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   أواًل : الممف السياسي 

 

 التشريعية االنتخابات إن،  في بيت لحم عيد الميالدمحمود خالل مشاركتو عشاء   الرئيس قال 
 .رئاسية ثم ومن اوال تشريعية انتخابات إلى دعونا لذا كثيرة، ألسباب :600 منذ معطمة والرئاسية

 عقبة بقيت لكن عميو، موافقون نحن ما عمى وافقت الفمسطينية الفصائل جميع: سيادتو وأضاف
 .القدس في االنتخابات اجراء وىي جدا ميمة واحدة

 تتم أن يجب نقول ونحن القدس، في االنتخابات تجري أن تريد ال االحتالل دولة ان إلى وأشار
ذا نفسيا، القدس في القدس ألىل االنتخابات  بإجراء مرسوما سنصدر( الموافقة) ىذا حصل وا 
 نبقى أن يمكن فال ديمقراطيتنا، لترميم ميمة لنا بالنسبة النيا والرئاسية، التشريعية االنتخابات

 بتحرير ونؤمن بالديمقراطية نؤمن نحن ديمقراطية، ودون انتخابات بدون الوقت ىذا طوال
 .اهلل شاء ان قريبا فمسطين

وكان الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء د. محمد اشتية والقيادة الفمسطينية قد شاركو في قداس 
 ، احتفاال بعيد الميالد المجيد حسب التقويم الغربي.منتصف الميل في بيت لحم  

ي بيت لحم، رئيس وزراء ف،  الثالثاءرئيس محمود عباس، مساء الاستقبل  ومن ناحية أخرى
 مالطا جوزيف موسكات.

وقال سيادتو إن مالطا من الدول الصديقة والمحبة التي تقف إلى جانب القضية الفمسطينية، 
 مؤكدا عمق العالقات التاريخية التي تجمع البمدي

 وكالة وفا المصدر: 

 

 لدى ومقدسة  عربية فمسطينية ارضا  فمسطين بقاء' فتح' الفمسطيني الوطني التحرير حركة أكدت
 كانت كما ، والثقافي  الروحي االنسانية لقاء ومركز والمحبة لمسالم ووطنا  العالم في المؤمنين

 .واألمم الشعوب بين لمسالم دعواتيم لنشر األنبياء مركز

 عنمعربًة   المجيد الميالد عيد بمناسبة الفمسطيني الشعب في بيان صحفي،  فتح حركة وىنأت
 رسول حياة مستذكرة والمعاناة الجراح آالم من المنتزع األمل بديمومة ومناضمييا قيادتيا ثقة
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 بدعوتو وسعى االنسانية افتدى الذي السالم عميو( المسيح) مريم بن عيسى والسالم المحبة 
 . الظالمين من لتحريرىا والعدالة لمحق الخالصة لطاىرةا

 والسالم المحبة رسول ميالد بعيد العظيم الفمسطيني شعبنا نينئ ونحن إننا: ' فتح واضافت
 نؤكد فإننا المجيد، بالعيد االحتفاالت العالم في المؤمنين لكل ونبارك السالم، عميو المسيح عيسى
 ايماننا بذلك يدفعنا ، واالستقالل لمحرية الفمسطيني شعبنا تطمع استمرار الجميمة المناسبة بيذه

 طبيعي وريث الفمسطيني فالشعب ، والمعاناة واآلالم الجراح قمب من األمل انتزاع عمى بقدرتنا
 ."  وأمميا األرض لشعوب الجامعة والسالم المحبة وكتاب وقيم لمبادئ وتاريخي

 الطبيعة فينا تغير لن وجرائمو شدتو بمغت ميما االحتالل دولة ظمم أن عمىحركة فتح   وشددت
 المسيح عيسى الفمسطيني الرسول وفاء من مستميمين واألنبياء الرسل بيا بشر التي اإلنسانية

 .لإلنسانية السالم عميو

 مفوضية االعالم والثقافة المصدر: 

 

 القضاء التفاقية االنضمام أن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. أكد
 توج خالص، وطني فمسطيني إنجاز ىو العالمية" سيداو" المرأة ضد التمييز أشكال جميع عمى
 في االنسان بحقوق السمو نحو التاريخية الفمسطينية والحقوقية النسوية الحركة ونضاالت جيود

 .واالستقالل الحرية أجل من نضالنا شريكة المرأة، حقوق خاصة فمسطين،

 الحياة مجاالت جميع في لممرأة المساواة حق ضمان أن عمى صحفي، بيان في عريقات وشدد
نساني قانوني واجب بل بدعة ليس  األساسي والقانون االستقالل وثيقة مع يتواءم وأخالقي، وا 

 .الدولية والقوانين والتشريعات الفمسطيني

 ال االحتالل من وحريتو مصيره تقرير في حقو أجل من يناضل الذي الفمسطيني الشعب: وقال
 .كرامتيا أجل من ونضاليا المصير، تقرير في حقيا الفمسطينية المرأة عمى ينكر

 موقع منظمة التحريرالمصدر: 
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 في الميالد أعياد لمناسبة استقبال حفل في كممتو خالل: "  اشتية محمد. د الوزراء رئيس قال  
 والكرامة والحرية والسالم بالمحبة العالم كل إلى اإلشعاع نقطة  ستبقى فمسطين ان لحم، بيت

 المحبة، رسالة انطمقت ىنا ومن النور، شرارة انطمقت لحم بيت من ىنا، من: " اشتية. د وأضاف
ن والكرامة، والحرية والسالم بالمحبة العالم كل إلى اإلشعاع نقطة ستبقى وفمسطين  كان ،وا 
 ".الفرح يجمعنا اليوم المعاناة، وتوحدنا األلم يجمعنا

 لبنان، مسيحيي من وأىمنا غزة، قطاع مسيحيي من أىمنا يكون أن تمنياتو عن اشتية. د واعرب
 . لحم بيت في الميالد اعياد في مشاركين" الفمسطيني الشتات وكل

 مجمس الوزراء المصدر: 

 

القائد العام  مشرح حركة فتح  لمرئاسة ىو  أن ، النجا، أبو إبراىيمالوزير :   غزة محافظ أكد  
 . " ابو مازن"  عباس محمود الرئيس لمحركة 

 نامرشح ان الرئيس ابو مازن ىو ": "االخباري النجاح"لـ خاصة تصريحات في النجا أبو وقال
ذا األساسي،  مركزية لجنة من فتح حركة مؤسسات فيناك نفسو ترشيحو في رغبة لديو يكن لم وا 
 .مرشح  الحركة  اختيار أجل من بينيا ما في وتتوافق تحدد وىي واستشاري ثوري ومجمس

 المرسوم، اصدار حال التشريعية لالنتخابات أعينيا تنصب فتح حركة أن إلى النجا أبو وأشار
 .القدس مدينة في اجراؤىا ضمان بعد التشريعي انتخابات بشأن المرسوم اصدار أن مؤكداً 

 أجل من العالم في أصدقائنا نجند أن نستطيع وكيف القدس معركة اآلن لدينا: "ابو النجا  وقال
 ".القدس في التشريعية االنتخابات اجراء من لمتمكن اإلسرائيميين عمى لمضغط بجانبنا يقفوا أن

 المرسوم، اصدار من عباس محمود الرئيس يتمكأ لماذا تحدثوا كثيرون: " النجا أبو وأضاف
 بدون انتخابات ال أنو لدينا واضحة اإلجابة ولكن المرسوم، إلصدار الرئيس يذىب أن ويريدون
 ".القدس

  موقع النجاح االخباريلمصدر: ا
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 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثانياً  

 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( =8) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو زىران أحمد :األسير يواصل   
غدا بناء عمى طمب  ريضد اعتقالو االدا ، وستعقد لو جمسة استئناف اإلداري اعتقالو عمى

 باسم االسير زىران.ىيئة االسرى والمحررين  تقدمت بو

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  86) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 59) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

 المصابصحة االسير خطورة من قدري ابو بكر  :والمحررين ىيئة االسرى حذر رئيس 
يعاني من سرطان في الكبد ، والذي  عامًا   70والمحكوم عميو ، عروقموفق :بالسرطان
 والمعدة.

ان الرئيس محمود عباس طمب قائمة باسماء االسرى  صوت فمسطين""عبر  وأوضح ابو بكر
 .فؤاد الشوبكي  :االسيرمن بينيم  في السجون االسرائيميةوكبار السن  لمرضى بالسرطانا

، ومحكوم بالّسجن 6007عامًا(، من يافة الناصرة، معتقل منذ عام  ;;يذكر أن األسير عروق )
عاما، وىو واحد من سّتة أسرى يعانون من الّسرطان وتواصل سمطات االحتالل اعتقاليم  70لـ

 .في ظروف صعبة وتنكيمية وال تالئم أوضاعيم الّصحية

 صوت فمسطين: المصدر

 

 الموافقة المقبمين األسبوعين غضون في سيتم إنو اإلسرائيمي، الوزراء رئيس نتنياىو بنيامين قال 
 .الغربية الضفة في جديدة استيطانية وحدة آالف 7 بناء أجل من لمترويج خطة عمى
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 من الناخبين أمام نتنياىو أطمقيا التصريحات تمك فإن العبرية،" ىيوم يسرائيل" صحيفة وبحسب 
 .المناطق من عدد في أمس بيا قام التي جولتو خالل الميكود حزب

 مشيًرا. المستوطنات من عدد في موجودة صناعية مناطق توسيع ستشمل الخطة أن إلى وأشار
 .الخطة سيقر لمتخطيط األعمى المجمس أن إلى

 ترجمة صحيفة القدسالمصدر: 

 

 في نتنياىو بنيامين االسرائيمي  الوزراء لرئيس دعمو اردان غمعاد الميكودي الوزير أعمن 
 .الخميس اً غد ستجرى التي الحزب لرئاسة التمييدية خاباتاالنت

 .بيا المحدقة التحديات الى الفتا في إسرائيل لقيادة واالنسب االجدر ىو نتنياىو ان اردان ورأى

 موقع قناة كان االسرائيمية : المصدر

 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 لممحتجين أساسيا مطمبا يمثل كان لالنتخابات جديد قانون عمى العراقي النواب مجمس وافق 
 .لمحكومة مؤقت رئيس اختيار يعرقل يزال ال السياسي الجمود لكن نزاىة أكثر االنتخابات لجعل

 وأغمبيم المحتجون، ويطالب األول تشرين أكتوبر من األول منذ حاشدة احتجاجات العراق ويشيد
 في العراقيين أغمب عمى ويبقي فاسدا يعتبرونو الذي سياسيال لمنظام شامل بتغيير الشبان، من
 .شخصا 890 من أكثر وقتل. فقر حالة

 أساس عمى البرلمان أعضاء اختيار لمناخبين البرلمان أقره الذي الجديد االنتخابات قانون ويتيح
 انتخابية لدائرة ممثال بالبرلمان عضو كل يكون وأن حزبية قوائم من االختيار من بدال فردي
 .بأكمميا محافظات تمثل التي المشرعين مجموعات من بدال محددة

 المصدر:وكالة االنباء االردنية 
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 محدث في مثل هذا اليو :  ابعاً ر  

 

 فمسطين لتحرير الشعبية لمجبية العام األمين عمى تحكم إسرائيمية محكمة - >600  -69-56
 ، عاًما 70 بالسجن سعدات أحمد

 .زئيفي رحبعام اإلسرائيمي السياحة وزير الغتيال التخطيط بتيمة 

 

 من كل عام يتم االحتفال بأعياد الميالدة المجيدة وفقًا لمتقويم الغربي لممسيحين  -69-56

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

