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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  

  جلۀ ھفتهم: فرستنده

  ٢٠١٨ می ١۵

 

 هغز  زخمی در درگيری امروز١٧٠٠کشته و  ٢٧
 به ءھا و نظاميان اسرائيلی در نوار غزه شمار شھدا ھای شديد ميان فلسطينی  در درگيری:وزارت بھداشت فلسطين

  .ديست و ھفت نفر و شمار مجروحان به ھزار و ھفتصد نفر رسيب

  :ل استيست و چھار ساعت گذشته به شرح ذي در بی اشغالین ھاي سرزمیدادھاين اخبار و رويدتريجد

 ١٧٠٠ نفر شھيد و ٢٧ھا و نظاميان صھيونيست ھای شديد ميان فلسطينی فلسطين اعالم کرد در درگيریوزارت بھداشت 

 یه تظاھرکنندگان بي متوقف کردن کشتار علی برای جھانۀن خواستار دخالت جامعير بھداشت فلسطيوز. نفر زخمی شدند

  . شدینيدفاع فلسط

  .د خبرنگار خبر دا٩ شدن ین از زخميوزارت بھداشت فلسط

 خبرنگار ٩ شدن ین از زخميوزارت بھداشت فلسط:  اعالم کردی فوریش در خبري پیره لحظاتي المسیونيزي تلوۀشبک

  . خبر دادیلي اسرائی جنگیبر اثر اصابت گلوله ھا

  

  هم نژاد پرست اسرائيل به شمال نوار غزي رژیئ توپخانه ۀحمل

 گروه یده بانيک برج ديل، يارتش اشغالگر اسرائ: ش داد گزاریش در خبر فوري پیره لحظاتي الجزیونيزي تلوۀشبک

  . مقاومت در شمال نوار غزه را گلوله باران کردیھا

  

  مپ روند صلح را دفن کرددولت تر:قاتيعر

مپ، روند صلح دولت دونالد تر: قات گفتيصائب عر:  گزارش دادیش در خبر فوري پیره لحظاتي الجزیونيزي تلوۀشبک

  .ل شدي و خشونت تبدیئ اشغالگران، افراط گرای مرکز فرماندھرا دفن کرد و به

  

  یان اسرائيلي نظامینگران
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 ی از مرزھایني از تظاھرکنندگان فلسطیعبور شمار:  گزارش دادیش در خبر فوري پی المنار لحظاتیونيزي تلوۀشبک

م يس ستاد مشترک ارتش رژيئر.ل را به شدت نگران کرده استي، ارتش اسرائین اشغالينوار غزه و ورود آنان به فلسط

  .ل جلسه دادي غزه تشکطعۀق با فرماندھان یستيونيصھ

س يئزنکوت، ري اینرال گادج: تر نوشتي خود در توئی شخصۀم اسرائيل در صفحي ارتش رژی، سخنگوی ادرعیخاياو

 ۀ ادامی اوضاع و بررسیابي غزه به منظور ارزطعۀق با حضور فرماندھان یل جلسه ايستاد مشترک ارتش اسرائ

  .ل دادي تشکی تحوالت بعدی و آماده شدن برایداني میت ھايفعال

  

  اي گذرگاه قلندۀد در منطقي شدیھا یريدرگ

 یا شمال شھر اشغالي گذرگاه قلندۀد در منطقي شدی ھایري از درگی فوریش در خبري پیره لحظاتي المسیونيزي تلوۀشبک

  .قدس خبر داد

  

   قدسۀ عرب دربارۀي اتحادۀ فوق العادلسۀج

 فوق العاده در خصوص قدس لسۀج،  عرب روز چھارشنبهۀياتحاد:  گزارش دادی فوری در خبری عربی سی بی بۀشبک

  .برگزار خواھد کرد

  

   انتقال سفارت خود به قدس نداردی برایميچ تصميس ھي انگل:ی ترزا میسخنگو

و ي انتقال سفارت خود از تل آوی برایميچ تصميس امروز اعالم کرد لندن ھير انگلي، نخست وزی دفتر ترزا میسخنگو

  .به قدس ندارد

  . انتقال سفارت واشنتگن به قدس ناخرسند استیکا برايمرام يس از تصميرد انگلد کيکأ تی ترزا میسخنگو

  

  ه اسرائيل در مرز نوار غزیک نظاميزخمی شدن 

  .مارستان منتقل شدي نوار غزه مجروح و به بیست در مرزھايوني صھیک نظامي

  

  ک نوار غزهي نزدیستيونيک شھرک صھي گسترده در یآتش سوز

ک نوار غزه خبر دادند که به علت فرود يف نزدي گسترده در شھرک شاعر ھنگیآتش سوز از یلي اسرائیرسانه ھا

  .ن شھرک رخ دادين پرتاب شده از نوار غزه در ايبادبادک آتش

  

  د را محکوم کرینان اسرائيلی به مسجداالقصيورش شھرک نشيقطر 

ت وارد آمدن ھرگونه خسارت به يلوؤ را محکوم کرد و مسینان اسرائيلی به مسجداالقصي شھرک نشۀدولت قطر حمل

  .و دانستي تل آوۀ را بر عھدیف قدسيحرم شر

 نفر ٦٠٠ش از ھزار و يب«: اعالم کرد یه اياني قطر در بۀ وزارت خارجی آناتولی خبرگزارینترنتيگاه ايبه گزارش پا

ن بزرگ يورش بردند که اي یده اند به مسجداالقصينام»کپارچه کردن قدسيروز « ھا آن را یلي که اسرائی روزۀبه بھان

  . است١٩٦٧ز زمان اشغال قدس در سال  ایورش به مسجداالقصين يتر

  . شناسدیت نمي را به رسم١٩٨٠ در سال ی و اعالم الحاق آن به قدس غربی بودن قدس شرقی، اشغالی جھانۀجامع
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  سان اسرائيلی در شمال قدي با نظامیني جوانان فلسطیريدرگ

  .ر شدندي درگیا در شمال قدس اشغاليان اشغالگر در گذرگاه قلنديام با نظینيجوانان فلسط

  

  د کرديکأ قدس تیحماس بر آزادساز

  .د کرديکأ قدس تی مقاومت و آزاد سازۀ حماس بر ادامیسخنگو

ن جنبش امروز دوشنبه در ي ایحازم قاسم سخنگو] حماس[ن ي فلسطی جنبش مقاومت اسالمینترنتيگاه ايبه گزارش پا

ن يي قدس خواھد بود و ملت ما تنھا طرف تعۀندي آۀن کننديي تعیداني ملت ما و مبارزات مۀمبارز:  گفتی خبریکنفرانس

رفته و ي نوار غزه را نپذۀر فشار محاصري در زیچ وجه زندگين به ھيملت فلسط:  گفتیو.  سرنوشت خود استۀکنند

قدس محور :  افزودیو .شه در ھم بشکندي ھمی براکبارين محاصره را يم گرفته است ايملت ما تصم. رفتينخواھد پذ

  .افتيھد ن ھدف ادامه خواين است و تا تحقق اي آن ھدف مبارزه ملت فلسطین است و آزادسازيمسئله فلسط

  

   معناستین بدون قدس بي گفت فلسطیوسف قرضاوي

د با ي مسلمان گفت جھان اسالم بای علمای جھانۀيس اتحاديرئ  ن موسوم به روز نکبت،يھمزمان با سالروز اشغال فلسط

  . مخالفت کندیکا به قدس اشغاليمراانتقال سفارت 

  

  ه شھيد و زخمی در درگيری امروز غز٦٠٠

.  معناست ین بدون قدس بيفلسط«:  خود منتشر کرد آورده استی که در حساب شخصیتيي در تویوسف القرضاوي

  »ند؟ ي که از شرق تا غرب امتداد دارد کجایمسلمانان کجا ھستند؟ جھان اسالم کجاست؟ امت اسالم

د يبا. د با مقاومت رو به رو شوديبان اقدام يا«: کا به قدس شد و گفتيمرا خواستار مقاومت در برابر انتقال سفارت یو

  .»ميبا آن مخالفت کن

  

   در نوار غزهیني فلسطیش شمار مجروحان شھدايافزا

ان اشغالگر به پانصد و دوازده نفر ي نظامیراندازي ھا در تین در نوار غزه اعالم کرد شمار زخميوزارت بھداشت فلسط

  .افتيش يافزا

 تا ینيد و چھل و ھفت فلسط شدن صین از زخمي به نقل از ھالل احمر فلسطی فوری العھد لبنان در خبرینترنتيگاه ايپا

 شدن صدھا نفر از ی و زخمینين از شھادت ھفت فلسطيوزارت بھداشت فلسط. ن لحظه در غزه خبر داديبه ا

  .ان اشغالگر در شرق نوار غزه خبر دادي نظامیراندازيتظاھرکنندگان در ت

  

  ن رفته استيانه از بيکا در خاورميمرانقش 

 را در یگريانجيو به قدس، نقش ميکا با انتقال سفارت خود از تل آويمرا گفت هيس جمھور ترکيان رئخب اردويرجب ط

  .انه از دست داده استيخاورم

  

  کا به قدسيمرا انتقال سفارت یامدھاي پۀن درباري کرملیابراز نگران
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ا ي منجر شود یئ منطقه یش تنش ھاي تواند به افزایکا در قدس ميمراد يا سفارت جديال که آؤن سين در پاسخ به ايکرمل

  . داردیئ ھاین نگرانير، اعالم کرد چنيخ

  


