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 أواًل : الممف السياسي

 عمى االثم االعتداء االستنكار، عبارات بأشد "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة استنكرت 
 .منفمتين مسمحين قبل من الثالثاء عصر ،الجنوبيةمحافظات ال في والتنظيم التعبئة مكتب

 االعتداء إن:" الجنوبية بالمحافظات والثقافة اإلعالم مفوضية عن الصادر الحركة بيان في وجاء
 السوداء الثقافة ينشرون مسمحين قبل من غزة، مدينة في التنظيم و التعبئة مكتب عمى الغاشم
 بأنيم أمنوا أنيم لمجرد الناس، ويرىبون فسادا، االرض في ويعثون الواحد، الشعب ابناء بين

 .الفمسطيني الشعب أخالق خارج

حّممت حركة فتح أمن حماس في قطاع غزة مسئولية مباشرة عمى االعتداء المسمح والذي مارس و 
لمكتب لترىيب فيو المسمحون التخريب الكمي لمكتب التعبئة والتنظيم، وقاموا بإطالق النار في ا

الحاضرين وتخويفيم، وجاء بيان حركة فتح:" إن االعتداءات ىذه تتم تحت عين ويد أجيزة امن 
 عحماس في القطا

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية  المصدر:  

 عن السياسي الشأن فصل إن: "فتح حركة باسم الرسمي المتحدث سيف أبو عاطفد. الق
 ".االقتصادي السالم حول نتنياىو وتصورات العدو، مخططات يخدم غزة قطاع في اإلنساني

 سياسية ليست الفمسطينية المطالب تصوير يحاولون" أنيم صحفي، تصريح في سيف أبو وتابع
 تصوير يحاولون" أنيم مؤكداً  ،"دولتو وبناء حريتو وفي أرضو يستعيد أن يريد شعب بحقوق تتعمق

 اقتصادياً  تمكينيم ىو الوحيد والحل والجياع، البؤساء من بشرية مجموعة الفمسطيني الشعب أن
 ".حقوقيم ينسوا كي ومعيشياً 

 الوطنية القضية ألن وتفصياًل،، جممة فتح حركة في لنا بالنسبة مرفوض األمر ىذا" وأضاف
 وبناء وحريتو واستقاللو أرضو يرد شعب قضية ىي منيا، أساسي جزء غزة وقطاع الفمسطينية

ن اإلسرائيمية التصورات ىذه" أن مردفاً  ،"دولتو  الوضع عمى القائمين أجندات بعض تخدم كانت وا 
 ". الفمسطيني لمشعب السياسية بالمصالح تضر أنيا إال غزة، قطاع في

ذا ما كان األمر سيحسب عمى السمطة أنيا  وبسؤالو حول عدم حل ممف الرواتب حتى المحظة، وا 
جزءًا من الضغط عمى القطاع، قال أبو سيف: " إن ىناك قرار من المجمس الوطني وقرار من 

http://fatehinfo.net/post/150428
http://fatehinfo.net/post/150432
http://fatehinfo.net/post/150432
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نفيذ ىذا القرار المتعمق بصرف رواتب الفمسطينية تالرئيس محمود عباس ويجب عمى السمطة 
 موظفي السمطة في غزة".

وتابع "الراتب حق لمموظف، ويجب التفرق بين تقويض بنى وىياكل االنقسام وبين المساس بحياة 
الناس، وىناك فرق كبير، ومن الواضح أن اإلجراءات لم تمس األطر واليياكل ولكنيا مست حياة 

تح بضرورة تنفيذ القرار المتعمق بالرواتب"، الفتًا إلى جود لجنة الناس، وموقفنا واضح في حركة ف
السمطة في   لمتابعة قضايا غزة، وأنيم سيواصمون الضغط في حركة فتح، لحل ممف موظفي

 القطاع.

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 

 في" فوري تحقيق" فتح الدولية الجنائية المحكمة من الخارجية وزير  المالكي رياض. د طالب 
 .الفمسطيني الشعب ضد عنصري فصل وجرائم حرب جرائم

 االجتماع واستمر بنسودا فاتو الدولية الجنائية المحكمة في العامة المدعية المالكي التقى  وقد
 .مكتبيا إلى" فمسطين في الحالة إلحالة" ىايال في المحكمة مقر في ساعة

 عمى وتاريخية ميمة خطوة فمسطين دولة اتخذت " الجتماعا عقب لمصحافيين المالكي وقال
 منذ المستمرة والجرائم الظمم يعانون زالوا وما عانوا الذين شعبيا البناء العدالة تحقيق طريق
 ".عقود

 في الحالة في فوري تحقيق بفتح تطالبيا فمسطين دولة من إحالة بنسودا سممت " واضاف
 والمتصمة والالحقة والمستمرة السابقة االنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم في وتحديدا فمسطين
 ".المحتمة فمسطين دولة أراضي في االسرائيمي االستيطاني االستعمار بمنظومة

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-5- 23                   األربعاءاليوم  : 

عقد مجمس األمن الدولي، اليوم األربعاء، جمسة مفتوحة حول حماية المدنيين في النزاعات  
 .بصفتو رئيس مجمس األمن ليذا الشير المسمحة برئاسة وزير خارجية بولندا،

وشكر المندوب الدائم لدولة فمسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، في كممتو، المجمس عمى 
عقد ىذه الجمسة "اليامة"، وذلك عمى خمفية القمع العنيف من جانب إسرائيل، "السمطة القائمة 

 .خالل األسابيع القميمة الماضيةباالحتالل"، لالحتجاجات المدنية السممية في قطاع غزة 

وأكد منصور مناشدة شعبنا الفمسطيني لممجتمع الدولي من أجل توفير الحماية وفقا لمقواعد 
والمعايير المنصوص عمييا في القانون الدولي، وال سيما القانون الدولي اإلنساني، مشيرا الى أن 

تي تتضاعف مع طول مدة االحتالل أبناء شعبنا يعانون منذ عقود طويمة من أزمة الحماية ال
جعميا  يالعسكري اإلسرائيمي، الى جانب اإلفالت من العقاب الذي تتمتع بو إسرائيل، األمر الذ

عمى ارتكاب انتياكات جسيمة لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات األمم  تتجرأ
 .المتحدة

وأشار إلى أن دولة الكويت، بصفتيا الممثل العربي في المجمس، بدأت مشاورات بشأن مشروع 
في  وفقدان األرواح الفمسطينية قرار بشأن حماية المدنيين الفمسطينيين عقب الحوادث الخطيرة

 .غزة األسبوع الماضي عمى أيدي قوات االحتالل اإلسرائيمية

 المصدر: وكالة وفا

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 المجمس عقدىا التي األسبوعية الوزراء مجمس جمسة الوزراء رئيس اهلل الحمد رامي. د استهل 
 الشعب وعموم الوزراء مجمس وأعضاء تمنياتو عن باإلعراب برئاستو، اهلل رام مدينة في
 سيادتو عمى يمن أن وجل عز المولى إلى واإلبتيال العاجل، بالشفاء الرئيس لسيادة لفمسطينيا

 وتطمعاتو أىدافو تحقيق نحو شعبنا مسيرة قيادة لمواصمة العمر وطول والعافية الصحة بموفور
قامة واإلستقالل الحرية ونيل االحتالل من الخالص في  كاممة المستقمة الفمسطينية دولتنا وا 

 .الشرقية القدس األبدية وعاصمتيا =>?7 عام حزيران من الرابع حدود عمى السيادة

 القرار ىذا أن المجمس واعتبر القدس، مدينة إلى سفارتيا البارغواي نقل قرار الوزراء مجمس وأدان
 إصرار ويجسد الدولية، الشرعية وقرارات الدولي، القانون ومبادئ لقواعد ومخالف قانوني غير

 .القرارات ىذه مخالفة عمى الدول بعض

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41383
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 الدولية والمنظمات المعاىدات إلى االنضمام الفمسطينية القيادة بقرارات الوزراء مجمس ورحب 
حالة  االستيطان ممف يشمل بما المناسبة الدولية واآلليات المحاكم إلى اإلسرائيمية الجرائم وا 

 المحكمة إلى االستيطان ممف بإحالة القيادة لقرار الكامل دعمو وأكد اإلسرائيمي، االستعماري
 .الممف ىذا في فوري تحقيق بفتح" بنسودا فاتو" لممحكمة العامة المدعية وطالب الدولية، الجنائية

  مجمس الوزراءالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

مناطق مختمفة من  من ينمواطن :  األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم  
 . محافظات الضفة الغربية

 داخل فمسطينية وأسيرة اسير 66;> من أكثر ىناك ان والمحررين االسرى شؤون ىيئة واوضحت
 اسيرة 8> و االحتالل سجون في محتجزين زالوا ال طفال 6;9 من اكثر  منيم االحتالل، سجون

 .بالسجون عاما 86 من اكثر يقضون اسيراً  <:و اداري معتقل 66;و قاصرات < بينين من

 وكالة معاالمصدر: 

 مدينة في اماكن الصواريخ من بعدد األربعاء، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل طيران صفق
 المواطنين صفوف في إصابات وقوع عن يبمغ أن دون  القطاع، شمال جباليا وبمدة غزة،

 .االستيداف من بالقرب القاطنين

 المصدر: وكالة وفا 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 إلى األميركية السفارة بنقل االحتفال لحضوره أبيب، تل في سفيرىا طرد أنجوال، دولة ررتق 
 .الخارجية وزارة وبالتحديد دولتو، عمم دون القدس،

 .الخمفية نفس عمى األنجولية الخارجية في األوسط الشرق شؤون مدير طرد أنجوال قررت كما

 عن وأعرب الخطوة، ىذه عمى التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. وأثنى
 .الصديقة أنجوال لدولة وتقديره شكره

 وفاالمصدر: وكالة 
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 عمى ردا البالد إلى دخوليم حظر قررت كما لإلسرائيميين، تأشيرات إصدار إندونيسيا ألغت
 .األخيرة غزة أحداث

 األسبوع بالفعل التنفيذ حيز دخل اإلندونيسي الحظر قرار أن إلى مصدر دبموماسي وأشار
 بحق وحشية أعمال من إسرائيل ارتكبتو لما الشديدة إندونيسيا إدانة جانب إلى الماضى،

 .األخيرة غزة أحداث خالل الفمسطينيين

 روسيا اليوم المصدر: 

 تود كراكاس في األميركي باألعمال القائم طرد مادورو، نيكوالس الفنزويمي الرئيس أعمن 
 اقتصادية عقوبات األخيرة فرضت بعدما واشنطن، يمثل دبموماسي موظف أعمى روبينسون،

 .األحد يوم انتخابو إعادة غداة بالده عمى جديدة

 الواليات بأعمال القائم أعمنت" االنتخابي الوطني بالمجمس خطاب في مادورو الرئيس وقال
 العقوبات" رفض" مؤكدا ،"ساعة <: خالل سيغادر أنو وأعمن فيو مرغوب غير شخصا المتحدة

 .األميركية

  سكاي نيوز عربيةالمصدر: 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 وجو في العقبة خميج إغالق يعمن الناصر عبد جمال المصري الرئيس - =>?7 -;-89 
 .=>?7 حرب نشوب في سبًبا اإلغالق ىذا وكان اإلسرائيمية، المالحة

 

 نتهت النشرة اليومية ا

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


