
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-9                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 رئيس اهلل، رام مدينة في الرئاسة بمقر األحد، مساء عباس، محمود فمسطين دولة رئيس استقبل 
 لتذليل بينيما فيما المتواصمة المقاءات إطار في وذلك ناصر، حنا المركزية االنتخابات لجنة
 .لعامةا االنتخابات إجراء أمام العقبات جميع

 وكالة وفا المصدر: 

 

 ان باالقاليم الجنوبية، والتنظيم التعبئة ومفوض المركزية المجنة عضو، حمسأحمد  االخ أكد 
 لحركة والخمسين الخامسة االنطالقة ميرجان إقامة أجل من وساق قدم عمى جارية التحضيرات

 .فتح

 المجان أن، الجنوبيةباألقاليماجتماع موسع ضم كافة االطر التنيظمية  خاللوأضاف حمس 
 فتح بحركة يميق بما االنطالقة فعاليات إنجاح أجل من بمياميا القيام في شرعت المختصة
 .الغفيرة وجماىيرىا العريق النضالي وتاريخيا

 مفوضية االعالم والثقافة : المصدر

 

 ،ريادياً  ليكون الفمسطيني الشباب يبادر أن الضروري من إنو اشتية محمدد. الوزراء رئيس قال  
 من نرفع أن أجل من الكالسيكي، الوظيفي النمط عن بعيدا لنفسو، وظيفة يخمق أن عمى وقادرا
 .فمسطين شأن

 الخاص القطاع من فمسطين، إنجاز مؤسسة شركاء تكريم حفل في كممتو خالل ذلك جاء
 .التطوعي العمل يوم بمناسبة المدني، المجتمع ومؤسسات والتعميمي

 ال أن يجب ولذلك تحيى، وأخرى العالم، في تموت مين ىناك إن الحفل خالل اشتيةد. وقال
 سبيل عمى فنحن الصندوق، خارج بتفكيرنا نخرج أن وعمينا كالسيكي، وظيفي بنمط نفكر نبقى
 .والتكنولوجيا بالكمبيوتر تدار الزراعة باتت واليوم واألرض، الزراعة الى لمتوجو بحاجة المثال



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-9                   االثنيناليوم  : 

 جدية بخطوات العالمية الى لنصل  نقفز أن بحاجة نحن نسير، أن نستطيع ال شعب نحن: وتابع 
 ومؤسسات الخاص القطاع بين الشراكة أحيي وأنا ومشينا، عممنا يعيق االحتالل ألن حقيقية،و 

 .الجماعية المسؤولية بروح متكاتفين نكون أن وعمينا والحكومي، المدني المجتمع

 مجمس الوزراء: المصدر

 

 وبأسموب  الوطني والتحرر الكفاح بمنيج استمرارىا الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت
 في السياسية االنجازات ومراكمة  المحتمة الفمسطينية أألرض ميادين في الشعبية المقاومة
 القضية عدالة وتكريس الدولي القانون في لفمسطين القانوني الوضع  وتثبيت الدولية المحافل

 لمشعوب والجمعي الفردي الوعي في لمتصرف القابمة غير الفمسطيني الشعب وحقوق الفمسطينية
 الوطنية بالثوابت التمسك عمى الفمسطيني لمشعب عيدىا وجددت مع ، العالم في الحرة واألمم

 سيادة ذات فمسطينية دولة وقيام واالستقالل الحرية انجاز حتى الوطني النضال بمنيج والمضي
 . القدس وعاصمتيا

 بمناسبة ،  الفكرية والتعبئة والثقافة االعالم مفوضية عن الصادر بيان وقالت الحركة في  
 ديسمبر – األول كانون من التاسع في الكبرى الشعبية االنتفاضة عمى والثالثين الثانية الذكرى

 وبقدراتو ، الفمسطيني الشعب  بارادة الالمحدودة ثقتيا عن تعرب اذ فتح إن:"  7891 العام من
 مع ومنسجمة متالزمة مواكبة في حدود بال الشعبية المقاومة أساليب وابداع الصمود عمى

 ، والقاعدية القيادية مواقعيم في مناضمييا فإن ، الدولية المحافل في السياسية المعركة انجازات
 لمقاومة المشروع الوطني والنضال  الكفاح منيج في استمرارىم الفمسطيني لمشعب يؤكدون

 اساليبيا وتنويع الشعبية المقاومة دائرة وتوسيع ، االسرائيمي العنصري واالستيطان تاللاالح
 في البطل الفمسطيني شعبنا اطمقيا التي الكبرى الشعبية االنتفاضة منيج عمى ارتكازا ، وأدواتيا
 عظيما تحوال احدثت انتفاضة ، 7891 العام من األول كانون من التاسع في المحتمة األرض

 .الفمسطينية القضية مسار  عمى األثر بالغ لو نكا

 مفوضية االعالم والثقافة : المصدر

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-12-9                   االثنيناليوم  : 

 حل عن تبحثان المتحدة والواليات إسرائيل ان ، فتح حركة رئيس نائب العالول محمود قال 
 المطمق الفمسطيني الرفض عمى مشددا لشعبنا الدعم تقديم عبر الفمسطينية لمقضية اقتصادي

 . المسألة ليذه

 أشكال كل بإنياء قرار اتخاذ الى القيادة دفعت اإلجراءات ىذه كل أن فتح حركة رئيس نائب وأكد
 أمام خيارا تترك ولم اإلسرائيمي الجانب بيا يمتزم لم طالما االحتالل مع الموقعة واالتفاقات العالقة
 . شعبنا ضد األمريكية والسياسة االحتالل مواجية إال شعبنا

 فتح حركة رئيس نائب أعرب ، 7891 عام الحجارة النتفاضة والثالثين الثانية الذكرى وفي
 .جديدة شعبية انتفاضة نحو توجيا وأكثر مواتية اآلن األجواء بأن اعتقاده عن العالول محمود

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

رفضًا لبناء الحي االستيطاني   الخميل  بدعوة من حركة فتح محافظةيعم اليوم االضراب الشامل 
 .ورفضًا لمتغول االستيطاني عمى االراضي الفمسطينية  الجديد بالخميل

الفصائل  كافة وقال امين سر المجمس الثوري لحرمة فتح ماجد الفتياني ان االضراب ستشارك بو
 ت.االسرائيمي بيني الجيشاالستيطانية لوزير  لألطماعوذلك رفضًا  المحميوكل مكونات المجتمع 

ىو اختطاف لمعالم عنجيية  ممارساتمن  ياىو وحكومتونضاف الفتياني ان ما يقوم بو نتأو 
 . تدمير مفيوم االمن واالستقرار والسمم الدولي وتحويل العالم لبؤرة توتر و 

وقال الفتياني ان ىذه االستفزازات االسرائيمية ستجعل جميع الخيارات مفتوحة لمواجية ىذا التغول 
 .عمى ارضو ، وواىم كل من يعتقد ان الشعب الفمسطيني سيرفع الراية البيضاء االستيطاني

  اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 2019-12-9                   االثنيناليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

 في الفمسطيني التركي الصداقة مستشفى بتشغيل اإلسراع إلى لصحةا وزيرة الكيمة مي. د دعت 
 الدولي لمتعاون التركية الوكالة رئيس مع األحد، اليوم عقدتو اجتماع خالل وذلك ،غزة قطاع

 .شتنكايا رفيق أحمد" تيكا"

 التشغيمية الموازنة عمى التركي البرلمان يصادق أن المتوقع من إنو شتنكايا السيد قالبدوره و 
 .الجاري الشير خالل سريراً  791 لـ يتسع الذي لممستشفى

 وزارة الصحة  المصدر:

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

مواطنين خالل عمميات دىم  8، االثنينفجر اليوم  تالل االسرائيمي تعتقلقوات االح اعتقمت
مركبة لممواطنين  01المستوطنين عصابات ، فيما أعطبت والقدس الشمالية  وتفتيس بالمحافظات

 .المنطقة في الجدران عمى عنصرية شعارات وخطت ،في مخيم شعفاط بالقدس

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 

 وذلك يوًما،( 17) لمدة استمر الذي الطعام عن المفتوح إضرابو اليندي مصعب األسير عمق    
 آخر إداري أمر ىناك يكون بحيث اإلداري، اعتقالو سقف بتحديد يقضي التفاق التوصل بعد
 أي األخير اإلداري األمر ويكون الحالي، اإلداري األمر مدة انتياء بعد شيور أربعة لمدة

 .0101 تموز بداية في عنو اإلفراج وموعد ،"جوىري"

 ،(تل) بمدة من( عاًما 08) العمر من يبمغ اليندي مصعب األسير أن إلى األسير نادي ولفت
 الصادرة اإلداري االعتقال أوامر مجموع وبمغت ،0178 سبتمبر/ أيمول من الرابع منذ معتقل وىو

 الطعام عن إضراباً  خاض حيث إداري، اعتقال أمر( 00) اعتقالو، سنوات مدار عمى بحقو،
/ أيمول 8 في عنو باإلفراج يقضي اتفاق بعد انتيى، يومًا،( 57) مدة فيو واستمر الماضي العام
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 عن المفتوح باإلضراب شرع إثره وعمى العام، ىذا مجدداً  اعتقالو ُأعيد أن إلى ،0179 سبتمبر 
 .الطعام

 منذ الطعام عن إضرابو يواصل مشعل أبو دير بمدة من وىو زىران أحمد األسير أن إلى ُيشار
 مستشفيات في يواجييا خطيرة صحية ظروف وسط اإلداري، العتقالو رفضاً  يوًما( 11)

 .االحتالل

 نادي االسير الفمسطينيالمصدر: 

 

قال مركز عبد اهلل الحوراني لمدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير 
آخرين، في  711فمسطينيا، وأصابت نحو  00الفمسطينية، إن قوات االحتالل اإلسرائيمي قتمت 

 ( سيدات.5( أطفال و)8) ، بينيم الماضي مبرنوفالضفة الغربية وقطاع غزة، خالل شير 

شييدا ارتقوا في قطاع غزة نتيجة القصف بالصواريخ  58أن  تقرير صادر عن المركز ،  وبّين
من ( شيداء من الضفة الغربية 7، كما ارتقى )ن االسرائيمي األخير عمى القطاعخالل العدوا

  .بينيم األسير سامي أبو دياك، الذي استشيد في سجون االحتالل نتيجة اإلىمال الطبي المتعمد

( شييدًا في ثالجاتيا، منذ بدء ىبة القدس في 77وتواصل سمطات االحتالل احتجاز جثامين )
 .، في مخالفة صارخة لمقانون الدولي االنساني0177عام  أكتوبر

 ز عبد اهلل الحوراني مركالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 الختيار رئيس   الممزمة النيابية االستشارات تأجيل عون ميشال العماد : المبناني  الرئيس قّرر
 والبرنامج التوقيت وفق المقبل 71 االثنين يوم لى، ا االثنين اليوم مقررة كانت التي الحكومة ، و

 ".سابقاً  نشرت التي والمواعيد

 الشأن في المستجدة التطورات ضوء في التأجيل جاء وقال بيان صادر عن الرئاسة المبنانية ، ان
 النيابية الكتل معظم وطمب رغبة عمى وبناء ،االحد ظير  بعد منيا طرأ ما والسيما الحكومي،

فساحاً  االتجاىات،  مختمف من الكبرى  بين واالتصاالت المشاورات من المزيد أمام المجال في وا 
 الجديدة، الحكومة تشكيل تكميفيا المحتممة الشخصيات ومع المختمفة النيابية  الكتل

 االنباء المبنانية وكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 المتعمق 515/0 رقم القرار المتحدة لألمم العامة الجمعية عن صدر - 7808   - 8-70   
 المتحدة األمم وصاية وتحت(  منفصال جسما)  القدس مدينة تعمن بأن ويقضي ، القدس بتدويل

 . الدولي والمجتمع

 

 بيجرة يسمح خطيرا قرارا اتخذت والتي أمريكية – غموناال المجنة تشكيل - 7807   - 8-70   
 .العرب قبل من رفضو تم وقد 7801 عام خالل فمسطين إلى ييودي ألف مئة

 

 ثم ، القدس مدينة المنبي ادموند الجنرال بقيادة البريطاني الجيش احتل - 7871   - 8-70   
 الحروب انتيت اآلن)  المنبي وقال(  األولى العالمية الحرب أثناء)  فمسطين كامل عمى السيطرة
 ( . الصميبية

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

