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 أواًل : الممف السياسي

 غزة قطاع في بأىمنا مساس بأي تسمح لن القيادة ان فتح حركة رئيس نائب العالول محمود أكد
 عمى جديد عدوان بشن تيديداتيا خالل من تسعى اسرائيل ان موضحا سياسي، ثمن أي ودفع

 .سنوات منذ غزة عمى تفرضو الذي الحصار حالة وتعميق سياسيا شعبنا البتزاز القطاع

 قرية الى لمتوجو شعبنا أبناء" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في العالول دعا اخر، جانب من
 كافة إزالة اليادفة االحتالل لمخططات التصدي في ىناك االىالي ومساندة االحمر الخان

 .عمييا المقامة االراضي عمى واالستيالء البدوية التجمعات

 االحتالل وممارسات لسياسات الرافضة الشعبية والفعاليات التحركات أىمية عمى العالول وشدد
 .القرن صفقة تسمى ما لفرض األمريكية االدارة مخططات وضد

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

وزير خارجية استقبالو  لخال، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبدعا د. 
 إنياء أجل من السياسية، والدولية األوروبية الجيود توحيد ضرورةالى  ، دولة الجبل االسود

 المنابر في الفمسطينية والقانونية ةالدبموماسي الخطوات ودعم االستعماري اإلسرائيمي االحتالل
نجاز والحرية المصير تقرير في لمتصرف القابمة غير شعبنا حقوق ودعم الدولية،  االستقالل وا 
 القدس وعاصمتيا 7691 حدود عمى المتحدة األمم في الكاممة العضوية عمى فمسطين وحصول
 .الشرقية

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 المسؤولين من استمعت  الحركة أن"  فتح حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطف. د قال 
 إلى مشيرةً  معيم، مؤخًرا ناقشتيا التي القضايا تجاه" حماس" حركة مع حواراتيم نتائج المصريين

 .المقبل اجتماعيا خالل المناسب الموقف وستتخذ ستدرسيا الفمسطينية القيادة أن

 المصريين بالمسؤولين التقى األحمد عزام لمحركة المركزية المجنة عضو أن  ، سيف ابو  وأوضح
 ".حماس" وفد مع لقائيم نقاش جرى أن موضًحا القاىرة، في
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 مع المقاء صورة في ووضعوه المصريين المسؤولين من إلجابة استمع األحمد إن:  وأضاف
 وستتخذ القادم، اجتماعيا في األمر ىذا ستتدارس الفمسطينية القيادة أن إلى مشيًرا ،"حماس"

 .المناسب الموقف

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 انتياكات في دولي تحقيق بفتح ،التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو تميميال أحمد طالب   
 المحتمة، القدس شرقي األحمر الخان قرية في االنسان لحقوق االسرائيمي االحتالل سمطات
 . الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية وتوفير

 االحتالل سمطات بيا تقوم التي المتكررة االعتداءات إن ،صحفي بيان في التميمي وقال
 ىو قسريا سكانيا تيجير إلى وسعييا  المحتمة، القدس شرقي األحمر الخان قرية في االسرائيمي

 .الدولي بالقانون واستيتار حرب وجريمة االنسان حقوق عمى صارخ اعتداء

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

 لمنظمة التنفيذية المجنة عضو لقاءات ان لبنان في فتح حركة سر امين العرادات ابو فتحي اكد
 وتنسيق لمتشاور تأتي المبنانيين المسؤولين مع االحمد عزام المصالحة ممف مسؤول التحرير
 .  القرن بصفقة يسمى ما مواجية في المشتركة المواقف

 ممثمي مع االحمد اجتماع ان االربعاء اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة العرادات ابو واوضح
 المصالحة اتفاق تطبيق سبل بحث الديمقراطية الجبية فييا بما لبنان في الفمسطينية الفصائل
 . الوطني المجمس قرارات وتطبيق

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 اليوم عممو سيستأنف رفح معبر أن القاىرة في فمسطين دولة سفير الموح دياب قال السفير 
 .ليومين تعطمت التي االتصاالت شبكة اصالح بعد األربعاء

 سفارة فمسطين بالقاهرة: المصدر

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-18                   األربعاءاليوم  : 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية جمسته خالل الوزراء مجمس أدان 
 .غزة قطاع عمى عدوان بشن والتيديدات اإلسرائيمي التصعيد الوزراء، رئيس الحمداهلل

 إسرائيل لمجم الدولي المجتمع تدخل يستوجب الخطير العسكري التصعيد ىذا أن المجمس وأكد 
 شنتيا وحشية حروب ثالث آثار يعاني زال ما الذي غزة قطاع عمى جديد عدوان شن من ومنعيا
صابة استشياد إلى وأدت إسرائيل لى اآلالف وا   قطاع في كافة الحياة مناحي طال وحشي ميرتد وا 
 الحماية بتوفير عباس محمود الرئيس سيادة لطمب االستجابة كذلك يستدعي الذي األمر غزة،

لزام المتواصل، اإلسرائيمي العدوان لوقف والتدخل وعاجل، فوري بشكل شعبنا ألبناء الدولية  وا 
 .الدولية الشرعية وقرارات واإلنساني الدولي القانون لقواعد باالمتثال إسرائيل

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 96 األربعاء، اليوم فجر اعتقمت اإلسرائيمي االحتالل قوات إن الفمسطيني األسير نادي قال 
 والقدس . الغربية الضفة محافظات من مواطناً 

 عوني المحّرر: وىم جنين، محافظة من مواطناً  79 اعتقل االحتالل أن األسير نادي وبّين
 الحكيم عبد والمحّرر سباعنة، يوسف وعصام دىماز، يوسف حسن والمحّرر كميل، عدنان
 ووسام األطرش، مصطفى وبرىان األطرش، حسين وفادي موسى، صالح ومعاذ ،موسى صالح

 من مواطنين سبعة اعتقل كما. ورؤوف وتامر صابر وأبناؤه جرادات، طيب وأحمد زيد، أبو
 سامي المحرر األسير، نادي في القانونية الوحدة في المستشار: وىم والبيرة، اهلل رام محافظة
براىيم البياء، أبو سائد والمحرر ، حسين،  البرغوثي، طالب محمد وعمر التميمي، فرج أحمد وا 
 .عميا أبو مصباح ومنتصر عميا، أبو رسمي وأيوب البرغوثي، حسني ونسيم

 العمور، عدي: وىم الخميل، محافظة من مواطنين خمسة اعتقل االحتالل أن النادي وأضاف
: وىم القدس، من مواطنين وأربعة العمور، ومحمد جبرين، ومحمد جبرين، وأحمد النجار، ورامي
 سارة، أبو اهلل وعبد سارة، أبو ومصباح العدوين، سعدي ومحمود محيسن، عمر المحرر األسير
 .سروجي موسى جمال سىمو  والّشاب

 نادي االسيرالمصدر:

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41426
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 من بضغط الحكومي االئتالف حمفاء بين التفاق التوصل إلى األربعاء، اليوم إسرائيل،  تتجو 
 ويصفو إسرائيل في الجدل يثير الذي" القومية" قانون مشروع لتمرير نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس
 ".عنصري" بأنو الداخل في العرب

 أحد أن نتنياىو من ومقربين الميكود حزب في مسؤولين عن السابعة، العبرية القناة ونقمت
 .لمقانون مطمق بشكل األميركية اإلدارة دعم ىو القانون لتمرير تدفع التي الرئيسية األسباب

 صحيفة القدسالمصدر:

  الممف العربي والدولي:  رابعاً 

 اتخاذ إلى ،(أوتشا) في المحتمة الفمسطينية لألرض اإلنساني المنسق ماكغولدريك جيمي دعا 
 في وذلك غزة، قطاع في اإلنساني الوضع في التدىور من مزيد حدوث لمنع عاجمة تدابير
 .غزة لقطاع زيارتو لدى وذلك التنّقل، عمى القيود تشديد أعقاب

 ىذا نياية خالل وقعت التي األحداث تشير حسبما" إنو" أوتشا"لـ بيان حسب ماكغولدريك، وقال
 فرض إزاء العميق القمق ويساورني. بالغة بمخاطر محفوًفا بات غزة في الوضع فإن األسبوع،

 القيود فيذه. غزة قطاع لسكان الحياة عصب يشّكل الذي سالم، أبو كرم معبر عمى إضافية قيود
 يمّفيا إنسانية وظروف اليشاشة تنتابو وضع في كبير تدىور بحدوث استمرارىا، حال في تيّدد،
 .الصحي القطاع في سيما وال األصل، في البؤس

 وفاوكالة : المصدر"

 التي االميركية االستخبارات اجيزة باستخالصات يقبل انو ترامب دونالد االميركي الرئيس اعمن
 ان  الى مشيراً  ، 9179 العام الرئاسية االنتخابية الحممة في روسي تدخل حصول بالفعل اكدت
 يبدو ما عمى محاوال ، فييا فاز التي االنتخابات نتيجة عمى" تأثير اي لو يكن لم" موسكو تدخل
 .بوتين فالديمير مع ىمسنكي قمة خالل تصريحاتو اعقب الذي الحاد الجدل تيدئة

 انس برسفر وكالة : المصدر"

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


