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   أواًل : الممف السياسي 

 عمى السيسي، الفتاح عبد العربية مصر جميورية رئيــس مع ،عباس محمود رئيسال اجتمع
 .الثالثة نسختو في العالم شـباب منتدى أعمال ىامش

 التي التحديات ظل في الفمسطينية القضية صعيد عمى المستجدات آخر الزعيمان وبحث
 .المحافل بكافة الفمسطيني الموقف دعم في العرب األشقاء ودور تواجييا،

 ما وتحديدا الفمسطينية، بالقضية المتعمقة التطورات آخر عمى المصري، نظيره سيادتو، وأطمع
 .متواصمة اعتداءات من القدس مدينة لو تتعرض

 االنتخابات إلجراء التوجو خاصة الداخمي، الصعيد عمى الحاصمة التطورات سيادتو واستعرض
 .أساسيا واستحقاقا مطمبا باعتبارىا العامة

 فمسطين تجاه الثابتة مصر مواقف عمى السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس أكد جانبو، من
 .الفمسطيني لمشعب خير فيو لما الدور بيذا مصر قيام استمرار وعمى العادلة، وقضيتيا

 وكالة وفا المصدر: 

 

 وان لممعممين، وحقوق ومطالب احتياجات ىناك أن ندرك: "اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال 
 الذي المعمم يتقاضى أن يعقل فال مراجعة، الى تحتاج بيم المتعمقة األمور من العديد ىناك

 أخرى، مرة يتكرر لن االمر ىذا سنتين، او سنة بعد مكافأة العامة الثانوية امتحان أوراق يصحح
 ".اليوم بعد التأخير يتم ولن التصحيح انتياء عند ستدفع المكافأة ىذه

 يعقل ال"  :، اهلل رام بمدينة الفمسطيني المعمم بيوم باالحتفال  مشاركتو لد. اشتية  خال وأضاف
 حقوق ىذه القرار، اخذ تاريخ من المفعول سارية الترقية تصبح وال المعمم بترقية قرار يؤخذ أن

 مدراء عدا ما عام مدير بدرجة المحافظات في الوزارات مدراء يكون أن يعقل وال تضيع، أال يجب
 في التربية لمديرية ومديرة مدير كل يكون سوف القادم العام من ابتداء وعميو والتعميم، التربية

 ".عام مدير بدرجة المحافظات
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 اإلبداعي التفكير يضمن بما، التعميم نوعية عمى ينصب سوف منااىتما جل إنوتابع د. اشتية  
 صياغة إعادة ونريد والتبعية التجييل لمواجية والنقدي الحر العقل يشمل وبما التجريبي والتفكير
 ".الميني التدريب في والتوسع التعميمية العممية

المعممون والمعممات، أنتم قصة صمود ونجاح وحكاية بناء لإلنسان والوطن،  " وتابع د. اشتية ، 
فمننيي االنقسام األسود من تاريخنا ونعيد صياغة حياتنا عمى أسس ديمقراطية وبمنيجية تحّمل 

ل قراره اآلخر، ونحن سعداء أن السيد الرئيس قد أعمن عن قراره بإجراء االنتخابات، والتفت حو 
المجنة المركزية لحركة فتح وفصائل العمل الوطني، والسعادة مضافة ان الجميع توافق عمى ذلك. 
ليكون يوم المعمم في العام القادم في القدس المحررة، بحضور أىمنا من قطاع غزة، عمى طريق 

 ".ةحضور جميع معممينا من الوطن والشتات نحو الدولة والعود

 مجمس الوزراءالمصدر:  

 

 فتح لحركة المركزية المجنة ان الفتياني، ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين قال   
 غد بعد تبداً  التي دورتو في الثوري والمجمس الثالثاء، غداً  المقرر اجتماعيا في  ستبحث

 ، عباس محمود الرئيس لدى السياسية اإلرادة إليو توصمت الذي االنتخابات ممف االربعاء،
 الى  باإلضافة الدولي، المجتمع  و، الفمسطينية والفصائل التحرير، منظمة وفصائل فتح، وحركة
 والمشاريع المستعمرين، لقطعان لمتصدي الفمسطينية الشعبية المقاومة آليات تفعيل مناقشة

 األرض، عمى كوقائع فرضيا االحتالل دولة تحاول التي الصييوأمريكية والسياسات االستعمارية
 .الوطني المشروع معالم لطمس يامن محاولة في

 وسيمقي الثوري، دورة سيحضر عباس محمود الرئيس أن فمسطين، صوت" عبر الفتياني  وأوضح
 مرت التي التطورات ومجمل والداخمية السياسية األوضاع بصورة المجمس فييا يضع جامعة كممة
 .الفمسطينية القضية بيا وتمر

 صوت فمسطينالمصدر: 
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 المسممة، والجاليات العالم في المسممين جميع فمسطين، قضاة قاضي اليباش، محمود.د  دعا 

 القدس مدينة زيارة إلى آسيا ودول وأوروبا األمريكيتين في وخاصة الدول، كافة في المنتشرة
 األقصى المسجد في والرباط المسممين، لكل الروحية والعاصمة األبدية، فمسطين عاصمة
 .المقدسيين إخوانيم مع جنب إلى جنباً  المبارك،

 الالتينية أمريكا لمسممي 23 الـ المؤتمر أعمال ىامش عمى ندوة خالل القضاة قاضي وطالب
 في لممشاركة المسممين كافة" الشريف لمقدس الحضارية اليوية" عنوان تحت الكاريبي البحر ودول
 مسجد أقدس وثالث الشريفين، الحرمين وثاني القبمتين، أولى الشريف القدسي الحرم عن الدفاع
 المقدسة المدينة بحق االحتالل دولة تشنيا التي الشرسة اليجمة ظل في األرض، وجو عمى

 المدينة، لتيويد ممنيجة خطة ضمن اإلسالمي، وتراثيا والحضارية التاريخية معالميا طالت
 .والفمسطينية والعربية اإلسالمية معالميا ومسح

 ديوان قاضي القضاةالمصدر: 

 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 بينيم ومن الميمشين بفئة اىتمت الوزارة أن ،مجدالني أحمد االجتماعية التنمية وزير كدأ 
 عجمة في الفئة ىذه مشاركة إلى ىادفة وخدمات برامج خالل من اإلعاقة، ذوي األشخاص

 .الحياة مناحي جميع في انخراطيم يضمن ما التنمية،

 موازنتيا من حصة بتخصيص وذلك اإلعاقة بذوي اىتماما تولي الوزارة إن مجدالني وقال
 بقيمة المساندة، األجيزة أبرزىا مختمفة برامج شكل عمى شيكل مميون 41 عن تزيد لصالحيم،

 من شخصا 324 نحو منيا استفاد شيكل 4.611.11 مجموعو ما توزيع تم شيكل مميون 3.2
 العام، ليذا شخص 311 من أكثر منو استفاد الجمركية اإلعفاءات وبرنامج اإلعاقة، ذوي

 .أسرة 223 اآلن حتى منو استفاد( اإلقراض) االقتصادي التمكين وبرنامج

 وزارة التنمية االجتماعية المصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 
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خالل  األقل عمى اً مواطن 33 األحد، اليوم وفجر الميمة اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت   
 .بالمحافظات الشمالية والقدسلمناطق مختمفة عمميات دىم وتفتيش 

 لمدموع، المسيل الغاز قنابل من وعدًدا النار االحتالل قوات أطمقتوفي المحافظات الجنوبية 
 وسط وجنوب المحافظات الجنوبية . شرق األمني، لمسياج المحاذية ناطقالم تجاه ، اليوم صباح

 االعالم والثقافة مفوضية: المصدر 

 

 سجون في الطعام عن المفتوح إضرابو( عاماً  13) زىران أحمد الفمسطيني، األسير مقع
 .اإلداري اعتقالو تجديد فييا رفض يومًا، 51 بعد اإلسرائيمي، االحتالل

 من الماضية الميمة أبمغنا": "الوطن دنيا" لـ بكر، أبو قدري األسرى، شؤون ىيئة رئيس وقال
 معرفة اليوم وننتظر الطعام، عن إضرابو َعّمق زىران، أحمد األسير أن الدولي، األحمر الصميب
 ".ذلك تفاصيل

 مكبالً ( كابالن) مستشفى في ويقبع خطير، صحي وضع من يعاني زىران، األسير أن يذكر،
 (.كغم 21) من أكثر وزنو من وفقد بالّسرير،

 دنيا الوطن: المصدر

 

 برلمانيا مقعدا 26 بـ اليسار معسكر تقدم ةياالسرائيم "كان" قناة أجرتو العام لمرأي استطالع أظير
 24 عمى اليسار وحصول ،. نتانياىو بنيامين  الميكود ترأس لو مقعدا 22 عمى اليمين ومعسكر

 . ساَعر غدعون النائب  الميكود حزب ترأس  حال في مقعدا، 23 عمى اليمين ومعسكر مقعدا

 أجريت لو حكومي، ائتالف تشكيل المعسكرين من أي استطاعة عدم االستطالع وبين
 .الميكود لرئاسة الداخمية االنتخابات نتائج عن النظر بغض اليوم، العامة االنتخابات

 القائمة بتاييد"  ابيض أزرق قبل من حكومة تشكيل ارائيم المستطمعة من%  21  وفضل
 . االنتخابات من ثالثة جولة الى الذىاب عمى المشتركة
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 قناة كان االسرائيمية المصدر:  

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 الرئيس سموك سوء أن ، نادلر جيري األميركي النواب مسمج في القضائية المجنة رئيس براعت
 وقت في البالد، في الديموقراطية تيدد «التنفيذ قيد جريمة» مصاف إلى يرقى ترامب، دونالد
 والتوصية األبيض البيت لسّيد االتيام توجيو عمى تصويت إجراء إلى النواب، مجمس يستعد
 .بعزلو

 خارج الرئيس فيو يكون ممكي نظام لدينا أم دستورية ديموقراطية لدينا ىل» ، نادر وتساءل
 .الموضوع جوىر ىو ىذا أن مؤكدا ،«المحاسبة؟

 قرارىم حسموا أنيم مسبقا الشيوخ، مجمس في جميوريين أعضاء إعالن إزاء استيائو عن وأعرب
 .الشيادات أو األدلة سماع دون من الرئيس، بتبرئة

 أن محسوم شبو بات بعدما الرئيس، لمحاكمة جمسات بعقد الشيوخ مجمس يبدأ أن المتوّقع ومن
 الغرفة في المحاكمة إلى الرئيس وسيحيل لترامب، اّتيامين توجيو عمى سيصادق النواب مجمس
  .الكونجرس من العميا

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

 لتسمية النيابية المشاورات تأجيل الثانية ولممرة اإلثنين اليوم عون، ميشال المبناني الرئيس عمنأ
 .ومتظاىرين األمن قوى بين مواجيات شيدا يومين بعد لمحكومة جديد رئيس

 تأجيل الحريري الرئيس تمّني مع تجاوب" إنو تويتر في حسابو عمى تغريدة في عون وقال
 تشكيل موضوع في التشاور من لمزيد الجاري،  ديسمبر 46 الخميس الى النيابية االستشارات

 ".الحكومة
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 المصدر: شبكة تويتر 

 

   خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 من وىم رفح محافظة من ُمصران نعيم وزياد َبكير خميل عماد استشياد – 43-43-4664     
 . غزة بمحافظات فتح بحركة الطالبي العمل كوادر ابرز

 

 يعتبر الذي السابق قرارىا تمغي المتحدة لألمم العامة الجمعية   -4664    - 43-43   
 .4642 عام أقرتو قد كانت والذي العنصرية أشكال من شكال الصييونية

 

 

 التحرير ومنظمة المتحدة الواليات بين الرسمي الحوار بدء - 4655  -  43-43   
 .الفمسطينية

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

