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   يأواًل : الممف السياس 

 غزة، قطاع في شعبنا أبناء عمى المتصاعد االسرائيمي العدوان عباس، محمود رئيسال دانأ  
 .الفمسطيني لشعبنا الحماية بتوفير الدولي المجتمع وطالب

 عمى يشجعيا الدولي، لمقانون وانتياكاتيا اسرائيل جرائم عمى الصمت ذاى ان عمى الرئيس، وأكد
 .الفمسطيني شعبنا أبناء بحق الجرائم من المزيد ارتكاب في االستمرار

 وفا وكالة: المصدر

 

 وجرحى شيداء موقعاً  التوالي، عمى الثاني لميوم غزة، قطاع عمى اإلسرائيمي العدوان يتواصل 
 .المناطق مختمف في زراعية ودفيئات وأراض   ومواقع، المدنية، المواطنين ممتمكات في ودمار

 من شيداء، سبعة األحد، اليوم صباح وحتى السبت أمس صباح منذ الشيداء حصيمة بمغت وقد
صابة ورضيعة، وجنينيا، سيدة: بينيم  اإلسرائيمي التصعيد جراء مختمفة بجروح مواطناً  05 وا 

 .المستمر

 عرار أبو محمود صبا والرضيعة غزة، قطاع شمال( عاما 22) نصير محمد عماد: ىم والشيداء
 73)عرار أبو صالح فمسطين ووالدتيا غزة، مدينة شرق جنوب الزيتون حي من ونصف عام
 عرار، أبو فمسطين الشييدة أمو أحشاء في استشيد الذي عرار أبو اهلل عبد والجنين( عاما

( عاما 22) عيسى صبحي ومحمود غزة، قطاع شمال( عاما 20) قميق أبو محمد خالد والشييد
 .البريج مخيم في( عاما 22) بوادي الحميد عبد وفوزي القطاع، وسط البريج مخيم في

 والبوارج لممدفعية استيداف إلى إضافة غارة، 055 من أكثر اإلسرائيمي الحربي الطيران شن وقد
 إلى إضافة إعالمية، مؤسسات تضم سكنية، وعمارات بنايات، بينيا موقع، 055 من أكثر

 .القطاع في زراعية، ودفيئات أراضي وتدمير قصف

 وكالة وفا المصدر: 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-5- 5                   األحداليوم  : 

 العبارات بأشد عريقات صائب.د الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أدان 
 عن الكاممة المسؤولية االحتالل حكومة محمالً  غزة، قطاع عمى اآلثم اإلسرائيمي العدوان تصاعد
 والذي القطاع، في العزل واألبرياء المدنيين من شعبنا ابناء ضد الوحشي التصعيد ىذا تبعات
 02 -عرار أبو صبا) الرضيعة فييم بما اآلن حتى فمسطينيين مواطنين خمسة استشياد إلى أدى
صابة( شيراً   .والدتيا وا 

 العدوان لوقف واالتصاالت الجيود لمتابعة المتحدة واألمم الشقيقة مصر جميورية عريقات ودعا
 االحتالل سمطة ومحاسبة العاجل بالتدخل الدولي المجتمع مطالباً  اليدوء، واستعادة اإلسرائيمي،

لزاميا  العاجمة الدولية الحماية قرار إنفاذ في واإلسراع اإلنسان، وحقوق الدولي القانون  باحترام  وا 
 .الفمسطيني لمشعب

 امانة سر المجنة التفيذية لمنظمة التحريرالمصدر: 

 

 الجيات لكافة أوعزت الحكومة، أن األحد، اليوم ممحم، إبراىيم الحكومة، باسم المتحدث أكد
  .غزة قطاع في أبنائنا لخدمة إمكانياتيا كل بتسخير والوزارات،

 مع اتصاالتو يواصل عباس الرئيس أن،  فمسطين صوت إلذاعة تصريحات فيوأوضح ممحم 
 القطاع عمى العدوان لوقف العالم في والشقيقة الصديقة الجيات كافة

 في األصدقاء وليضع العدوان، وقف أجل من واسعة باتصاالت الوزراء رئيس يقوم كما: وتابع
 االحتالل قوات ترتكبيا التي الجرائم صورة

 الوزارات كل أن نؤكد نحن متدحرج، عدوان وسط والقاسي الصعب الظرف ىذا في: "وأضاف
 ".القطاع في الكاممة الخدمة لتقديم مسخرة

 محكمة نحو مرتكبييا تقود التي الحرب جرائم ضمن تندرج اإلسرائيمية، الجرائم إن: وقال 
 لمجم الفوري لمتحرك المتحدة األمم تدفع أن يجب الجرائم، ىذه أن عمى مشدداً  الدولية، الجنايات

 .غزة قطاع في والشيوخ واألطفال بالنساء تفتك التي اإلسرائيمية البطش آلة

 ينة صوت فمسطعالمصدر: اذا
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أدانت حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"، العدوان اإلسرائيمي المتواصل عمى شعبنا في   
شيداء  3خطيرا خالل الساعات األخيرة، ما أدى الى ارتقاء  قطاع غزة، الذي شيد تصعيداً 

 واصابة العشرات.

ة اإلسرائيمية ورئيسيا ، الحكوم ادر عن مفوضية االعالم والثقافةوحممت "فتح"، في بيان ص
نتنياىو مسؤولية ىذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبيا جيش االحتالل بحق المدنيين 
 الفمسطينيين األبرياء في قطاع غزة، مؤكدة ان ىذه الجرائم لن تمر دون عقاب ومالحقة قانونية.

شعة ووضع حد ليا، ودعت "فتح" المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتو تجاه ىذه الجرائم الب
مشيرة الى ان استمرار الصمت الدولي يشجع دولة االحتالل عمى المضي قدمًا في سياسة إرىاب 
الدولة واالمعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا في القطاع وكافة األرض 

 الفمسطينية المحتمة.

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 كل باتخاذ المتحدة األمم التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني، أحمد طالب
 .الفمسطيني الشعب حماية أجل من الخطوات

 مشتركة، مسؤولية غزة في الوضع إن: فمسطين صوت إلذاعة تصريحات في مجدالني وقال
 لحق وما الفمسطيني، شعبنا ىو محسوبة، غير سياسات وأية العدوان ليذا الثمن يدفع والذي
 العالية الوطنية المسؤولية درجات أقصى مّنا يتطمب شيداء، ومن دمار من الفمسطيني الشعب
 ". الموضوع ىذا مع بالتعامل

 وتعرض لمدمار، المواطنين وأرواح المواطنين ممتمكات تعرضت باألمس: "مجدالني وأضاف
 االستيداف ىذا أن نعتقد نحن الكامل، لمتدمير التحرير لمنظمة التابع حوراني اهلل عبد مركز

 المنقسم الداخمي والوضع الخوف من مناخ وخمق المجتمعي، واالستقرار األمن لزعزعة محاولة
 ". إسرائيل في

 وسحب جية من االحتالل نواجو حتى االنقسام، إنياء ىي اآلن المركزية الميمة أن نعتقد: "وتابع
 إنياء بوابة عبر يتم الحصار، رفع وأن القطاع، عمى حماس وبسيطرة غزة، قطاع لحصار الذرائع
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 يخدم الذي واألصوب األسيل الطريق ىو وىذا السياسية، والشراكة الوطنية والشرعية االنقسام 
 ".شعبنا مصالح

 األطراف كل مع العدوان بداية منذ كثب عن تتابع الفمسطينية القيادة أن إلى مجدالني وأشار
 الدمار حالة ووقف العدوان، وقف أجل من قوة بكل تسعى وىي مصر، في األشقاء ومع الدولية،

 .الفمسطيني بشعبنا تمحق التي والخسائر

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

، بتوفير أي نقص قد يحدث في أدوية ومستمزمات الطوارئ في  أوعزت وزيرة الصحة مي الكيمة 
 مستشفيات قطاع غزة، بشكل عاجل.

وطالبت الكيمة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمجم سمطة االحتالل ومحاسبتيا عمى جرائميا  
لزاميا باحترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان، واإلسراع في إنفاذ قرار الحماية  ضد شعبنا، وا 

 الدولية العاجمة لشعبنا

 وزارة الصحةالمصدر: 

 

اعتبرت وزارة الثقافة، استيداف العمارة السكنية التي تضم مركز عبد اهلل الحوراني لمدراسات  
والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية بغزة وتدميره بالقوة جريمة حرب ممنيجة تستيدف 

 .اإلنسان وذاكرة شعبنا

الدولية الفورية لشعبنا في وطالبت الوزارة في بيان صدر عنيا الميمة، بضرورة توفير الحماية 
 .القطاع الباسل والضفة الصامدة والقدس العاصمة القابعة تحت مخطط األسرلة والتيجير

ودعت الكتاب والصحفيين األحرار في العالم إلى فضح الدعاية اإلسرائيمية المتمترسة وراء فوالذ 
 .الطائرات الحربية والرصاص والتي تقوم عمى التزوير والتضميل

 وكالة وفا  المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

يش في خالل عمميات دىم وتفتمواطنًا  02يمي اليوم االحد اعتقمت قوات االحتالل االسرائ 
محمود سند صالح،  ، والمعتقمين ىم :من محافظات الضفة الغربية والقدس مناطق مختمفة 

ورأفت طالل عزات، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، وعمار عبد ربو، ومحمد ثائر أبو خميل، 
سالم مروان ظاىر دويكات ، حمدي  ،من القدس  وعودة سالم صبيح، وعبد نافز العمري، وا 

طارق رائد أبو رميمة من نابمس، رزق اهلل فيمي صفدي  إبراىيم دويكات،موسى محمد دويكات، 
 .من طولكرم  مبارك إبراىيم مجاىد الشابمن الخميل ،  ، ويحيى يوسف الطل

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 المحاصرة غزة قطاع مع المعابر جميع األحد، ليوما صباح اإلسرائيمي االحتالل قوات أغمقت
 بظل وذلك الصيد، منعاغالق البحر و  تم فيما ، لمقطاع الوقود شاحنات إدخال عمى وأبقت

 .السبت صباح منذ القطاع عمى اإلسرائيمي العدوان استمرار

  84موقع عرب : المصدر

 

 الممف العرب والدولي:  رابعاً 

 

 في اإلنسان حقوق ولجان الدولية، الرباعية والمجنة المتحدة األمم العربية، الدول جامعة طالبت  
لزام الفمسطيني لمشعب الحماية توفير في المسئولية بتحمل العالم  عدوانيا وقف عمى إسرائيل وا 
 دولة بصفتيا عمييا المنصوص والتزاماتيا الرابعة جنيف اتفاقية مع يتنافى الذي  غزة قطاع عمى
 .باالحتالل قائمة

 السفير العربية بالجامعة المحتمة العربية واألراضي فمسطين لشؤون المساعد العام األمين وشدد
 ظل في أنو عمى غزة، قطاع عمى اإلسرائيمي القصف عمى تعقيباً  ،لو تصريح في عمي وأب سعيد

 الدولي المجتمع عمى مفروضا فأصبح الفمسطينية األرض عمى المستمر اإلسرائيمي التصعيد
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 الدولي، القانون لقواعد باالمتثال إللزاميا إسرائيل عمى الجاد بالضغط والبدء صمتو، عن الكف 
 .الفمسطينية بالحقوق وباإلقرار اإلنساني الدولي والقانون المتحدة األمم وقرارات

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 عن األوسط الشرق في السالم لعممية الخاص المتحدة األمم منسق مالدينوف نيكوالي أعرب 
 عن اً عربم  األرواح في المأساوية والخسارة غزة في خطير آخر تصعيد حدوث بشأن البالغ القمق

 .لممصابين العاجل الشفاء ومتمنياً  قتموا، من وأصدقاء أسرة مع تعاطفو

. الوضع لتيدئة األطراف وكل مصر مع تعمل المتحدة األمم إن صحفي بيان في مالدينوف وقال
  الفور عمى التصعيد فتيل نزع إلى الجميع ودعا

 ضرورة عمى وشدد تتوقف، أن يجب العنف من الالنيائية الدائرة أن بيانو في مالدينوف وأضاف
 .غزة في لألزمة سياسي حل إلى لمتوصل الجيود وتيرة إسراع

 موقع اخبار االمم المتحدة المصدر: 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبيةمفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات مع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

