
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 30                  األحداليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل، وفد اتحاد كنائس محمود عباس، مساء رئيس الاستقبل  
 رام اهلل.

وىنأ الرئيس وفد اتحاد كنائس رام اهلل بحمول أعياد الميالد، داعيا اهلل أن يعم األمن واألمان 
 والسالم عمى شعبنا، وأن يحقق لو كل ما يتمناه.

 وكالة وفا المصدر: 

 

 انطالقة بمناسبة الفمسطيني الشعب أبناء  ، فتح الفمسطيني الوطني التحرير حركة ىنأت   
 .والخمسين الرابعة فتح حركة انطالقة،  المعاصرة  الفمسطينية الثورة

 ستعمن أنيا فيو، صادر عن مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية بيان وأوضحت الحركة في
 المركزي الميرجان و الشعمة ايقاد فعاليات برنامج عن >03/21/132 الموافق األحد اليوم

 .بالمحافظات الجنوبية انطالقتيا ذكرى إلحياء

 وعاصمتيا المستقمة الفمسطينية الدولة باقامة شعبنا حمم تحقيق في ماضية انيا الحركة وأكدت
 .الشريف القدس

      مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 

 

 لمقانون كبيراً  احتراماً  تّكن" فتح" ان ، اشتية محمدد. " فتح" لحركة المركزية المجنة عضو الق 
ن الخصوص، بيذا انشاؤىا تم التي والمحاكم  انتخابات إلى والدعوة التشريعي، المجمس حل وا 
 مع المصالحة وصمت أن بعد الوطن، وحدة إلعادة اليتيم المخرج ىو شعبنا، إلى واالحتكام

 .مسدود طريق إلى" حماس"

 تخمميا مصالحة، إلى الوصول محاوالت من سنة 22 بعد ،"وفا"وكالة مع حوار في اشتية وأوضح
 منظور من المصالحة ألن عالقة، األمور زالت ما مختمفة، أماكن في وحوارات اتفاقيات توقيع
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 غير المنظور وىذا واحد، أمن ورجل واحدة، وحكومة واحد، وقانون واحدة، شرعية عمى مبنية فتح 
 .حماس حركة لدى مقبول

 وىذا ليم، وماذا لنا ماذا الوظيفي، التقاسم عمى مبني آخر منظور لدييا حماس: "وأضاف
 ".لنا بالنسبة مقبول غير المنظور

: "إذا أصّرت حماس عمى أنيا ال تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، وبيَّن اشتيو 
 سنذىب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ عمى مؤسسات الدولة".

اره ىذا، حسم أن كل السمطة الوطنية ىي في إطار منظمة عمى أن "الرئيس بقر اشتية وشدد 
التحرير، سواء كان الرئاسة القادمة، سواء كان المؤسسة، وبالتالي لسنا رىائن األمر الواقع الذي 
تمثمو السمطة، بل نحن ضمن إطار ما تمثمو منظمة التحرير، والسمطة الوطنية ىي ذراع من 

 انوني وخدماتي".أذرع المنظمة: ذراع سياسي ووطني وق

   وكالة وفا المصدر: 

   

 بيا تقوم التي التيويدية الحفريات اعمال العبارات بأشد والمغتربين، الخارجية وزارة أدانت 
 الشريف القدسي الحرم أسفل الساعة مدار عمى االستيطانية والجمعيات االحتالل سمطات
 منازل من كبيرة اعداد في واسعة وتشققات كبيرة انييارات الى يؤدي ما سموان، وبمدة ومحيطو
 .األقصى المسجد محيط في وحفر الفمسطينيين المواطنين

 الحفريات تمك وتداعيات مخاطر من الدولي المجتمع السبت، مساء ليا، بيان في الوزارة وحذرت 
 اعداد العادة في تسكنيا التي الفمسطينية المنازل عمى خاصة التيويدية، االستيطانية واالنفاق

 وعمميات العمراني التوسع من االحتالل سمطات تحرميم الذين الفمسطينيين، المواطنين من كبيرة
 .لمنازليم الترميم

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 30                  األحداليوم  : 

 ذكرى فعالية في المشاركة إلى والبيرة، اهلل رام محافظة في واإلسالمية الوطنية القوى عتد 
 .الجاري الشير من والثالثين الحادي الموافق المقبل االثنين يوم والخمسين، الرابعة الثورة انطالقة

 الثانية الساعة األرثوذكسي النادي أمام سيكون التجمع بأن ،ليا بيان في القوى، وأفادت
 .الذكرى شعمة تضاء حيث عرفات، ياسر الشييد الرئيس ضريح إلى تنطمق ثم والنصف،

 مع والتماس االحتكاك مناطق كافة في ميداني تصعيد يوم ىو المقبل الجمعة يوم ان وأضافت
 بوابة األحمر الخان لحماية الرحال شد إلى داعية( والريسان والمغير، ونعمين، بمعين،) االحتالل،
 .القسري لمتيجير رفضا القدس،

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 اعتقمت االسرائيمي االحتالل قوات ان عنيا صادر تقرير في والمحررين االسرى ىيئة ذكرت 
 بينيم ،الشعب وقطاعات فئات كافة شممت فمسطينياً  مواطناً ( =>8:) >132 العام خالل

 محاكم أصدرت كما ،صحفياً ( >0)و نواب،( :)و وامرأة، فتاة( 283)و طفال،( 23:0)
 فيما جديد، إداري اعتقال أمر( =>0) منيا إداري، اعتقال أمر( >>=) اإلسرائيمية االحتالل
 >132 العام خالل اعتقاالت نسبة أعمى وكانت سابقة، اعتقال ألوامر تجديدا( ==9) اصدرت

 .فمسطينياً  مواطناً ( 9;:) نحو الى وصمت والتي الثاني، كانون شير خالل سجمت قد

  هيئة االسرى والمحررينالمصدر:   

 

يميت بينيت نفتالي أعمنت   خالل السبت، مساء ،(الييودي البيت) حزب زعماء من شاكيد وا 
 ."الجديد اليمين" اسم يحمل حزب وتشكيل الحزب، من استقالتيما عن صحفي مؤتمر

  صحيفة القدسالمصدر:   
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً  

 

 أكبر خامس ُيعدّ  الذي البريطاني، HSBC مصرف أن" BDS" إسرائيل مقاطعة حركة أّكدت  
 .األسمحة لتصنيع اإلسرائيمية" إلبت" شركة من استثماراتو سحب قرر العالم، في مصرف

 وسحب الشعبي لمضغط استجاب المصرف أنّ  تويتر" عمى حسابيا عمى الحركة أوضحت ،"و
 ".إسرائيل في أسمحة مصنع أكبر ،"إلبت" اإلسرائيمية السالح شركة من بالكامل، استثماراتو،

 معاوكالة المصدر:  

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  رابعاً 

 .المجيد حسين صدام العراقي الرئيسحق ب االعدام حكم ذيتنف - :03-21-133 

 

 احد فصائل منظمة التحرير الفمسطينية تأسيس جبية التحرير العربية  - >:=03-21-2

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 اضغط هنا 45كافة البيانات والمواد االعالمية والمسموعة لذكرى االنطالقة الـلمتابعة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553
https://www.facebook.com/Fatah.official/
https://www.facebook.com/Fatah.official/

