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   يأواًل : الممف السياس 

 أعضاء من عددا اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل 
 من أكثر تضم والتي سوريا، في الشيداء ومقبرة اليرموك مخيم إعمار إعادة عمى اإلشراف لجنة
 صايل، وسعد صبري، وأبو جياد، ابو أضرحة بينيم من الفمسطينية، الثورة لشيداء ضريح ألف
 .األحمد عزام الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو بحضور العباس، وأبو

 ما المخيم، في الشوارع وفتح األنقاض من% 07 ازالة تم  انو  الرئيس المجنة أعضاء  وأبمغ
 .لمغادرتو اضطروا الذين المخيم سكان من عائمة 087 عودة أتاح

     وكالة وفاالمصدر: 

 

 أبناء بحق حماس حركة بو قامت ما إن ،فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين قال 
 بعالقتنا النظر نعيد يجعمنا االنطالقة شعمة إيقاد من ومنعيم عمييم واالعتداء غزة قطاع في فتح
 ىذا تحت يندرج أن يمكن وال وطني ال عمل بأنو حماس بو قامت ما معتبرا أشكاليا، بكل معيا

 .اإلطار

عمى تمفزيون فمسطين مساء الذي بث "اليوم ممف" برنامج ضمن لقاء فيالشيخ  وأضاف
 .قموبيم في فتح الن بيوتيم، في الثورة انطالقة شعمة أوقدوا غزة في الفتحاويين إن ،الثالثاء

 حوار، معيا يكون ولن األخير، سموكيا بعد إطالقا حماس قيادة مع تجتمع لن فتح حركة: وتابع
 فتح أبناء حماس حركة منعت حال في بأنو أطراف، وعدة وقطر مصر تبميغ تم أنو إلى مشيراً 
 مسدود طريق إلى وصمت حماس مع فالمصالحة حوار، ىناك يكون لن االنطالقة شعمة إيقاد من

 6 خالل ستكون االنتخابات أن إلى مشيراً  االقتراع، لصندوق ولنذىب الشعب ىو بيننا والحكم
 .الدستورية المحكمة بقرار لاللتزام الكل ودعا شيور،

إلى  عاما من االنقسام وحماس تجبي وتسرق أثمان الكيرباء والضرائب، مشيراً  20وأردف: 
في الوقت ذاتو  عاما، مؤكداً  20ضرورة سؤال حماس عن ىذه االموال التي جبتيا وتجبييا منذ 

 غزة.% من موازنة السمطة تصرف عمى قطاع 07أن 

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-54-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-201911
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-54-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-201911
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إسرائيل  وتم تبميغبتنفيذ قرارات المجمس المركزي،  تبدأ القيادة الفمسطينية الشيخ: إن وأوضح 
 بأننا نريد إعادة النظر باالتفاقيات معيم، وقمنا إلسرائيل بأن ىذه االتفاقيات لم نعد نمتزم بيا.

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 

 قيادات ، والمتحدث باسم الحركة فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامو دعا  
 من والماجدات المناضمين بحق أيدييم صنعتيم مما يخجموا نأ والسنوار ىنية خاصة حماس،

 .الفمسطيني لمشعب يعتذروا وأن الجنوبية، المحافظات في شعبنا أبناء

 أبو إبراىيم الكبير المناضل غزة، محافظ عمى االعتداء إن ، صحفي بيان في القواسمي وقال
 أبو ىند األخت مع جرى وما واالعتقال، النضال من عاماً  خمسين بعد بالعمالة واتيامو النجا
 وحقدىم الظالمية، عقميتيم عمى واضح نموذج ىو رأسيا، عمى باليراوات وحشي اعتداء من ندى

 رأسيا وعمى الوطنية االجندات عن البوصمة يحرف كمو وىذا الوطنية، لميوية وتنكرىم الدفين
 .القدس

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية   

 الثورة إن الموح، دياب العربية الجامعة لدى الدائم ومندوبيا القاىرة في فمسطين دولة سفير قال   
 .الفمسطينية القضية في مفصمياً  ومحوراً  فارقة عالمة شكمت الفمسطينية

 حققت عاما 05 مدار عمى الفمسطينية الثورة إن ،" وفاوكالة لـ" تصريح في الموح السفير وأكد
 والشتات، المجوء، مخيمات في الضياع من الفمسطيني الشعب حماية في تمثمت تاريخية إنجازات
 الفمسطينية التحرير منظمة خالل من الوطنية، ىويتو وعمى المشروعة، حقوقو عمى وحافظت
 .الفمسطيني لشعبنا والوحيد الشرعي الممثل

 الحرية أجل من نسعى وطني، تحرر حركة زلنا ما أننا ىويتنا عمى التأكيد أعدنا: وتابع
 نفرط أن يمكن وال والجرحى، األسرى ومعاناة الشيداء دماء من شعبنا قدمو ما رغم واالستقالل،

 .أبدا المسيرة تتوقف ولن المنقوصة، غير شعبنا وحقوق بحريتنا
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 واالستقالل الحرية نحو الفمسطيني لشعبنا االنتصارات عام سيكون الجديد العام أن وأوضح، 
 اإلسرائيمية األميركية والمساعي قضيتنا ضد تحاك التي المؤامرات حجم رغم والعودة، والدولة
 .األثمان كانت ميما تمر لن التي ،"القرن صفقة" لتمرير

       وكالة وفا المصدر: 

  

 : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً 

 

الضفة،  بمحافظات  مختمفة مناطق من مواطناً  20 األربعاء اليوم فجر االحتالل، قوات اعتقمت 
 الترتير إبراىيم عمر ، األعرج سميح عالء المحرر،  اشتية أمير المحرر  : وعرف من المعتقمين

،  غرة بني أحمد ، من نابمس العامر صالح، محمد حج خمف نضال ، بنابمس عسكر مخيم  من
 طوباس من  دراغمة خالد ،من جنين  الخالدي الدين نور ، نوباني حمد،أ مخزومي عدنان محمد

 .الخميل من  زىور محمد حذيفة ، البدوي يعقوب بشار، 

  وكالة معا المصدر:   

 

 رقم غرفة في القابعات األسيرات من عدد عمى جماعية عقوبات" الدامون" معتقل إدارة فرضت 
 عواد، ونورىان موسى، وميسون زيادة، أبو وروان زبيدات، وصابرين جرار، خالدة: )وىن( 22)

 عميين وفرضت شير، لمدة" الكنتينا"و الزيارة من وحرمتين ،(اعمر وحنين شعبان، وياسمين
 .داخمية محاكمة بحقين نفذت أن بعد مالية غرامات

 وفاوكالة المصدر: 
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 دونالد لمرئيس حادة انتقادات األمريكية لمرئاسة السابق الجميوري المرشح رومني ميت وجو 
 .العالم أنحاء في االستياء أثار ترامب أن إلى وأشار ترامب

 التي القرارات من عددا الثالثاء مساء بوست واشنطن صحيفة نشرتو مقال في رومني وانتقد
 .األول كانون ديسمبر في ترامب اتخذىا

 لم الرئيس أن عمى دليل...  األخيرين العامين خالل المجمل في ترامب سموك” إن رومني وقال
 .“المنصب منزلة إلى يرق

 وكالة رويترز  المصدر:   

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 تدعو دينية طقوًسا يؤدون "الييكل جبل أمناء الجماعة المتطرفة" من عناصر - 0776 -0-2 
 بالبمدة والواد لخميلا باب في الفمسطينيين الشبان من عدد عمى ويعتدون ، األقصى المسجد ليدم

 .األقصى المسجد اقتحام ويحاولون القديمة

 كارين" السفينة متن عمىأحمد خريس ورياض عبد اهلل قوات االحتالل تعتقل  -0-2-0770
تيم ،"إيو ، اً عام 20عمييما بالسجن وتحكم  فتح لحركة واإلنتماء لغزة السالح بتيريب يماتوا 
 .سيتم االفراج عنيم اليوم األربعاءو 

 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/

