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 أواًل : الممف السياسي

 مرة الدولي، االمن مجمس إلى  سنتوجو باننا الرئاسة، باسم الرسمي الناطق ردينو ابو نبيل قال 
 من متكررة وحشية العتداءات يتعرض الذي الفمسطيني لشعبنا الدولية الحماية توفير لطمب اخرى
 .االحتالل قبل

 الفمسطيني الشعب عمى المتكررة اعتداءاتو في االحتالل استمرار امام انو ابو ردينة واضاف
 استشياد إلى أدت والتي ، غزة قطاع في لممتظاىرين  القتل عمميات استمرار  خالل من سواء

 ومصادرة واالعتقاالت القدس تيويد سياسة إلى باإلضافة المواطنين، من االالف وجرح العشرات
 وخط الدينية، االماكن حرق وعمميات الغربية الضفة في المستوطنين واعتداءات االراضي
 طمب عمى سيتركز القادمة المرحمة في  الفمسطيني السياسي التحرك فان العنصرية، الشعارات

 .الفمسطيني لمشعب الحماية توفير

 عمى يجب فأنو االنسان، وحقوق الدولية والشرعية لمقانون االنتياكات ىذه أمام ردينو، أبو وتابع
 تشكل االسرائيمية التصرفات ىذه ان حيث شعبنا، ضد العدوان لوقف التحرك الدولي المجتمع
نما الفمسطيني، لمشعب فقط ليس تيديداً   .يومياً  إسرائيل تخرقو الذي ايضاً  الدولي لمقانون وا 

 وكالة وفا : المصدر

 األخ ،الجنوبية بالمحافظات والتنظيم التعبئة ومفوض فتح، لحركة المركزية المجنة عضو أكد 
 في أمانات ستبقى فتح حركة شيداء ومنيم فمسطين، شيداء دماء أن( أبوماىر)حمس أحمد

 والمحمية الوطنية، الحقوق كافة واسترجاع المستقمة، الدولة بإقامة حمميم تحقيق حتى الرقاب،
 .الدولية القرارات

 مطالب الدولي المجتمع أن غزة، شمال إقميم ابن عقل، أحمد :الشييد عيتشي اثناء حمس وطالب
 والمسالمين، العزل تواجو التي االسرائيمية، الفتك آلة من الفمسطيني، لمشعب الحماية بتأمين اليوم
 تشجيعاً  يعتبر االحتالل، جريمة واستمرار غطرسة عمى االبقاء وأن والقذائف، والرصاص بالنار

 بيا يتغنى التي االنسان، ولحقوق لإلنسانية، صارخ وانتياك العزل، بحق يرتكبو ما عمى لو
 يكذبو ما وىذا العالم، في عمييا لمحفاظ والحامي ليا الواقي الدرع أنو ويدعي الدولي، المجتمع

 .فقتمو بالرصاص االسرائيمي الجيش واجيو سممية، بمسيرة خرج السالح، من عارٍ  طفل
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 الوحدة وترسيخ البغيض، االنقسام إنياء عمى والعمل التعاضد الى الوطني، الكل حمس ودعا
نياء غزة، قطاع في الفمسطينية، الحكومة وتمكين الوطنية،  كمرجع الوطنية بتثبيت معاناتو وا 

 .الفمسطيني لمكل

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الرابعة، جمعتيم في العودة مسيرات شيداء ،"فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 
 المتتالية، األجيال رقاب في أمانات ستبقى دماءىم أن عمى مؤكدة( واألسرى الشيداء جمعة)

قامة النصر، تحقيق حتى  .الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة الدولة وا 

 الجمعة مساء الجنوبية بالمحافظات والثقافة اإلعالم مفوضية عن صدر  بيان في الحركة وقالت
 في واإلستقرار السالم معادلة في الصعب، الرقم أنو يوم بعد يوماً  يؤكد اليزال العظيم شعبنا ،إن

ن فيو، المحيطة المعقدة الظروف كل رغم المنطقة،  فتح، حركة شيداء ومنيم الشيداء ارتقاء وا 
 إقميم من أيوب إبراىبم محمد: الشييد و ، العثامنة أحمد: الشييد و عقل، نبيل أحمد:  الشييد
 القدس، تجاه الصواب، باالتجاه البوصمة أن الوطني، الوجدان في ليعزز غزة، قطاع شمال

 الفمسطيني، الشعب بقي لطالما تضل لن البوصمة ىذه وأن اإلحتالل، من والخالص والتحرير
 ".الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو بإقامة حممو وتحقيق لمحرية، شيداء ابناءه يتوج

نيائيا ومحاصرتيا، اإلنقسام مرحمة لعزل حان قد الوقت أن فتح حركة وأكدت  الغطاء يوفر بما وا 
 والغطرسة التحديات ومواجية الصف، رص عمى والعمل بالوحدة، القوي درعو وبناء لشعبنا،

 .اإلسرائيمية

 ىستيريا من الفمسطيني، لمشعب دولية حماية تأمين الى الدولي، المجتمع فتح حركة دعت و
 اقرتيا التي المشروعة، حقوقو عن ليعبر خرج أعزل، شعب ويستيدف يقتل الذي المحتل،
 واالسالمية، العربية األمة أن كما وقراراتيا، المتحدة األمم مواثيق عمييا وأكدت الدولية، المراجع
 الظروف ىذه في جانبو، الى والوقوف الفمسطيني، لمشعب أمان شبكة بتأمين اليوم مطالبة

 .المدمرة حربيا وآلة االسرائيمية، الطغمة بو مستفردة لوحده، يترك ال وأن الصعبة،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 في عالجو يتمقى الذي نوفل، عبدالرحمن الجريح الطفل ،فتح لحركة الثوري المجمس من وفدٌ  زار 
 .اهلل رام بمدينة االستشاري المستشفى

 المحاوالت رغم لو، ساق بتر عممية إجراء تم أن بعد المصاب الطفل عمى الثوري وفد واطمئن
 .العديدة الطبية

 واألخ الجنوبية، بالمحافظات اإلعالم مسئول نصر إياد األخ كاًل من : الثوري المجمس وفد وضم
 .الشعبية المقاومة منسق جميل واألخ الشمالية، بالمحافظات الشبيبة ممف مسئول فرج حسن

 فتح حركة وقيادة عباس محمود الرئيس أمنيات ناقمين الجريح، لمطفل العاجل الشفاء الوفد وتمنى
 .وقت بأسرع غزة في األىل الى والعودة العاجل بالشفاء لو

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 لمسيرة الرابعة الجمعة في واألسرى الشهداء نداء لبت التي شعبنا جماهير فتح حركة حيت
 عودتو رأسيا عمى والتي الوطنية تطمعاتو تحقيق حتى نضالو في ماض شعبنا ان مؤكدةً  ، العودة
 .وأجداده آبائو ارض الي

 الفمسطيني الشعب أن سيف، ابو عاطف الدكتور باسميا ممتحدثل تصريح في الحركة وقالت
 .الفمسطينية القضية لنسف تيدف التي المؤامرات كل ليفشل العزيمة وتمك االصرار بيذا

 ما تحقيق حتى دربيم عمى ماضون اننا تأكيد ىو لمشيداء شعبنا انتصار ان الي الحركة وأشارت
 .واالستقالل والحرية العودة حتى دربيم عمى ماضون اننا لمتأكيد ولألسرى سبيمو، في استشيدوا

 بحق وانتياكاتيا االحتالل دولة جرائم كل امام االعزل لشعبنا دولية حماية بتوفير الحركة وطالبت
 .المسالمين المتظاىرين

 ذكرى في الكبرى المسيرة الي وصوال العودة مسيرة فعاليات شعبنا مواصمة عمى الحركة وشددت
 .السبعين النكبة

 الشيداء ان وقالت واالسري الشيداء جمعة في ارتقوا الذين األربعة الشيداء فتححركة  ونعت
 ايوب محمد والشييد حانون بيت مدينة ابن العثامنة احمد والشييد جباليا مخيم ابن عقل احمد
 .وكوادرىا فتح ابناء من وىم جباليا مخيم ابن

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 لممجتمع مطالبتو منصور رياض السفير المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المندوب جدد
 في الفمسطيني لشعبنا الدولية الحماية توفير في بمسؤولياتو بالقيام األمن، مجمس خاصة الدولي،

 أجل ومن المحتمة، الفمسطينية األرض في إسرائيل تنفذىا التي القمعية والسياسة الجرائم ظل
 .انتياكيا يتعمد أو يتجاىميا من ومحاسبة القانون سيادة وتحقيق الدوليين والسمم األمن صون

 األمين من كل إلى الجمعة، اليوم منصور، السفير بعثيا متطابقة رسائل ثالث في ذلك، جاء
 في المستجدات آخر حول العامة، الجمعية ورئيس األمن، مجمس ورئيس المتحدة، لألمم العام

 االعزل الفمسطيني الشعب ضد المتواصمة اإلسرائيمية واالنتياكات المحتمة الفمسطينية األرض
 .العودة ومسيرات

 والرجال النساء من الفمسطينيون المدنيون يواصل التوالي، عمى الرابع لألسبوع إنو منصور وقال
 في تجري التي السممية االحتجاجات في األساسية حقوقيم ممارسة غزة، في سيما ال واألطفال،

 من الرغم وعمى عقود، منذ المستمر اإلسرائيمي االحتالل ضد" الكبرى العودة مسيرة" إطار
 المدنيين استيداف اإلسرائيمية االحتالل قوات تواصل االحتجاجات، ليذه السممية الطبيعة

 .الدولية القانونية والمعايير لمقواعد تام تجاىل في ووحشي متعمد بشكل الفمسطينيين

 المصدر: وكالة وفا

 الحكومة ممف:  ثانياً 

سير المحرر صييب جبعيتي، في بمدة خالل زيارتو لأل  الوزراء اهلل رئيس الحمد راميد.  قال 
 األسرى قضية إنفي سجون االحتالل: " عاماً  66بمحافظة طولكرم، بعد قضائو كفر المبد 

 في األسرى كافة عن اإلفراج حتى نمل أو نكل ولن والحكومة، القيادة لدى الثابتة القضية ستبقى
 وسنفي األسرى، كافة من السجون تبييض دون إسرائيل مع سالم اتفاق يتم ولن االحتالل، سجون
 ".وأىالييم األسرى تجاه التزاماتنا بكل

 إلنقاذ األسرى لحماية مسؤولياتو وتحمل دوره بممارسة الدولي المجتمع الوزراء رئيس وطالب
 االحتالل، سمطات قبل من بحقيم تمارس التي القمع إجراءات ووقف مطالبيم، وتمبية حياتيم
لزام  .معيم التعامل في اإلنساني الدولي القانون وأحكام قواعد باحترام إسرائيل وا 

 إلى" حماس" حركة داعياً  غزة، في دولة وال غزة دون دولة ال أن عمى تأكيده اهلل الحمد وجدد
 .الغربية الضفة في كما العمل ليا ليتسنى كامل، بشكل الحكومة وتمكين غزة قطاع تسميم

 المصدر: وكالة وفا
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 آخرين، 729 من أكثر ابةوأص طفل، بينيم مواطنين، أربعة ىدااستش عن الصحة وزارة عمنتأ 
 مسيراتل اإلسرائيمي االحتالل قوات استيداف نتيجة ،وصحفيان خطيرة جراحو مسعف بينيم
 عمييا أطمق والتي غزة، قطاع وشرق شمال الفاصل السياج قرب ، الجمعة أمس السممية العودة

 ".واألسرى الشيداء جمعة"

 ،( عاماً 24) العثامنة رشاد أحمد والشاب ، ،(عاماً  25) عقل نبيل أحمد: الشاب:   ىم والشيداء
 (29) طو أبو المجيد عبد سعد والشاب ،( عاما 65) أيوب إبراىيم محمد الطفل

 وصمت إصابة 674 منيا مختمفة، بجروح أصيبوا مواطناً  445 من أكثر أن الوزارة وقالت
 .سيدة 62و طفال، 24 بينيم الطبية، النقاط في عالجيا تم إصابة 276و لممستشفيات،

 واحدة إصابة كالتالي، توزعت المستشفيات وصمت التي اإلصابات خطورة أن الوزارة وأوضحت
 .طفيفة 89و متوسطة، 99و خطيرة، 3و حرجة،

   وزارة الصحة : المصدر

 فادي الدكتور يامنج باغتيال االسرائيمي الموساد جياز غزة، قطاع في البطش عائمة اتيمت 
 .السبت اليوم صباح كوالالمبور الماليزية العاصمة في البطش

 فادي الدكتور اغتيال حادثة خمف بالوقوف الموساد جياز نتيم: "ليا بيان في العائمة وقالت
 ".الطاقة عموم في الباحث

 تمكنيم قبل باالغتيال المتورطين لكشف عاجل تحقيق باجراء الماليزية السمطات العائمة وطالبت
 .الفرار من

 وكالة معاالمصدر: 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-4- 21                   السبتاليوم  :  6-12-2017

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 إجراء عن السبتاليوم   من اعتبارا ستتوقف بالده أن كوريا الشمالية رئيس أون جونغ كيم أعمن 
 إثباتا البالد شمال في النووية لمتجارب موقعا وستغمق البالستية والصاروخية النووية التجارب
 غير طوكيو اعتبرتو بينما بو الترحيب الى وسيول واشنطن سارعت موقف في نواياىا، لصدق
 .كاف

 أبريل 26 من اعتبارا" انو الرسمية الشمالية الكورية االنباء وكالة عنو نقمت ما بحسب كيم وقال
 ".لمقارات العابرة البالستية الصواريخ واطالق النووية التجارب الشمالية كوريا ستوقف

 الشمال" ان الحاكم االوحد لمحزب المركزية لمجينة اجتماع خالل الشمالي الكوري الزعيم وأضاف
 ".النووية التجارب وقف اللتزامو اثباتا البالد شمال في النووية لمتجارب موقعا سيغمق

 بين المرتقبة القمة من اسبوع من اقل قبل يانغ بيونغ موقف في الكبير التطور ىذا ويأتي
 والرئيس الشمالي الكوري الزعيم بين اسابيع غضون في مرتقبة تاريخية قمة تسبق والتي الكوريتين
 .ترامب دونالد االميركي

 وكالة فرانس برس المصدر: 

 ، األوسط، الشرق في السالم لعممية المتحدة لألمم الخاص المنسق مالدينوف نيكوالي وجو 
 في إسرائيمي جندي برصاص فمسطيني طفل مقتل بعد اإلسرائيمي الجيش إلى الذعة انتقادات
 .غزة قطاع

 يساعد كيف مخز، أمر األطفال عمى النار إطالق: ""تويتر، في حسابو عمى مالدينوف وكتب
 ".اليوم؟ غزة فى طفل قتل السالم عممية

 حمايتيم يجب ،األطفال.القتل من مزيد إلى ويؤدى الغضب يزيد بل يساعد، ال" ذلك أن وأضاف
 ".فيو التحقيق من البد المؤسف الحادث ىذا ،وأن قتميم وال لو، تعريضيم ال العنف، من

 روسيا اليومالمصدر: 

 سوريا في األمريكية الجوية الضربات إن الجمعة يوم قولو الفروف سيرجي الخارجية وزير قال 
 الصاروخية 399-إس أنظمة تسميم من يمنعيا أخالقي التزام أي من روسيا تحل األسبوع ىذا

 .األسد بشار السوري الرئيس لحميفيا لمطائرات المضادة
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 مسؤولين موسكو أبمغت سورية أىداف عمى األمريكية الضربات قبل إنو الفروف وأضاف
 األمريكي الجيش أن وأضاف ليا بالنسبة “حمراء خطوطا” تمثل التي السورية بالمناطق أمريكيين

 .الخطوط ىذه يتجاوز لم

 بأال وتعيدنا أخالقية التزامات لدينا كانت. أخالقية التزامات أي لدينا ليس اآلن” قائال ومضى
 .“المعروفين شركائنا من طمب عمى بناء أعتقد ما عمى سنوات عشر منذ ذلك نفعل

 يسمحا لن ترامب دونالد األمريكي ونظيره بوتين فالديمير الرئيس بأن مقتنع إنو الفروف وأوضح
 .البمدين بين مسمحة بمواجية

 أعقاب في 33-إس بأنظمة سوريا تزويد تبحث موسكو إن الروسي الجيش في قائد وقال
 .المتحدة الواليات قادتيا التي الضربات

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

   حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 اتفاقية إطار في سيناء من جزء تعتبر التي الشيخ شرم منطقة تستعيد مصر - 26-4-6982
 .اإلسرائيمية/  المصرية السالم

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


