
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 26                  األربعاءاليوم  : 

  يأواًل : الممف السياس

رئيس محمود عباس بدعوة قداسة البابا فرانسييس، لمحوار بين الفمسطينيين واإلسرائيميين الب رح 
 من أجل احالل السالم ببن الجانبين.

استعداد الجانب الفمسطيني لمدخول في عممية سالم عمى أساس القانون الدولي  الرئيسوأكد 
 وقرارات مجمس األمن والجمعية العامة ذات العالقة.

   وكالة وفا المصدر: 

 قائمة استراتيجيتيا فتح حركة أن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل قال 
 فصائل مع شامل وطني حوار وسنخوض المنظمة، بفصائل تبدأ التي الوطنية الوحدة عمى

 ".بيننا استراتيجي خالف وال التحرير منظمة

 الثالثاء مساء فمسطين تمفزيون عمى بث الذي" اليوم ممف"  برنامج مع لقاء   في الرجوب وأكد
،  حماس نموذج وفق ال والتعددية الشراكة عمى قائمة وطنية بوحدة معنيين فتح حركة في نحن"

 .ورؤيتنا ترتكز عمى تجديد الشرعيات وبناء نظام سياسي توافقي

 خارج األمنية االجيزة وأن السياسي، النظام بسقوط تسمح لن  فتح حركة أن إلى وأشار
  مشدداً  ،"االنقسام لمحاصرة التحرير منظمة فصائل مع سنعمل: "متابعاً  السياسية، التجاذبات

 .ظرف أي تحت الفمسطيني السياسي النظام بسقوط تسمح لن الفمسطينية القيادة أن عمى

 االنقسام، محاصرة" أجل من التحرير منظمة فصائل مع وستعمل تسعى  فتح حركة أن  وأكد
 يرتكز حوار إلى يأتوا بأن إلقناعيم إنما التاريخ، من اإلسالمي الجياد أو حماس بشطب ليس
 ".أسس عمى

 الموجودة وااللتزامات والرواتب الرعاية إزاء المنظمة فصائل مع مراجعة سنعمل الرجوب وأضاف
ن"  آخر، عادي مواطن أي أو بالمنظمة عالقة لو أحد أي يتضرر أال يضمن بما غزة، في  وا 

 ".الفيم ىذا باتجاه التحرك" إلى حماس داعيا ،"الموضوع ىذا سنصوب الماضي، في أحد تضرر

 أىمنا تجاه التنظيمية وال الوطنية مسؤولياتنا عن نتخمى لن: " قائال غزة أىالي الرجوب وخاطب
 ".لمجميع وطمأنينة راحة تشكل مراجعة لدينا سيكون خمل حدث إن: " مستطرداً  ،"وشعبنا

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-20181225
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 حول السيسي الفتاح عبد المصري نظيرهمع  قريبا لقاء  سيعقد عباس الرئيس إن: الرجوب وقال
 ".ورفضو االنقسام مواجية بآليات استراتيجية مخرجات لو وسيكون" المصالحة،

 والدعوة الفمسطيني، التشريعي المجمس حل الدستورية المحكمة بقرار حركتو التزام الرجوب وأكد
نياء لممصالحة التوجو إلى حماس حركة  داعياً  أشير، 6 خالل النتخابات :  قائال االنقسام، وا 

 ".مازن أبو مظمة تحت اإلنقسام عار ننيي دعونا"

 وغيرىم لألمريكان تذىبوا أن بدل لحماس أقول: "وتابع:  بقولو حماس حركة الرجوب  وخاطب
 من االنقسام إلنياء استراتيجي فكر لنا وقدموا إلينا، تعالوا 7661 الـ حدود عمى بدولة بالقبول
 وعالقاتيم السياسي حماس حركة" أسموب"لـ مطمئنة غير حركتو أن إلى الفتاً ، "المصريين خالل

 .اإلقميمية

 االحتالل عن باالنفكاك استراتيجي قرار ولدينا ،"االحتالل ىو المركزي عدوناأن  الرجوب أكدو 
 ".وطنية وحدة إلى يحتاج ولكنو

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 التفسيري القرار وتنفيذ احترام إلى ، الفمسطيني الوطني المجمس رئيس الزعنون سميم دعا  
 مطالبا الدولة، سمطات لجميع ممزم أنو مؤكدا التشريعي، المجمس بشأن العميا، الدستورية لممحكمة
 .القرار ىذا تنفيذ تعطيل وعدم باالستجابة الجميع

 تامين وغياب تعطل حالة في كان عيالتشري المجمس أن ، صحفي تصريح في الزعنون وأوضح
 والرقابية، التشريعية اختصاصاتو يمارس لم فيو تاريخو، وحتى ،7001عام منذ انعقاد وعدم

 االختصاص صاحبة العميا الدستورية لممحكمة بد ال كان ولذلك، الوجود، منعدم أصبح وبالتالي
 .التنفيذ الواجب رأييا تقدم أن

 مرحمة من واالنتقال الدولة في النيابية الحياة تفعيل إلعادة الباب يفتح القرار ىذا أن وأعتبر
 دولة برلمان النتخاب السمطات مصدر لمشعب والعودة الدولة، مرحمة إلى الذاتي الحكم سمطة

 .فمسطين

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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 بمبدأ التزاما القضائية، السمطة بقرارات الكامل والتزاميا احتراميا البرلمانية، فتح كتمة أكدت 
 .السمطات بين والفصل القضاء، واستقالل القانون سيادة

 فتح لحركة القيادية األطر بقرارات االلتزام عمى ، أصدرتو صحفي بيان في الكتمة وشددت
 الفمسطينية الوطنية الشرعية رأس رأسيا وعمى الفمسطينية التحرير لمنظمة العميا والمؤسسات

 والمركزي، الوطني والمجمسين التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة وقرارات عباس، محمود الرئيس
 االسرائيمية السياسات مواجية مستوى عمى سواء والوطنية السياسية باالستحقاقات يتعمق ما بكل

 لالنقالب والتصدي الداخمية العالقات ادارة صعيد عمىاو  الفمسطينية، القضية لتصفية واالمريكية
 .والسياسية الدستورية ومؤسساتو الوطن وحدة الستعادة المطموبة الخطوات وكل الحمساوي،

 داخميا التشريعي المجمس السم استخدام اي من حماس حركة البرلمانية، فتح كتمة وحذرت
 القانون عمييا يحاسب قانوني غير بشكل صفة انتحال في قانونية جريمة ذلك في الن وخارجيا،
 .الفمسطيني

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية 

في  المسيحيين لألشقاء والتبريكات التياني ،بالمحافظات الجنوبية   فتح حركة من وفد دمق 
  المسيحية والطائفة اسعد يوسف واالب سيمفا، دي ماريو االب ، بغزة المقدسة العائمة كنيسة
 التعبئة عام مفوض ، فتح لحركة المركزية المجنة عضو"  ماىر ابو"حمس احمد االخ ،بإسم

 . والتنظيم

 نجاح.،د عبيد جمال االخوضم الوفد اعضاء الييئة القيادية لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية  : 
 قميما سر امين نائب خويطر نايف ،االخ  شحادة الحق عبد واألخ ، الصفدي نبيل خ،األ عميوة

 . شرق غزة

 االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: مفوضية 
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 : ممف االحتالل واالستيطانثانياً 

: وىم الضفة محافظاتمن من  ينمواطن 8األربعاء ي فجر اليوم يماعتقمت قوات االحتالل االسرائ
 من عيشة أبو أحمد، مرشود مباس، العرايشي حسن، من قمقيمية عدوان عمي،ىنية أبو محمد
 .نابمس من رتا عو  انور، جنينمن  جرادات حسن، قبالوي محمد،جرادات محمد، نابمس

 وكالة معاالمصدر:   

 الميكود حزب ان االسرائيمي التمفزيون من 77 لمقناة تسيمح مينا الدكتورة اجرتو استطالعكشف 
 ان نتنياىو يريد ال الجميور غالبية ان المفاجأة لكن مقعدا 76 بواقع االنتخابات يكتسح سوف
 يريد االسرائيمي الجميور من% 43 ان االستطالع اظير، حيث اسرائيل لحكومة رئيسا يكون

 لموزراء. رئيسا نتنياىو يريد ال الجميور من% 27 بينما نتنياىو

 وكالة معاالمصدر:   

 سمطات يمنع قانون مشروع عمى ، والثالثة الثانية بالقراءتين لمكنيست العامة الييئة صادقت
 .الفمسطينيين لألسرى السجن فترة تقصير االحتالل

 من بيركو، عنات المتطرفة اليمينية الكنيست عضو عن اإلسرائيمي لمتمفزيون العاشرة القناة ونقمت
 ".الفمسطينيين لألسرى السجن مدة تقصير يمنع القانون" إن القانون، مشروع ومقدمة الميكود حزب

 84موقع عرب المصدر:   

 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 الطيران أطمقيا معادية لصواريخ تصدت الجوي الدفاع وسائط أن سوري عسكري مصدر أكد  
 إلى الوصول قبل معظميا إسقاط من وتمكنت المبنانية األراضي فوق من اإلسرائيمي الحربي
صابة ذخيرة مخزن عمى العدوان أضرار واقتصرت أىدافيا،  .بجروح جنود ثالثة وا 

 األنباء السوريةوكالة المصدر: 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

