،  شخيدم أبو سميح مالك و ،شخيدم أبو حسن محمد

 وكالة معا  : المصدر

 

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 العربية القمة أعمال بالظيران" إثراء" العالمي الثقافي عبدالعزيز الممك بمركز األحد اليوم  نطمقت 
 .سعود آل العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم برئاسة والعشرين التاسعة العادية

 فييا يشارك كما العرب، القادة قبل من واسعة بمشاركة والعشرون التاسعة العربية القمة وتحظى
 لألمم العام األمين مقدمتيم في والدولية اإلقميمية والتجمعات المنظمات مسؤولي من كبير عدد

 والممثل فكي، موسى اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيس إلى إضافة جوتيريش، أنطونيو المتحدة
 لمنظمة العام واألمين موجريني، فيدريكا األوروبي لالتحاد واألمنية الخارجية لمسياسة األعمى
 . السممي مشعل العربي البرلمان ورئيس العثيمين، يوسف اإلسالمي التعاون

 المجاالت في العربية القضايا مختمف تتناول بندا 61 العربية القمة أعمال جدول ويتضمن
 والصراع الفمسطينية القضية مقدمتيا في وغيرىا واألمنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 السياسية التطورات ومتابعة المحتمة القدس مدينة في اإلسرائيمية واالنتياكات اإلسرائيمي –العربي
 الفمسطيني، الشعب وصمود فمسطين دولة موازنة ودعم السالم، مبادرة وتفعيل الفمسطينية لمقضية
 .ودعمو لبنان مع والتضامن المحتل، السوري العربي والجوالن

 برس فرانس وكالةالمصدر: 
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 الدولي األمن مجمس في األعضاء 69 الـ شركائيا إلى وبريطانيا المتحدة والواليات فرنسا قّدمت 
 االسمحة استخدام حول جديدة تحقيق آلية إنشاء يتضمن سوريا، بشأن األوجو متعدد قرار مشروع

 .دبموماسيون افاد ما بحسب الكيميائية،

 فرنسا، صاغتو الذي القرار مشروع نص حول وضاتالمفا االثنين غداً  تبدأ ان المفترض ومن
 باريس ان ذلك النص عمى لمتصويت موعد تحديد اآلن حتى يتم ولم. نفسيا المصادر بحسب
 .الدبموماسيين احد اوضح ما وفق ،"حقيقية مفاوضات" الجراء الوقت اخذ تريد

 الجوانب يجمع االمن مجمس داخل قرار مشروع اقتراح فييا يتم التي األولى المرة ىي وىذه
 .سنوات سبع من أكثر منذ المستمر السوري لمنزاع والسياسية واإلنسانية الكيميائية

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

 

روان البرغوثي ل النائب والقائد الفتحاوي مقوات االحتالل االسرائيمي تعتق -9009 -61-4
 ن عامًا.وأربعيدات مؤب 1والحكم عميو ب

 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية
 


