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 يأواًل : الممف السياس

 والدعوة التشريعي المجمس بحل قرارا أصدرت الدستورية المحكمة إن عباس، محمود رئيسال لقا
 فورا تنفيذه عمينا يتوجب ما ىذا أن" سيادتو مؤكدا أشير، ستة خالل تشريعية انتخابات إلجراء
 ".أولى كخطوة

 أننا" اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر السبت، مساء القيادة، اجتماع مستيل في ،الرئيس وأضاف
 لنتكمم شيء يبقى فمن القدس ذىبت إذا" أنو مؤكدا ،"ال ولغيرىا ليا نقول وسنبقى ال، ألميركا قمنا

 ".بذلك نقبل ولن نصمت لن ولكننا عنو،

 ىذه عمى صامدون ونحن الفمسطيني، لمشعب األبدية العاصمة وستبقى القدس نبيع لن: "وقال
 ".الفمسطينية دولتنا تقوم حتى نتركيا ولن نغادرىا ولن األرض

 اليوم يقف زال وما وقف الذي المرابط الصامد الصابر شعبنا إلى واإلجالل بالتحية الرئيس وتوجو
 مدننا عمى والجبانة الخطيرة المستوطنين وىجمات االحتالل جيش اجتياحات أمام شجاعة بكل
 واعتقاليم شعبنا أبناء بقتل المتمثمة الجرائم وارتكاب عمييا، الحصار وفرض ومخيماتنا وقرانا
 عاصمتنا القدس مدينة عمى الشعواء الحممة ومواصمة الرسمية، المقرات واقتحام البيوت وىدم

 وشعبنا صامدون أننا" مؤكدا الجماعي، العقاب سياسات وممارسة االستيطان في والتغول األبدية،
 ".عميو االعتداءات ىذه باستمرار يسمح ولن صامد أيضا

 وكالة وفا المصدر: 

 طيب رجب التركي نظيره مع ىاتفيا اتصاال السبت، مساء عباس، محمود رئيسال جرىأ 
 .االسالمي التعاون منظمة لقمة رئيسا بصفتو اردوغان

 تركيا لمواقف وقيادتو الفمسطيني الشعب وتقدير شكر عن االتصال، خالل الرئيس واعرب
 .كافة الدولية المحافل في وشعبيا الفمسطينية لمقضية والداعمة المستمرة

 بإجراء االسالمي، التعاون منظمة لقمة رئيسا بصفتو اردوغان الرئيس من الرئيس وطالب
 .وارضو شعبنا بحق المستمر االسرائيمي العدوان لوقف العاجمة االتصاالت



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 23                  األحداليوم  : 

 دعم ومواصمة الفمسطينية القضية دعم عمى تركيا حرص عن اردوغان، الرئيس اعرب بدوره
 .العادلة وقضيتو الفمسطيني لمشعب الثابت بالده

 وكالة وفا المصدر: 

 عباس الرئيس أن االحمد عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو أكد
 .الدولية الحماية وطمب الكاممة العضوية لنيل المقبل الشير االمن مجمس الى االنتقال قرر

 السبت مساء فمسطين تمفزيون عمى بث الذي" اليوم ممف" برنامج مع لقاء في االحمد وأوضح
 ان حتى فمسطين لدولة الكاممة العضوية لطمب شير كل في ستتوجو الفمسطينية القيادة ان

 المتحدة الواليات وسنعزل كاممة، بدولة مطمبنا نيل حتى وسنواصل االمريكي بالفيتو اصطدمنا
 تستخدم لن حيث العضوية عمى بالحصول االمن مجمس من الطمب تكرار حال في ونحرجيا
 . مرة كل في الفيتو استخدام المتحدة الواليات

 في النظر إعادة قررت الفمسطينية القيادة أن االحمد أكد  االحتالل دولة مع العالقة وحول
 .اسرائيل مع الموقعة االتفاقيات

 التقيا فرج ماجد الفمسطينية المخابرات ومدير الشيخ حسين المركزية المجنة عضو:  وأضاف
 ندخل أن نريد بأننا وأبمغوه استقالتو، تقديمو قبل ليبرمان أفيغدور االسرائيمي االمن بوزير

 ".بو النظر إلعادة االقتصادي باريس اتفاق حول بمفاوضات

 وبعدىا االسرائيمية لمحكومة الكالم سينقل أنو أبمغنا و بالرفض كان ليبرمان جواب ولكن" وأضاف
 ".الجواب يأتنا ولم استقالتو قدم بأسبوع

 معيم اتفاقياتنا كل سنقطع الدولية الشرعية قرارات تجاىل في استمرت اسرائيل اذا:  االحمد وقال
 تجاىمتو عندما االولي رةالم مرتين، انتيي اوسمو اتفاق أن الى مشيراً  ،"باريس اتفاق واوليا

 .الثانية االنتفاضة بداية في اسرائيل

 .االحتالل لدولة المتحيزة مواقفيا بسبب تماماً  متوقفة المتحدة الواليات مع العالقة ان االحمد وأكد

 ".المصالحة ممف حول حماس من إيجابي شيء أي نممس لم: "األحمد قال المصالحة وحول

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-20181222
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 أو الفصائل مع أو ثنائية كانت سواء حماس مع لقاءات تعقد لن حركتو أن إلى االحمد وأشار
ذا دول، برعاية  حينيا غزة في مياميا الحكومة وتسميم االتفاقيات بتطبيق وشرعوا صادقين كانوا وا 
 .المقاء ليذا مستعدين سنكون

 يوم اجتماعا عقدت التحرير منظمة فصائل إن:  االحمد قال االنقسام إلنياء االجراءات وحول
 ".االنقسام إلنياء عممية خطوات اتخاذ لبدء االوان آن أنو االتفاق وتم الماضي، الخميس

 تمفزيون فمسطين : المصدر

 االحتفال ميرجان إقامة ترتيبات في مستمرة انيا الجنوبية، المحافظات في فتح حركة أعمنت  
 .فتح حركة انطالقة المعاصرة، الفمسطينية الثورة النطالقة والخمسين الرابعة بالذكرى

  ، الجنوبية المحافظات في االعالم مفوض فتح، لحركة الثوري المجمس عضو نصر اياد وأكد
 غزة، مدينة في مركزي ميرجان إلقامة والترتيبات الالزمة التجييزات في مستمرة فتح حركة أن
 .وتضحياتيا فتح حركة بحجم يميق بما والخمسين، الرابعة انطالقتيا ذكرى في

 فتح حركة بأبناء وأشاد ، فتح حركة انطالقة ميرجان عمى والمشرفة العاممة المجان وشكر
 .والمناطق االقاليم في وكوادرىا

 وكالة وفاالمصدر: 

 احياء ميرجان باسم اعالمياً  ناطقاً  نصر اياد :االخ تعيين الجنوبية باالقاليم فتح حركة قررت 
 نشاطات كافة عن بالتصريح الوحيد المخول وىو الفمسطينية، والثورة فتح النطالقة 45 الذكرى

 .الميرجان وترتيبات

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر:  

 الوطنية رسالتيم أداء في الفمسطينيين والصحفيين االعالميين بدور ، فتح حركة اشادت 
 عمى مؤكدةً  األعزل، عبناش بحق االحتالل قوات ترتكبيا التي البشعة الجرائم وفضح واالنسانية،

 45 الذكرى إحياء فعاليات لتغطية والمحمية والعربية الدولية االعالمية الطاقات كل حشد ضرورة
 .الفمسطينية الثورة النطالقة
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 المركزي الحركي والمكتب فتح لحركة العميا القيادية الييئة من وفد زيارة خالل ذلك جاء
 إحياء أن عمى مشددةً  ، بغزة الفمسطينيين الصحفيين نقابة لمقر الجنوبية بالمحافظات لمصحفيين

 الطاقات كل حشد عمى العمل ويتم مميًزا، يوًما سيكون العام ىذا الفمسطينية الثورة إنطالقة ذكرى
 شعبنا تطمعات عن المعبرة والثورة الحركة ىذه عراقة مدى عن لمتعبير والجماىيرية، اإلعالمية

 ممثمو الشرعية القيادة خمف القدس، بعاصمتيا الفمسطينية الدولة واقامة واالستقالل الحرية في
 .عباس محمود الرئيس بسيادة

 أحمد، حسن الدكتور: االخوة من كل ضم والذي فتح، لحركة العميا القيادية الييئة وفد وبحث
 تحسين. د بحضورو  الثوري، المجمس عضو نصر إياد و الخوالدي، وسممي عرندس، وفضل
 شحذ وآليات سبل لمصحفيين، الحركي المكتب أعضاء وكافة الصحفيين، نقيب نائب االسطل
 . فتح لحركة 45 الـ االنطالقة ذكرى إحياء في الفاعمة الجماىيرية لممشاركة اليمم

 تضمن التي الالزمة اإلمكانات كل ستوفر الحركة قيادة أن عمى القيادية الييئة أعضاء وأكد
 الثورة انطالقة فعاليات بتغطية مونو سيق الذين والصحفيين، اإلعالمية لمطواقم تغطية أفضل

 .الفمسطينية

 نقابة الصحفيينالمصدر: 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 والحكومات العربية الدول جامعة المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث طالب 
 لوضع التدخل بسرعة" اليونسكو" مقدمتيا وِفي الدولية، والييئات والمنظمات واإلسالمية، العربية

 .المبارك األقصى لممسجد المالصقة سموان ضاحية عمى االحتاللية االستيطانية لميجمة حد

 لميدم تتعرض سموان في المواطنين بيوت ان السبت، اليوم صحفي، بيان في المحمود وأكد
 الماضيين اليومين في حدث كما األرض، تحت االحتالل ينفذىا التي الحفريات بسبب واالنييار،

 .االنييار خطر بسبب بإخالئو قرار صدر الذي ارميمة، أبو مفيد المواطن منزل مع

 تحت والحفريات التصعيد حممة في تشارك االحتالل أذرع كافة أن إلى الرسمي المتحدث وأشار
 .والطرق األساليب بمختمف عمييا واالستيالء المواطنين، بيوت أساسات

 وكالة وفا المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 من مناطق متفرقة بمحافظاتمواطنين  6ي فجر اليوم األحد يماعتقمت قوات االحتالل االسرائ
 .ةالضف

 وكالة معاالمصدر:   

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عيد بعد ما إلى الفدرالي لالنفاق قانون إلقرار الرامية المفاوضات األميركي الشيوخ مجمس أرجأ  
 بسبب تقدير أقل   عمى الخميس تىح باق   لمحكومة الجزئي اإلغالق أن   يعني ما ، الميالد
 عمى جدار لبناء أموال تخصيص حول ترامب دونالد والرئيس الكونغرس بين الخالف استمرار
 .المكسيك مع الحدود

 شكمية جمسة سيعقد المجمس" إن   الشيوخ مجمس في الجميورية الغالبية زعيم ماكونيل ميتش وقال
 ".ديسمبر كانون 72 يوم التالية الجمسة ستكون و والعشرين الرابع في االثنين يوم

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

  حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 طارئ عربي قمة لمؤتمر يدعو الناصر عبد جمال المصريرئيس لا – 72-27-2662 
 .األردن نير لمياه إسرائيل تحويل خطر لمواجية

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

