
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-7-21                   السبتاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 

 عمى االسرائيمية التصعيد سياسة من الجمعة، مساء لها بيان في الفمسطينية الرئاسة حذرت  
 .خطير بشكل االوضاع تدهور لمنع الفوري بالتدخل الدولي المجتمع مطالبة غزة، قطاع حدود

 ودولية اقميمية أطراف مع اتصاالته بإجراء قام عباس محمود الرئيس ان إلى الرئاسة، واشارت
 .المتصاعدة االزمة الحتواء

 وفاوكالة : المصدر

 

 الصمود صخرة عمى سيهزم غزة قطاع في شعبنا عمى االسرائيمي العدوان إن فتح، حركة قالت 
 .الفمسطينية والتحدي

 التصعيد" أن الجمعة، اليوم سيف، ابو عاطف الدكتور باسمها لممتحدث بيان في فتح وأضافت
 شعب الختيار شعب عزيمة من النيل في يفمح لن غزة في أهمنا عمى المتواصل االسرائيمي
 ".وكبرياء بإباء المخرز تناطح الفمسطينية الكف وأن الجبارين

 .العدوان مواجهة في والوحدة التالحم تعزيز إلى داعية شعبنا، أبناء الحركة وحيت

 االحتالل دولة بطش من شعبنا حماية في بواجباته لمقيام الدولي المجتمع الحركة وطالبت
 عمى اعتداءاتها مواصمة عمى ويشجعها اسرائيل يغري الدولي الصمت ان مؤكدة وجنراالتها،

 .شعبنا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-7-21                   السبتاليوم  : 

 مهما األمريكية، اإلدارة عن ممثل أي استقبال ان عمى نابمس محافظة في فتح" حركة شددت 
 لالجماع وكسراً  الوطنية اإلرادة عن خروجاً  ويمثل مرفوض الدبموماسي، تمثيمه مستوى كان

 .الوطني

 رفضها واعمنت ،كممتها قالت قد نابمس محافظة جماهير ان ،عنها صدر بيان في الحركة وقالت
 مسميات تحت بتمريرها، تسمح ولن مؤامرات من الفمسطينية القضية ضد يحاك ما لكل المطمق
 .اقتصادية أو إنسانية

 مؤسسة أي ضد وشعبياً  قانونياً  التحرك في الوطني العمل وفصائل الحركة حق عمى البيان وأكد
 مع التواصل ورفض التصدي، إلى الفمسطيني الشعب جماهير داعية الوطني، القرار تكسر
 .األمريكية اإلدارة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 اتصاالت بعد" إسرائيل" مع التهدئة تثبيت إلعادة لتفاهمات التوصل عن أممي مصدر أعمن
 .غزة قطاع في التوتر تصاعد عقب مكثفة

 لعممية المتحدة األمم ومبعوث المصرية المخابرات في مسئولون قادها الجهود أن المصدر، وذكر
 .التهدئة تثبيت إلعادة اخرى دولية وأطراف مالدينوف نيكوالي األوسط الشرق في السالم

شهداء واصابة اخرين جراء التصعيد االسرائيمي عمى قطاع  4استشهد مساء الجمعة  وكان قد
 غزة.

 القدس صحيفةالمصدر: 

بحضور سفراء ،خالل  مؤتمر صحفي بالسفارة  ايطاليا لدى فمسطين دولة سفيرة كيمة مي أكدت
 دولة قرارات من الحذر ضرورة مى، عوممثمين عمى األحزاب وااليطالية اليينيطعرب وبرلمانيين ا

 المخطط هذا من الهدف أن عمى والتشديد األحمر، الخان قرية يخص بما اإلسرائيمي االحتالل
 الميت، البحر حتى الشرقية القدس أراضي من تمتد دونم ألف 23 من أكثر عمى االستيالء هو

 عن الغربية الضفة جنوب لفصل مشروع من كجزء فمسطيني، تواجد أي من المنطقة لتفريغ
 .وسطها

 المصدر: وكالة وفا
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثانياً 

 

 بجراح اخرين 231 اصابة و مواطنين 4 استشهاد عن  مساء الجمعة  أعمنت وزارة الصحة 
 تحويمها تم اصابة 01 و ميدانيا عالجها تم اصابة 01)  منهم بالغاز واختناق مختمفة

مناطق متفرقة صف رين شرق قطاع غزة و قاعتداء االحتالل عمى المتظاه جراء(  لممستشفيات
 .بقطاع غزة 

 وزارة الصحة : المصدر 

 

  الممف العربي والدولي:  ثالثاً 

 

 اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع إنهاء أن المتحدة، األمم باسم المتحدث نائب حق فرحان أكد  
 الوضع قضايا كل ويحسم الدائم السالم إحالل يكفل الذي الوحيد هو التفاوضي الدولتين حل عبر

 .لمشعبين الوطنية التطمعات ويحقق النهائي،

 لما اإلسرائيمي الكنيست إقرار عن ، اليومي الصحفي المؤتمر في  األممي المتحدث  وقال 
 شخصيتها تحديد في الدول لسيادة المتحدة األمم احترام نؤكد: "القومية، الدولة بقانون يعرف

 في بما اإلنسان، لحقوق العالمية لممبادئ الدول كل تمتثل أن ضرورة عمى نشدد فيما الدستورية،
 ".األقميات حقوق حماية ذلك

 الدولتين حل تسوية عبر اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع حل أن عمى التأكيد نعيد" واضاف
 إلحالل الوحيد السبيل هو السابقة، واالتفاقات المتحدة األمم قرارات مع يتوافق بما التفاوضية،

 .لمشعبين الوطنية التطمعات ويحقق النهائي الوضع قضايا كل يحل الذي الدائم السالم

 االمم المتحدة أخبارمركز : المصدر
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 يسمى ما عمى االسرائيمي الكنيست مصادقة،  األردنيفي البرلمان   النيابية فمسطين لجنة دانتأ
 . يهودية دولة االسرائيمي الكيان من يجعل الذي" القومية الدولة قانون"  بــ

 اخطر من يعتبر الذي العنصري لمقانون المطمق رفضها عن،  صحفي بيان في المجنة واعربت
 مبرراً  العرب ضد التمييز وتجعل لميهود العرقي التفوق تؤكد بنود من يتألف كونه القوانين
 .وشرعياً 

 نظام وشرعنة اإلسرائيمية العنصرية لتكريس رسمية شرعنة بانه القانون هذا المجنة ووصفت
 لمن والتنكر لميهودي واضحة امتيازات إعطاء عبر بامتياز العرقي التطهير وممارسة" األبارتهايد"

 . يهودي غير هو

 مع صارخ بشكل وتتعارض ومرفوضة باطمة االسرائيمية القوانين كل ان عمى المجنة وشددت
 في القديم االسرائيمي الحمم يتحقق ان نسمح لن"  قائمة الدولية والمواثيق واألعراف الدولي القانون
 " .اسرائيل دولة هوية

 وكالة األنباء األردنية: المصدر

 

 إن وقالت النووية أسمحتها عن بالتخمي بتعهدها الوفاء إلى الشمالية كوريا المتحدة الواليات دعت
 .ذلك تنفيذها لحين العقوبات تطبيق يواصل أن وروسيا، الصين ذلك في بما العالم، عمى

 إن بومبيو مايك كياألمري الخارجية ووزير هيمي نيكي المتحدة األمم لدى أمريكا سفيرة وقالت
 تحرك عدم من الرغم عمى الشمالية كوريا عمى المتحدة األمم عقوبات تطبيق في تراخيا هناك
 .النووي السالح بنزع بتعهدها لموفاء اآلن حتى يانج بيونج

 رويترزوكالة : المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


