
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 31                  االثنيناليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 45رئيس محمود عباس، والمجنة المركزية لحركة فتح، أبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـالنأ ى 
 النطالق الثورة الفمسطينية.

ليا بمقر المجنة في مدينة رام اهلل، عشية وعقدت المجنة المركزية لحركة فتح، األحد، اجتماعا 
 النطالقة الثورة الفمسطينية المعاصرة، وعشية ايقاد شعمة االنطالقة. 45الذكرى الـ

وحيت المجنة، ابناء شعبنا الفمسطيني في الداخل والشتات لصموده ونضالو في مواجية االحتالل 
 وكافة التحديات التي تواجو قضيتنا.

بكافة الثوابت الوطنية التي قامت من اجميا ثورتنا المجيدة، في مواجية  وشددت عمى التزاميا
 كافة المؤامرات ومشاريع التصفية التي تواجو قضيتنا الوطنية.

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    

 

 االنطالقة شعمة بإيقاد احتفاالتيا تمغي لم أنيا ، الجنوبية المحافظات في فتح حركة أكدت  
 . فتح حركة انطالقة - المعاصرة الفمسطينية لمثورة والخمسين الرابعة

 الساعة تمام في  االثنين، يومال الثورة شعمة ايقاد موعد أن ،مقتضب بيان في الحركة وأكدت
 .غزة مدينة وسط  المجيول الجندي ساحة في ،مساءً  الخامسة

وأن المعمومات بخصوص الفعاليات تستقى من مصادرىا الرسمية من خالل وأوضحت الحركة 
   https://www.fatehinfo.ps: موقع الحركة الرسمي

نيا  .النصر حتى لثورة وا 

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    

 

https://fatehinfo.net/post/154804
https://www.fatehinfo.ps/


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2018-12- 31                  االثنيناليوم  : 

قال نائب رئيس حركة "فتح" عضو المجنة المركزية محمود العالول، إن أبناء شعبنا في قطاع     
لمشوارع من أجل ايقاد شعمة االنطالقة في ساحة الجندي المجيول،  االثنين يومالغزة سيخرجون 

 .النطالقة الثورة وحركة فتح 45ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ

، عمى أن الجماىير ستخرج لمشوارع وشدد العالول في لقاء مع تمفزيون فمسطين مساء األحد
ولن تحيي االنطالقة من المنازل، رغم اعتقال أجيزة أمن حماس المئات من أعضاء االقاليم 

 .الشعمةوالمناطق التنظيمية القريبة من الجندي المجيول التي تخرج منيا الجماىير إليقاد 
وتابع: "لألسف ما يجري شيء معيب لمغاية في المحافظات الجنوبية، أعمنت فتح عن برنامج 
الفعاليات إلحياء االنطالقة، لتبدأ الحممة المسعورة وغير المسبوقة عمى االطالق من حماس 
العتقال أبناء وقيادات حركة فتح، والتي طالت أعضاء القيادة في القطاع، وأعضاء المجمس 

 ."لثوري، وأمناء سر االقاليم، وأمناء سر المناطق، وأعضاء المناطقا

اقتحام مسمح من حماس لمنزل أمين سر اقميم الشرقية،  األحدوأضاف العالول، "كما جرى مساء 
وىذه التصرفات اعتدنا من حماس الطعن في الظير، وىذا شيء غير مسبوق وغير عادي، ولكن

لموحدة، وعن الرغبة في وحدة الشعب الفمسطيني، ويدركون بعيدة كل البعد تماما عن السعي 
 ."والجميع يدرك أن ىذه الذكرى ىي ذكرى انطالقة الثورة الفمسطينية التي صنعت مجدا لألمة

وقال: "حماس تخشى من شيء ما، من ىذا الزحف الجماىيري الذي سيشارك بذكرى االنطالقة 
القادم يوم الميرجان الجماىيري، اخترناه  7مة أو يوم بالمحافظات الجنوبية، سواء غدا إليقاد الشع

من المتوقع أن يكون ىناك كم و ألنو يوم الشييد الفمسطيني، يوم أول شييد لمثورة الفمسطينية، 
ىائل من الجماىير تمتف حول الشرعية الفمسطينية تخرج من أجل إحياء الذكرى، وىذه مسألة ال 

 .اقمتيحماس عمى اإلطالق وتسعى لعر  تريدىا

       تمفزيون فمسطينالمصدر: 

  

 

 

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-20181230
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-20181230
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 2018-12- 31                  االثنيناليوم  : 

 غزة، قطاع في حماس أمن أجيزة تشنيا التي واإلستدعاءات اإلعتقاالت حممة فتح حركة أدانت  
 . ومتصاعدة مستمرة زالت وما األحد اليوم صباح بدأت التي وكودارىا، قياداتيا بحق

 حالة إبقاء عمى حماس حركة إصرار تكشف المسؤولة غير الممارسات ىذه أن الحركة وأكدت
 . اإلنقسام

 الكفيمة الممارسات ىذه وقف أجل من لمعمل شعبنا أبناء من الحريصين كل الحركة ودعت
 لتحمل حماس حركة قيادة تدعو كما الفمسطينية، الفمسطينية العالقات في الشرخ بتعميق

 .شعبنا وحدة يمس الذي الخطير التدىور ىذا بوقف مسؤولياتيا

 تحقيق أجل من النضال في وحقو شعبنا ثوابت عمى األمينة ستبقى أنيا عمى الحركة وشددت
 والوطنية السياسية حياتو ممارسة في وحقو وأمنو دمائو عمى األحرص وستبقى الوطنية، أىدافو
 .حرية بكل

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية   

 نصر، إياد المجمس لعضوي حماس أجيزة احتجاز فتح، لحركة الثوري المجمس سر أمانة أدانت 
ياد  .الجنوبية المحافظات في صافي وا 

 الحمراء، الخطوط لكل تجاوزا السموك ىذا ،األحد مساء ليا، بيان في السر أمانة واعتبرت
 .غزة قطاع في الحركة وكوادر قيادات بحق مبرر غير وسموكا

 وأعضاء كوادر من المئات بحق حماس بيا تقوم التي واالستدعاءات االعتقاالت كافة أدانت كما
 المناطق وقيادات األقاليم، سر وأمناء القيادية، الييئة أعضاء من عددا طالت والتي غزة في فتح

 .الحركة وأبناء التنظيمية،

 مع لمعيد تجديدا 45الـ االنطالقة بذكرى االحتفال فتح حركة أبناء حق عمى السر أمانة وشددت
 الفمسطينية الدولة بإقامة شعبنا أىداف وتحقيق التحرير طريق في االستمرار عمى الشيداء
 .الشريف القدس وعاصمتيا المستقمة

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية    

https://fatehinfo.net/post/154798
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 من لمعشرات حماس حركة استدعاء أن سيف أبو عاطفد. فتح حركة باسم المتحدث اعتبر 
 في انطالقتيا ذكرى إلحياء جيودىا مواصمة من الحركة يمنع لن غزة قطاع في" فتح" كوادر
 .القطاع

 في انطالقتيا ميرجان تقيم أن تقبل لن فتح حركة أن ،" فمسطين صوت" إلذاعة سيف أبو وأكد
نما مغمق مكان  .القادم يناير من السابع في االثنين يوم غزة مدينة وسط السرايا ساحة في وا 

 لموحدة يوما الفمسطينية والثورة فتح حركة انطالقة يوم يكون بأن حماس حركة سيف أبو ودعا
 الذي الصوت وسيبقى انطالقتيا شعمة ستوقد فتح حركة أن مؤكدا واالستقالل، والعودة الوطنية
 .أجميا من انطمق التي رسالتو في ومستمراً  حاضراً  عيمبون من انطمق

 دعوة وجينا األحد ظير بعد الفصائل اجتماع انو خالل:" صحفي تصريح في سيف ابو وأوضح 
 الثورة انطالقة ىذه ليم وقمنا االنطالقة شعمة  إيقاد حفل لحضور والفصائل لحركة حماس

 ".الفمسطيني الكل ثورة فيي الفمسطينية

  المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 ان عمى الموح دياب العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا مصر لدى فمسطين سفير اكد
 د. رياض الخارجية وزير عبر العرب الخارجية وزراء مع سيما وتحركاتيا مساعييا تواصل القيادة
 برئاسة عربي وفد تشكيل في لإلسراع ليا العام واالمين العربية الجامعة مستوى وعمى المالكي
 قراره عن لثنيو انتخابو المنوي الجديد البرازيمي الرئيس مع ويتباحث لمبرازيل يتوجو السعودية
 . القدس الى بالده سفارة بنقل االخير

 الشأن بيذا مباشرة غير اتصاالت ىناك ان ،" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الموح واضاف
 ال انو الى مشيراً  اخرى عربية ودول والسعودية واالردن مصر بين التشاور قيد مازالت الفكرة وان
 .، الزيارة وموعد الوفد تشكيل انتياء بموعد االن لغاية قرار يوجد

 وان البرازيل مع التجارية والعالقات التبادل حجم العربية الدول تستغل ان اىمية عمى الموح وشدد
 تضر بانيا البرازيل تعرف وان الفمسطينية القضية دعم لصالح سياسيا توظفيا و تستثمرىا

 رسالة إليصال تسعى القيادة ان السياق ىذا في مؤكداً  القرار ىذا خالل من ايضا بمصالحيا
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 سفارة نقل بشان البرازيل قرار من الوحيد المتضرر ليس الفمسطيني الشعب نبأ العرب لألشقاء 
 .القدس الى بالدىا

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين    

 الحكومة: ممف ثانيًا 

 حي في سكنية وحدة 74 إنشاء مشروع في العمل انطالق واإلسكان العامة األشغال وزير أعمن
 التي الندى أبراج اعمار إعادة ضمن اإليطالية، الحكومة من بتمويل غزة، قطاع شمال الندى

 .4105 عام اإلسرائيمي العدوان خالل لمتدمير تعرضت

 اإليطالية الحكومة اهلل، الحمد رامي الوزراء ورئيس عباس، محمود الرئيس باسم الحساينة وشكر
 5 من أكثر قيمتو تبمغ المشروع ىذا الفمسطيني، مشيرًا الى أن شعبنا أبناء دعم في جيودىا عمى

 يورو. ماليين

واضاف: إن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مشاريع االعمار، وسيتم قريبا نشر عطاءات إعادة 
 اعمار أبراج المجمع اإليطالي .

 المصدر: وزارة االشغال

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 مسمى تحت إسرائيل في جديد سياسي حزب تشكيل عن اإلعالن بعد لمرأي استطالع كشف 
 .فقط مقاعد 6 عمى الكنيست انتخابات في سيحصل الحزب أن عن" الجديد اليمين"

 ، مقعدا، 48 عمى نتنياىو يتزعمو الذي الحاكم الميكود حزب سيحصل الرأي، استطالع ووفق
 وسيحصل غانتس بيني السابق األركان رئيس بزعامة الجديد" ليسرائيل حوسين" حزب يميو فيما
 االستطالع وفق سيحصل البيد يائير بزعامة الوسطي" عتيد ييش" حزب أما ، مقعدا 05 عمى
 المعسكر أما أيضا، مقعدا 04 عمى المشتركة العربية القائمة ستحصل وكذلك مقعدا، 04 عمى

 .فقط مقاعد 9 عمى  فسيحصل الصييوني

  وكالة معا المصدر:   
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 

 من األميركّيين الجنود سحب عممّية" إلبطاء" استعداده ترامب دونالد األميركي الرئيس أبدى 
 السناتور األحد أّكد ما بحسب نيائي، بشكل اإلسالمّية الدولة تنظيم ىزيمة أجل من وذلك سوريا،

 .منو المقّرب غراىام ليندسي الجميوري

 تنظيم يكون أن ضمان عمى مصّمم الرئيس" إنّ  األبيض البيت من خروجو لدى لمصحافّيين وقال
 ،"سوريا ُنغادر عندما بالكامل ُىزم قد اإلسالمية الدولة

 ".ذكّية بطريقة األمور سُنبطئ. الميّمة إنياء إلى حاجة في أّننا ُيدرك الرئيس" غراىام أضاف و
 فرانس برسوكالة المصدر: 

 

 

 

 ترامب دونالد األمريكي لمرئيس “مصالحة رسالة” أون جونج كيم الشمالي الكوري الزعيم بعث
 يوم الجنوبية الكورية إلبو تشوسون صحيفة ذكرت حسبما وذلك النووية المفاوضات توقف وسط

 .االثنين

 يوم ُسممت ترامب إلى كيم رسالة إن اسمو تذكر لم دبموماسي مصدر عن نقال الصحيفة وقالت
 مضمون بشأن تفاصيل التقرير يتضمن ولم.تصالحية وكانت تحديدىا يتم لم قناة عبر الجمعة
 .الشمالية الكورية األمريكية بالمحادثات تتعمق إنيا قال ولكنو الرسالة

 وكالة رويترز  المصدر:   

 

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 
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اول شعمة النطالقة الثورة   يضئ عرفات "ابو عمار" الرئيس الشييد ياسر– 10-04-6096 

 .في دمشق انطالقة حركة فتح –الفمسطينية 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 اضغط هنا 45لمتابعة كافة البيانات والمواد االعالمية والمسموعة لذكرى االنطالقة الـ

 

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

