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   أواًل : الممف السياسي 

، عائمة الشييدة عائشة الرابي، التي االثنين، بمقر الرئاسة محمود عباس، مساء رئيس الاستقبل  
 اكتوبر العام الماضي.ارتقت عمى يد المستوطنين في الثاني عشر من شير 

وأكد سيادتو، أن مسؤولية مالحقة ىؤالء الجناة ىي مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أنو سيتم مالحقة 
 .الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع

بدوره، ثمن يعقوب الرابي، زوج الشييدة، متابعة سيادتو الحثيثة لقضية استشياد زوجتو، مؤكدا أن 
 .أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا ىذه الجريمة النكراء العائمة ستقوم برفع دعاوى

 وكالة وفا المصدر: 

اجتماعًا   المركزية أحمد حمس "أبو ماىر" المجنةبرئاسة عضو  الجنوبية فتح باألقاليم حركة  عقد
 تنظيميا من أجل متابعة التحضيرات النطالقة الثورة الفمسطينية والحركة الخامسة والخمسين.

وحضر االجتماع أعضاء الييئة القيادية العميا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية ،وأمناء سر 
 األقاليم ورؤساء المجان التحضيرية لمتابعة التحضيرات النطالقة الثورة الفمسطينية وحركة فتح.

ات األخيرة وتناول االجتماع "استعدادات المفوضيات في الييئة القيادية العميا واألقاليم، لمتحضير 
 لالنطالقة والجيوزية ليذه المناسبة الوطنية" .

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 ومساواتيا الريادي، ودورىا الفمسطينية المرأة مكانة عمى ةاشتي محمد د. الوزراء رئيس أكد 
 القانون في المتمثل ودستورنا الوطني وتراثنا ديننا من انطالقاً : "وقال السماء، لشريعة وفقاً  بالرجل

 ودورىا الفمسطينية المرأة مكانة عمى وتأكيداً  االستقالل، إعالن ووثيقة فمسطين لدولة األساسي
 ".معيا يتعارض ما نمارس ولن والقيم، الثوابت تمك عمى محافظين سنظل فإننا الريادي،

 شيء كل فوق تسمو والوطنية الدينية قيمنا أن: "الوزراء لمجمس األسبوعية في د. اشتية  وأضاف
 مجتمعنا ووحدة ألعراضنا وصوناً  االستقالل إعالن ووثيقة الدستورية المحكمة قرار مع ينسجم بما

 .الجميع فوق القانون أن مؤكدا ،"القانون وسيادة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-12-24                   الثالثاءاليوم  : 

  

ودعا رئيس الوزراء الدول التي ليا أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير 
الشرعية المقامة عمى األراضي الفمسطينية إلى المسارعة باالنسحاب منو تحاشيًا لتعرض تمك 

 .الدول لممساءلة أمام القضاء الدولي

يما يتعمق باالنتخابات العامة المزمع اجراؤىا في فمسطين، أوضح رئيس الوزراء بأن دولة وف 
فمسطين تنتظر الموافقة النيائية حول إجراء االنتخابات في مدينة القدس، مشيرًا إلى تجاىل رئيس 

" سوف الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو الطمب الفمسطيني، وقال: "إن سيادة الرئيس "أبو مازن
 ."يدعو القيادة الفمسطينية لالجتماع لمتشاور حول أنجع السبل لمعالجة ىذا األمر

 مجمس الوزراء المصدر: 

 

 لمفصل الدراسية الرسوم دفع من وطالبة طالب 555 إعفاء عن، غزة في األزىر جامعة أعمنت  
عفاءات منح تقديم إلى إضافة الحالي، الدراسي  بحوالي تقدر بقيمة وطالبة طالب آالف 4لـ وا 
 .أردني دينار ألف 855

" والفقراء المتعففين"بـ لممصنفين ىي الُمعمنة، اإلعفاءات أن ، صحفي بيان في الجامعة وأوضحت
 والوطنية اإلجتماعية مسؤوليتيا ضمن يأتي ذلك أن إلى مشيرة لممساعدة، ماسة بحاجة ىم الذين
 .غزة قطاع في شعبنا منيا يعاني التي الصعبة اإلقتصادية الظروف ظل في المجتمع تجاه

عفاءات منحاً  تقدم الجامعة أن العنزي، ربو عبد الدكتور" األزىر" في الطمبة شؤون عميد وقال  وا 
 من نوع 99 تقديم خالل من وطالبة، طالب 4555 إلى 0555 لـ الواحد الفصل في موازنتيا من

 855 بنحو تقدر قيمتيا أن إلى الفًتا والجرحى، والمرضى، الشيداء، وأبناء كاإلخوة اإلعفاءات،
 .دينار ألف

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً  

 

عمميات  عمى االقل خالل مواطناً  05 ،الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 اإلسرائيمي، االحتالل جرافاتىدمت فيما زل في المحافظات الشمالية والقدس، دىم وتفتيش لممنا

باشرت جرافات ، وفي نابمس المحتمة القدس جنوب المكبر جبل بمدة في منزلين ، صباح اليوم
"شيمو" و"شفوت راحيل"، المقامتين عمى  ، أعمال تجريف لتوسعة مستوطنتياالحتالل، اليوم 

 .أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة جنوب نابمس

 ميال 95 لمسافة غزة بحر فتح إعادة اإلسرائيمي، االحتالل قواتوفي المحافظات الجنوبية قررت 
عدة آليات ، في حين توغمت ، وذلك بعد اغالقو االسبوع الماضيالثالثاء يومال من اعتبارا بحريا،

المحافظات ، لمسافة محدود شرق بمدة بيت حانون شمال عسكرية اسرائيمية، صباح اليوم 
 .الجنوبية 

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 09) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد األسير يواصل   
 . اإلداري اعتقالو عمى

 االستئناف في البتّ  أمس ّجمتأ ،"عوفر" في اإلسرائيمي االحتالل محكمة تجدر االشارة الى أن
 .بّينات لتقديم ليومين النيابة إميال بذريعة ؛ والمحررين األسرى شؤون ىيئة قّدمتو الذي

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  40) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 95) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر
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 . عدم اجراء انتخابات تمييدية لقائمة الحزب لمكنيستاالسرائيمي  الميكود حزب  قررت محكمة 

 .تجدر اإلشارة الى ان االنتخابات لرئاسة الميكود بين نتانياىو وساعر ستجري بعد غد الخميس

الميكودي غدعون ساعر الذي يتنافس عمى رئاسة الحزب انو اذا ما انتخب ليذا  وقال القطب
ليواصل تعزيز مكانة  لدولة اسرائيلبنيامين نتانياىو رئيسا المنصب فانو سيعمل عمى انتخاب 

 إسرائيل في العالم. 

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 القدس في والمسيحيين المسممين حقوق عن دفاعو" إن الثاني عبداهلل الممك األردني العاىل أكد  
رث واجب  ".ىاشمي وا 

 أردنية، مسيحية وشخصيات والقدس، األردن في الكنائس رؤساء استقبالو خالل الممك وشدد
 عمى الحفاظ في القدس كنائس حق عمى،  إسالمية مقدسية وىيئات أوقاف عن وممثمين
 مع التواصل عمى حرصو وأكد القوي، ودورىا بحرية شعائرىا وممارسة وممتمكاتيا مقدساتيا
 بيت في اإلسالمية، المقدسية والييئات األوقاف وممثمي والقدس األردن في الكنائس رؤساء

 أنحاء وجميع وفمسطين األردن في المسيحيين مينئا ،"مني والتقدير الدعم كل" وقال األردنيين،
 .المجيدة باألعياد العالم

  االردنيةوكالة االنباء المصدر:

 

 الرئيس لعزل جديدة قضية فتح إمكانية يستبعدوا لم الديمقراطيين بأن أمريكية إعالم وسائل أفادت
 .منصبو من ترامب دونالد األمريكي

 أن النواب، لمجمس القضائية الشؤون لجنة في الديمقراطيين لمحامي قضائية وثائق وأظيرت
 .ترامب لعزل جديدة قضية لفتح يسعون قد المشرعين
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 القضائية المعركة خمفية عمى ترفع قد ترامب ضد جديدة اتيامات أن إلى اإلعالم وسائل وتشير 
 باإلدالء ماكغان دون األبيض لمبيت السابق المستشار إللزام الديمقراطيين بمساعي المتعمقة
  .بشيادتو

  روسيا اليوم  المصدر:

 

 تفرضيا التي والعممية واالقتصادية التجارية القيود إن ، الصيني الخارجية وزير يي وانغ قال 
 باالستقرار تضر سيادتيا من والنيل معتياس لتشويو ومحاوالتيا الصين عمى المتحدة الواليات
 .العالميين والتنمية

 يشيد العام ىذا إن العام نياية حمول بمناسبة الرسمية اإلعالم لوسائل تصريح في وانغ وقال
 كان والتي المتحدة والواليات الصين شعبي بين الروابط إلقامة األربعين السنوية الذكرى حمول
 .بيا االحتفال الجانبين عمى يتعين

 عديدة مجاالت في الصين عمى ضغوطا وتمارس قيودا المتحدة الواليات تفرض لألسف” وأضاف
 بمسائل يتعمق فيما السمعة وتشوه تتدخل أنيا كما والتكنولوجيا، والعموم والتجارة االقتصاد مثل

 .“أراضييا عمى الصين سيادة تخص عديدة

 رويترزوكالة المصدر:  

 

 أحد في ركاب حافمة تدىور جراء بجروح، آخرون 96 وأصيب األقل عمى شخصا 04 قتل  
 .الثالثاء ليمة اإلندونيسية سومطرة جزيرة جنوبي الوديان

 قبيل تدىورت العشرات تقل كانت التي الحافمة أن ، واإلنقاذ البحث وكالة باسم متحدث وقال
 مضيفا ،نير في بيا المطاف ينتيى أن قبل مترا، 955 إلى عمقو يصل واد في الميل منتصف

 .الركاب من بالعديد لحقت التي اإلصابات خطورة بسبب لالرتفاع مرشح القتمى عدد أن

 روسيا اليوم المصدر: 
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 من" االشتراكية نحو الحركة" حزب حرمان بعد أنو موراليس، إيفو السابق البوليفي الرئيس أكد 
 نائب مركز شغل حتى أو االنتخابات في لممشاركة يخطط ال الرئاسية، االنتخابات في المشاركة

 .البالد رئيس

 الرئيس، نائب لمنصب الترشيح في أبدا أفكر لم: "سبوتنيك وكالة مع مقابمة في موراليس وقال
 خططنا. في ليس األمر وىذا

 يفوز سوف" االشتراكية نحو الحركة" حزب مرشح أن السابق، البوليفي الرئيس وأضاف
 .األولى الجولة من البالد في الرئاسية باالنتخابات

 حزب المشاكل، جميع من الرغم عمى األولي، الجولة من حزبنا فوز نتوقع: "راليسمو  وتابع
 كبيرة ميزة وىذه الرأي، استطالعات جميع في األول المركز يحتل" االشتراكية نحو الحركة"

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 

 محدث في مثل هذا اليو :  ابعاً ر 

 

 ، حمودة يحيى وخمفو التحرير منظمة رئاسة من الشقيري احمد استقالة  - 9967  -04-90
 عرفات ياسر قيادة بعدىا جاءت ، انتقالية بفترة مرت ، جديدة ثورية مرحمة ببدء إيذانا ذلك وكان

 . المسمح الكفاح طريق عمى بيا ودفع ، لممنظمة

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

