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 واًل : الممف السياسيأ

 المواء العامة المخابرات جياز ورئيس الحمداهلل رامي الوزراء رئيس ،عباس محمود رئيسال ىنأ
 االجرامي، اإلرىابي الحادث بعد ليما، المرافقيف مف يدالعد وسالمة بسالمتيما، فرج، ماجد

 مشروع الفتتاح توجييما أثناء غزة، قطاع في اليوـ صباح ليا، تعرضوا التي اآلثمة، والمحاولة
 .دوالر مميوف 501 بقيمة المياه تنقية

 الوزراء رئيس اهلل، راـ مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء ،الرئيس استقباؿ خالؿ ذلؾ جاء
 المركزية المجنة وعضوي الرحيـ، عبد الطيب الرئاسة عاـ أميف بحضور فرج، والمواء اهلل، الحمد
 .األحمد وعزاـ الشيخ حسيف" فتح" لحركة

 اإلجرامي اليجوـ تفاصيؿ عمى الرئيس سيادة العامة، المخابرات ورئيس الوزراء، رئيس وأطمع
 مف العديد وتضرر المرافقيف مف أفراد 7 إصابة إلى أدى نار إطالؽ وأعقبو بالمتفجرات تـ الذي

 .المركبات

 مع وتنسجـ والمنفذيف، األىداؼ ومعروفة ليا مخطط الجريمة ىذه أف الرئيس سيادة أكد بدوره،
فشاؿ غزة، قطاع في عمميا ممارسة مف الفمسطينية الحكومة تمكيف مف لمتيرب المحاوالت كؿ  وا 

 الغربية، الضفة عف غزة بعزؿ الوطني المشروع لتدمير المشبوىة األىداؼ مع وتمتقي المصالحة،
 .القطاع في مشبوىة دولة إلقامة

 الفمسطينية، والقيادة الشعب معنويات مف تناؿ لف المحاوالت ىذه أف عمى الرئيس وشدد
 الفمسطينية الدولة إقامة مقدمتيا وفي الوطنية بالثوابت والتمسؾ الوحدة، تحقيؽ عمى وتصميميا
 .الشرقية القدس وعاصمتيا

 المخابرات ورئيس الوزراء، رئيس أبداه الذي والثبات والشجاع المسؤوؿ بالموقؼ الرئيس وأشاد
 أف مؤكدا ىناؾ، شعبنا معاناة مف لمتخفيؼ لمقطاع، أجمو مف ذىبا الذي اليدؼ إتماـ في العامة،
 الحادث ىذا عف كاممة المسؤولية تتحمؿ التي ىي غزة في الشرعية غير الواقع األمر حكومة

 .المداف اإلجرامي
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، لعممية تفجير أثناء مرور موكبيما مف ب رئيس الوزراء ورئيس المخابراتتعرض موكقد وكاف 
معبر بيت حانوف شماؿ قطاع غزة، الفتتاح مشروع معالجة مياه الصرؼ الصحي شرؽ بمدة 

 جباليا شماؿ القطاع.

والنقابات الفعاليات من قيادات حركة فتح وفصائل العمل الوطني والمؤسسات  العديدت وقد عبر 
 .تعرض له موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة عن استنكارها لمتفجير الذي 

 وكالة وفا المصدر: 

 رئيس موكب ليا تعرض التي االجرامية المحاولة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أدانت 
 وصوليما خالؿ فرج ماجدالمواء:   العامة المخابرات جياز ورئيس اهلل الحمد رامي. د الوزراء
 .غزة قطاع الى الثالثاء صباح

 حدث ما اف ،الفكرية والتعبئة والثقافة االعالـ مفوضية عف صادر صحفي بياف في" فتح" وقالت
 .االجرامية المحاوالت ليذه لمتصدي الوطنية الجيود تضافر يتطمب

   مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

ادانت واستيجنت حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح، محاولة اغتياؿ رئيس الوزراء الدكتور 
اهلل، ورئيس جياز المخابرات المواء ماجد فرج، مف خالؿ زرع عبوات في طريقيـ  رامي الحمد
 .الثالثاء أمسالى غزة 

ربع التخريب الممنيج وأكدت حركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اف ىذا العمؿ الجباف يدخؿ في م
ونسؼ الوحدة الوطنية، وال يخدـ غير اعداء الشعب  لجيود تطبيؽ المصالحة الداخمية،

 .الفمسطيني، وتعطيؿ خطوات تمكيف الحكومة في قطاع غزة

وقالت الحركة إف ما جرى وصمة عار وخزي في جبيف مف خطط ونفذ وموؿ ىذا التفجير 
لجباف سوى ابواؽ وادوات بيد االحتالؿ االسرائيمي، ميما الغاشـ، ولف يكوف مف خمؼ ىذا العمؿ ا

 .الظاىرة كانت انتماءاتيـ ووالءاتيـ
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وطالبت فتح بالمحافظات الجنوبية سرعة الكشؼ عف مخططي ومنفذي والجية التي تقؼ مف 
خمؼ ىذه المحاولة الخسيسة، ووضع الحقيقة كما ىي اماـ شعبنا ليعرؼ الكؿ الوطني مف ىـ 

 .والرافضيف لوحدتو وتمتيف جبيتو الداخمية اعداء شعبنا

   مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

 رئيس موكب استيدؼ الذي تفجيرال اف فتح لحركة المركزية المجنة عضو اشتية محمد. د قاؿ
 ماجد المواء الفمسطينية المخابرات جياز ورئيس الحمدهلل، رامي. د الوطني الوفاؽ حكومة وزراء
 وتحويؿ المصالحة وافشاؿ الفمسطينية، الوطنية القضية تصفية مخطط مع تتساوؽ جريمة فرج

 .وغزة الضفة بيف ما دائـ انفصاؿ الى االنقساـ

 الى حماس حركة داعياً  المصالحة، تحقيؽ عمى تصميماً  أكثر يجعمنا جرى ما اف اشتية وأوضح
 اف الى مشيراً ، غزة قطاع في شعبنا أبناء تجاه بواجباتيا القياـ مف كامؿ بشكؿ الحكومة تمكيف
 .جرى ما مسؤولية وتتحمؿ غزة قطاع عمى تسيطر مف ىي حماس حركة

 االحتالؿ انياء سبيؿ في ويناضؿ الوطنية قيادتو عمى االعتداء يرفض شعبنا اف اشتية وشدد
قامة  الشعب وعي اف موضحا الالجئيف، وعودة الشريؼ القدس وعاصمتيا الفمسطينية دولتنا وا 

 واالنقساـ الشرذمة مشاريع وكذلؾ التصفية مشاريع كؿ افشمت ووحدتو بحقوقو وتمكسو الفمسطيني
 .واستيطاف وحصار عدواف مف شعبنا لو تعرض ما رغـ

   مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية : المصدر

قاؿ السفير الفمسطيني لدى الواليات المتحدة األميركية حساـ زممط، إف المؤتمر الذي انعقد في   
البيت األبيض لبحث األزمة اإلنسانية المتفاقمة في غزة وسبؿ تخفيفيا، إنما ىو كممة حؽ يراد 

 بيا باطؿ.

ممثمي منظمات المجتمع المدني األميركي والمؤسسات الدولية خالؿ لقائو رؤساء و ط زمموأضاؼ 
العاممة في واشنطف، أف الجانب الفمسطيني لـ يحضر المقاء ألف اإلدارة األميركية فقدت 
مصداقيتيا بعد االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ سفارتيا ليا، وأف محاوالت االلتفاؼ 

 في غزة مكشوفة، ولف تغير موقؼ القيادة الفمسطينية.والدخوؿ مف بوابة المعاناة اإلنسانية 
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وتساءؿ السفير، كيؼ لإلدارة األميركية أف تقطع المعونات عف فمسطيف وعف وكالة غوث 
وتشغيؿ الالجئيف "األونروا"، التي ترعى شؤوف أكثر مف ثمثي سكاف القطاع، وتدعي أنيا تيتـ 

 ببت في تفاقميا.بإيجاد حموؿ لمكارثة اإلنسانية في غزة، وقد تس

وقاؿ زممط إف األزمة في غزة ليست بسبب كارثة طبيعية حتى يتـ تدارس بعدىا اإلنساني فقط، 
بؿ ىي بفعؿ الحصار واالحتالؿ اإلسرائيمي أوال، وسيطرة حركة حماس عمى القطاع ثانيا، كونيا 

حكومة الوفاؽ منذ سمطة األمر الواقع المسيطرة عمى قطاع غزة مدنيا وأمنيا، والرافضة لتمكيف 
 تشكيميا لآلف.

حكومة االحتالؿ التي تسعى لعزؿ غزة عف سياقيا الوطني والسياسي،   وحذر مف تبني أجندة
 وتوجيو األنظار عف القضايا الجوىرية وتزييؼ الواقع عمى أنو إنساني بفعؿ مجيوؿ.

 وكالة وفا المصدر: 

  ممف الحكومة:  ثانياً  

بو ورئيس جياز "أف عممية التفجير التي استيدؼ موكرئيس الوزراء رامي الحمد اهلل د.اعتبر  
المخابرات العامة والمواء ماجد فرج، ستزيد مف اإلصرار لدى الحكومة لممضي في تحقيؽ 

 المصالحة الوطنية".

ساـ المرير، وسنعود وأكد الحمد اهلل: لف يمنعنا عف مواصمة الطريؽ نحو الخالص مف ىذا االنق
 إلى غزة، وبسبب سفري غدا إلى روما لدعـ "األونروا"، لكنت مكثت اليوـ وغدا وبعد غد ىنا".

 الوطني مشروعنا تدشيف في معا ونساىـ الدولة، ركائز مف ركيزة لنضع ىنا أننا" اهلل الحمد وأكد
 غزة شماؿ في الطارئ الصحي الصرؼ مشروع معالجة محطة في العمؿ بإطالؽ واالنساني

 مف المواطنيف حياة وانقاذ االدمي، لالستخداـ وصالحة لممياه وبديمة إضافية مصادر لتوفير
 خطة ضمف ذلؾ يأتي عمؿ فرص مف المشروع ىذا سيولده ما الى اضافة المحتممة، الكوارث
 الجوفي الخزاف في الحاصؿ التموث لوقؼ المتدىور، المائي الوضع لمواجية المياه سمطة
 لالستخداـ صالحة غير مموثة مياه الى غزة في الشرب مياه مف% 97 حاؿ الذي احميالس

 ".اآلدمي

 غزة لمحافظتي المركزية العادمة المياه لمعالجة محطتيف انشاء عمى جار العمؿ اف" وأعمف
سرائيؿ المقبؿ، العاـ خالؿ بيما العمؿ انتياء يتوقع والوسطى  قطاع شماؿ مشروع حاصرت وا 

 عمى الغاشـ عدوانيا خالؿ منو كبيرة اجزاء تدمير وطاؿ والتعطيؿ القيود مف بالكثير الطارئ غزة
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 استطعنا المانحة الدوؿ في شركائنا وبدعـ بإصرارنا اننا اال ،8052و 8008 االعواـ في غزة
 تظافرت حيث وتحد، نجاح قصة الى بو بالتحوؿ المشروع ليذا الالزمة والمواد المعدات ادخاؿ
 وتشغيمو لتنفيذه الالـز التمويؿ وتوفير الصعاب لتذليؿ الدولييف وشركائيا الحكومة جيود

 .وصيانتو

 واجبنا، اطار في غزة قطاع رحاب في مجدداً  اتواجد وأنا المسؤولية مف بكثير أشعر" وأضاؼ،
 مف شبر كؿ في مواطنينا إلى بخدماتنا والوصوؿ لدولتنا، التحتية البنية لتطوير اليومي، وعممنا
 والصرؼ المياه لقطاع اليامة األساسية البنية مف بواحدة المرة ىذه نحتفؿ فمسطيف، أرض

 وبعد فاليوـ تواجييا، التي والبيئية المائية األزمة عمى السيطرة في تساىـ والتي غزة، في الصحي
 يخدـ الذي الطارئ غزة قطاع شماؿ بمشروع العمؿ يبدأ انتظار وطوؿ كثيرة وتحديات عقبات
 حانوف، وبيت جباليا، في غزة قطاع شماؿ محافظة في شعبنا أبناء مف ألؼ 010 مف اكثر
 .النصر واـ الىيا، وبيت

 قساوة رغـ الصامديف غزة ابناء أحيي عباس، محمود الرئيس فخامة عف نيابة: اهلل الحمد وقاؿ
 وفي وطارئة، اساسية خدمة كؿ بتوفير التزامنا ليـ اؤكد المرير، االنقساـ وتداعيات الحصار،

 .غزة اىؿ يستحقيا التي الكريمة الحياة مقومات لتوفير والتطويرية التنموية المشاريع تنفيذ

 وكالة وفا: المصدر

فى المتحدث الرسمي باسـ الحكومة يوسؼ المحمود، أف يكوف رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل قد ن
جرامي الجباف الذي تعرض لو موكبو تمقى اتصاال ىاتفيا مف إسماعيؿ ىنية، بعد االعتداء اإل

 لدى وصولو غزة.

ودعا المتحدث الرسمي الزمالء الصحفييف ووسائؿ االعالـ إلى توخي الدقة والتحقؽ مف صحة 
 األخبار عبر المصادر الرسمية.

  المصدر: وكالة وفا

  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 متفرقة مناطؽ مف مواطنيف سبعة االربعاء اليـو فجر االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 لحـ، بيت شرؽ حرممة قرية مف الزير إبراىيـ الشاب:  ىـ والمعتقميف ، الغربية الضفة بمحافظات
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 جرادات، العزيز عبد خالد نابمس، بمدينة الشمالية عصيرة بمدة مف حمادنة بدر محمد والشاب
 .جنيف مف نجـ مأموف وقساـ العيسة، نايؼ وطارؽ الشمبي، ومحمد طحاينة، يحيى ومحمد

 وكالة معاالمصدر: 

 58إسماعيؿ أبو ريالة ) :، تسميـ جثماف الشييد الصياداالسرائيمي  قررت سمطات االحتالؿ 
 عاًما( لذويو اليوـ األربعاء.

وبحسب مصادر في الشؤوف المدينة، فإف تسميـ جثماف الشييد أبو ريالة سيتـ عند العاشرة 
 صباًحا.

ا كاف بينم الماضي فبرايرمف  81في الػ االحتالؿ  بحريةاستشيد برصاص  قدوكاف ابور يالة 
 في رحمة صيد.

 المصدر: صحيفة القدس

 إنو الثالثاء، مساء نتنياىو، بنياميف اإلسرائيمّية، الحكومة رئيس مف مقّربوف كنيست أعضاء قاؿ 
 .إسرائيمّية إعالـ لوسائؿ وفقا الكنيست، حؿّ  تمنع تسوية إلى لمتوّصؿ يسعى

 األغمبية تحقيقو عدـ مف خشيتو إلى موقفو في التحّوؿ ،"ىآرتس"لػ وفًقا نتنياىو، مقّربو وعزا
 .الكنيست حؿّ  قانوف لتمرير الالزمة

، سابؽ وقت وفي  كحموف، وموشي ليبرماف أفيغدور اإلسرائيمّياف، والمالّية األمف وزيرا أبمغ اليـو
 .المقبؿ يونيو/حزيراف في مبّكرة انتخابات إلجراء معارضتيما مغمقتيف، جمستيف خالؿ نتنياىو،

 84موقع عرب المصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً 

 تعرض التى الفاشمة االغتياؿ محاولة العربية، الدوؿ لجامعة العاـ األميف الغيط، أبو أحمد أداف 
 .وسالمتو بنجاتو إياه مينئاً  اهلل، الحمد رامي الفمسطينى الوزراء رئيس ليا

 خمؼ يقفوف مف أف العاـ، األميف باسـ الرسمي المتحدث عفيفي، محمود المفوض الوزير وأكد 
 ىـ وقت   في بينيـ، الفرقة وزرع الفمسطينييف بيف الفوضى نشر إلى يسعوف اآلثمة المحاولة ىذه
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 الفمسطيني الوطني المشروع ثوابت عف الدفاع أجؿ مف الصؼ وحدة إلى فيو يكونوف ما أحوج
 .مسبوقة غير لتيديدات تتعرض التي

 يمارسيا مف جبف سوى تعكس وال ومستيجنة ومدانة مرفوضة االغتياالت أف عفيفي وأضاؼ  
 نجاحيا أف باعتبار المصالحة عممية فى االستمرار أىمية مؤكداً  والوطنية، اإلنسانية مف وتجرده
 .الفمسطينى الموقؼ وصالبة قوة مف ُيعزز

  اليوم السابعالمصدر: 

، المحاولة أدانت جميورية مصر العربية بأشد العبارات فى بياف صادر عف وزارة الخارجية 
الفاشمة الغتياؿ رامى الحمد اهلل رئيس الوزراء الفمسطينى فى عممية إرىابية، مما أسفر عف وقوع 

 مصابيف ونجاة رئيس الوزراء الفمسطينى. 6نحو 

لشعب الفمسطينى والسمطة الفمسطينية عمى نجاة رئيس الوزراء، وىنأت جميورية مصر العربية ا
لتؤكد عمى أف مثؿ تمؾ العمميات اإلرىابية الغاشمة التى تستيدؼ وأد أو إعاقة مسار عممية 
المصالحة الفمسطينية ستبوء بالفشؿ، مؤكدة أف مصر ستستمر فى بذؿ جيودىا الدؤوبة لتحقيؽ 

نييف مف إدارة شئوف دولتيـ وفؽ رؤية موحدة وشاممة تحقؽ المصالحة، وتمكيف األشقاء الفمسطي
 تطمعات الشعب الفمسطينى.

 اليوم السابعالمصدر: 

إدانة المممكة العربية السعودية لمحاولة تفجير  السعودية أكد مصدر مسؤوؿ بوزارة الخارجية
 .موكب دولة رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل في قطاع غزة

وأضاؼ المصدر أف ىذه المحاولة مف شأنيا تقويض الجيود الرامية إلى تحقيؽ المصالحة 
نياء االنقساـ  .الفمسطينية وا 

وجدد المصدر التأكيد عمى أىمية توحيد الصؼ الفمسطيني، وبما يستجيب وطموحات الشعب 
 .الفمسطيني الشقيؽ، واستعادة حقوقو المشروعة

 االنباء السعوديةوكالة المصدر: 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
 2018-3-14                   االربعاءاليوم  :  6-12-2017

 لوكالة الحالي المدير وعيف تيمرسوف ريكس الخارجية وزير ترامب دونالد االميركي الرئيس أقاؿ 
 صعباً  مساراً  بذلؾ لينيي مكانو، بومبيو مايؾ( ايو آي سي) االميركية المركزية االستخبارات

 .المتقمب الرئيس مع مرارا اختمؼ الذي النفط قطب خاضو

 مع محادثات لبدء استعدادا فريقو تغيير اراد الرئيس اف االبيض البيت في بارز مسؤوؿ وصرح
 كوريا وزعيـ ترامب بيف مرتقب لقاء عف الماضي االسبوع المفاجئ االعالف بعد الشمالية كوريا

 .اوف جونغ كيـ الشمالية

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 اضعفت بعدما المنصب ىذا في الرابعة واليتيا عاءاالرب ميركؿ انغيال االلمانية المستشارة تبدأ 
 .االوروبي االتحاد واصالح الشعبوي التحدييف مواجية في اشير ستة وبتأخير

 قبؿ مستشارة ميركؿ ،الماضي سبتمبر 82 في انتخابيـ تـ الذيف النواب ينتخب اف ويفترض
 57,00 الساعة حوالى حكومي اجتماع اوؿ تعقد اف قبؿ اليميف ستقسـ ثـ االربعاء، اليوـ ظير

 (.غ ت 56,00)

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

 .الميطاني عممية باسـ عرؼ فيما لبناف جنوب باجتياح تبدأ إسرائيؿ - 5978 -52-0

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


