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 يأواًل : الممف السياس

 

 في االنتخابات إجراء أجل من اسرائيل عمى بالضغط العالم ، عباس محمود الرئيس طالب 
 .المقدسة المدينة بدون أبداً  تجري لن االنتخابات أن مؤكداً  ، القدس مدينة

 إصدار يستطيع ال أنواالثنين، مساء المجيد الميالد عيد عشاء في مشاركتو، خالل الرئيسوأكد 
 ". لنا كبيرة مشكمة فيي إللغائو اضطررنا ثم المرسوم أصدرنا اذا ألننا" االنتخابات؛ مرسوم

 االنتخابات وىذه ورئاسية تشريعية النتخابات نذىب أن قررنا: " الرئيس محمود عباس وقال
 اجل من نسعى ونحن سنوات 01 من أكثر منذ ودولي وقانوني وشعبي جماىيري مطمب

 أقرب في االنتخابات ىذه عقد عمى جميعا الفصائل توافقت وقد االنتخابات، ليذه الوصول
 دولة عاصمة القدس، في االنتخابات اجراء ترفض التي اسرائيل مع مشكمتنا أن إال فرصة،
 ". فمسطين

نما االنتخابات في فقط ليس اسرائيل وبين بيننا المشكمة طبعاً : الرئيس  وتابع  فإنيم تعممون كما وا 
 تمك فييا ما وأخطر وأىم مستوطنات يبنون يوم كل وفي ويحجزونيا أموالنا يخصمون

 وال نقبمو أن يمكن ال األمر وىذا ،جميعاً  لمشاعرنا تحديا الخميل في يبنونياس التي المستوطنات
 .بو نسمح أن يمكن

   وكالة وفا لمصدر: ا

 

لمناقشة العديد من الممفات  االربعاء المجنة المركزية لحركة فتح اجتماعًا ليا غداً تعقد 
 ومستجدات االوضاع في الساحة الفمسطينية .ت والموضوعا

  صوت فمسطينلمصدر: ا
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 قضية إناألحمد، عزام التحرير لمنظمة والتنفيذية" فتح" لحركة المركزية المجنتين عضو أكد 
حقاق األسرى  والقيادة عباس محمود الرئيس أولويات سمم عمى لشعبنا المشروعة الحقوق وا 

 .والشيداء األسرى ممف عن لمتنازل الضغوطات كافة تفمح ولن الفمسطينية،

 والذي رمانة في محاجنة صويص أبو شادي المحررين األسيرين زيارتو خالل األحمد وأضاف
 سجون في عاماً  01 أمضى الذي الحارثية السيمة من زيود وسامي سنوات، سبع أمضى

 الضغوطات كل رغم لشعبنا المشروعة الحقوق عن تتنازل لن القيادة أن االثنين، مساء االحتالل،
 عممية ظل في الشيداء وأسر األسرى ممف عن لمتخمي أساسا تيدف والتي  واإلسرائيمية األميركية
 .إسرائيل قبل من أموالنا وسرقة المستمرة القرصنة

 لنا نبراس ىي" القضبان خمف األسرى خطيا التي الوطني الوفاق وثيقة أن إلى األحمد وأشار
 في يستندون والقيادة عباس الرئيس وأن اإلنقسام، إنياء أجل من تطبيقيا إلى ونسعى عمييا نسير

 بثوابتنا المتمسكة قيادتو حول شعبنا التفاف الى التصفوي ترمب لمشروع وتحدييم نضاليم
 ".الوطنية

 لالحتالل رسالة الفمسطينية الثورة النطالقة 44الـ بالذكرى شعبنا احتفاالت أن األحمد وأضاف
 .المشروعة حقوقنا كافة إحقاق حتى النضال في ماضون بأننا ولمعالم

  وكالة وفا لمصدر: ا

 

، وزير الدولة لشؤون رئاسة  في بيت لحم االثنين مساءالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية،  
 .الوزراء األردني سامي الداوود، حيث بحث معو آخر التطورات السياسية ومستجدات األوضاع

الممك عبد  ونقل اشتية تحيات فخامة الرئيس محمود عباس وتحياتو والحكومة الفمسطينية لجاللة 
 .اهلل الثاني، ولرئيس الوزراء والحكومة األردنية، مؤكدا عمق العالقات االخوية الثنائية بين البمدين

وبحث اشتية مع الداوود متابعة تنفيذ االتفاقيات المشتركة الموقعة ما بين البمدين، باإلضافة الى  
 .االصعدةاستمرار التنسيق المشترك ما بين فمسطين واألردن عمى كافة 

 ءامجمس الوزر : المصدر
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 والتي بينت االسرائيمي الحرب وزير الييا دعا التي العنصرية التصريحات عمى فتح حركة ردت 
 قانونيتيا، عدم حجة ،تحت جيم صنفت التي المناطق في الفمسطينيين بيوت ىدم فييا طالب
 إزالتو ويجب القانوني غير ىو المحتمة فمسطين دولة أراضي في االستيطاني االستعمار ان مؤكدةً 
 .الفمسطينية والممتمكات األبنية وليس

 إن صحفي، بيان في القواسمي أسامو فتح حركة بإسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 السالح بقوة لشرعنتو وتسعى حق الى الشرعي غير الباطل وتقمب اآلية، تعكس أن تريد إسرائيل
 األخيرة األبيض البيت وقرارات األمريكي الغطاء الى ذلك تنفيذ في مستندة الواقع، األمر وسياسة

 الدولية الشرعية يخالف ال االستيطاني االستعمار اعتبرت التي

 الجالد عصا ترىبنا ولن ، االستيطاني االستعمار وسنقاوم أرضنا، فوق سنبني أننا القواسمي وأكد
 .اإلجرامية أبيب تل حكام عقمية تؤكد العنصرية الدعوات ىذه مثل وان الجبانة، المحتل وأسواط

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

عتبار األسرى، تحرير وىدف بمبدأ تمسكيا" فتح" حركة أكدت    في والقادة لممناضمين الحرية وا 
 . عمييا المساومة أو عنيا التنازل يمكن ال مقدسة وطنية قضية االحتالل معتقالت

 والثالثين الثامن العام دخول بمناسبة ،والثقافة اإلعالم مفوضية عن صدر بيان الحركةواعتبرت 
 موقف أن يونس، ماىر عمو وابن لمحركة، المركزية المجنة عضو يونس كريم القائدين أسر عمى
 األسرى مخصصات بدفع االستمرار قضية من عباس، محمود فتح  حركة وقائد الدولة رئيس

 بالثوابت والتمسك الصمود عمى برىان خير الشيداء ذوي مخصصات وكذلك ومستحقاتيم،
 القادة لعقمية الناظمة واالنسانية الوطنية األخالقية والقيم والقسم لمعيد الوفاء وعمى الوطنية

 .الفمسطيني الشعب إلرادة طبيعيا وانعكاسا الحركة، في والمناضمين

 من والشعبية والحقوقية القانونية والدولية الوطنية الميادين في النضال عمى عيدىا" فتح" وجددت
 لمحركة، المركزية المجنة عضو البرغوثي مروان والقائد يونس، وماىر كريم القائدين تحرير أجل

 من األسرى والمناضمين القادة وكل الشوبكي، فؤاد المواء لمحركة االستشاري مسالمج وعضو
 .العنصري االستيطاني االحتالل زنازين

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

 

يكون خالل اليومين المقبمين حل لقضية  ابو بكر قدريتوقع رئيس ىيئة شؤون االسرى المواء 
 لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو والذي يواصل،االسير المضرب عن الطعام احمد زىران 

 .، في ظل تدىور صحيتو بشكل كبير اإلداري اعتقالو عمى احتجاجاً  التوالي، عمى( 601)

 ما أمضى قد كان اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  31) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 04) مجموعو

  صوت فمسطينلمصدر: ا

 

عمى االقل خالل عمميات دىم  ينمواطن 8 الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
 .فرقة بالمحافظات الشمالية والقدسفتيش لمناطق متوت

الى تكثيف االقتحامات لممسجد االقصى  اتحاد منظمات الهيكل"، ما تسمى جماعة  فيما دعت
 . من جية باب الرحمة  اليومصباح 

 مفوضية االعالم والثقافة: المصدر

 

يعتزم وزير جيش االحتالل نفتالي بينن وألول مرة استخدام قانون يعّرف الفمسطينيين الذين 
يعبرون السياج الفاصل مع قطاع غزة بأنيم "مقاتمين غير شرعيين وسيتم احتجازىم الى اجل 

 ".غير مسمى

 وكالة معا: المصدر

 

 االسرائيمي الكنيست رئيس إلى تحذيرا البيد يائير أزرق ابيض  لحزب المشترك الرئيس وجو 
 . نتنياىو بنيامينل  البرلمانية الحصانة حول النقاش عرقمتو بسبب ايدلشتاين، يولي
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 وليس لنتنياىو االنتخابية الييئة كرئيس ايدلشتاين عمل اذا انو تصريح صحفي،  في البيد وقال
 .تداعيات لذلك فستكون الكنيست، كرئيس

 تشكيل النواب اغمبية لطمب يستجب لم اذا بايدلشتاين باالطاحة ىدد قد حزب أزرق ابيض  وكان
 .الحصانة قضية تناقش برلمانية لجنة

 االسرائيمية  موقع قناة كان: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 اعتماد بسبب العراق ضد عقوبات بإعداد بدأت أمريكا أن بوست واشنطن" صحيفة ذكرت 
 .البالد من األجنبية القوات النسحاب يدعو قرارا برلمانو

 من األمريكية الشركات منع إمكانية الخصوص، وجو عمى تدرس واشنطن ان الصحيفة وأضافت
 قيود بفرض بغداد ترامب دونالد األمريكي الرئيس ىدد بعدما سيما ال العراقية، الشركات مع العمل

 .لواشنطن مناوئة سياسة اتبعت إذا عمييا اقتصادية

 روسيا اليوم المصدر: 

 في دورا لعب من وكل البنتاغون وضع عمى باإلجماع، الثالثاء، اليوم اإليراني، البرلمان صوَّت
 .اإلرىاب الئحة عمى سميماني، قاسم المواء الثوري، الحرس في القدس فيمق قائد اغتيال

 أن سبق الذي المتحدة، الواليات جرائم عمى الرد إجراءات قانون تعديل" عمى البرلمان صوت كما
 ".أشير قبل اإلرىاب قائمة عمى الثوري الحرس واشنطن وضع بعد عميو صوت

 عبر الثوري، لمحرس التابعة القدس لقوات الدفاعية البنية بتعزيز االيرانية الحكومة القانون، ويمزم 
 .لمتنمية الوطني الصندوق احتياطي من يورو مميون 111 مبمغ استقطاع

 سبوتنك وكالة:المصدر
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 العراق من قواتيا لسحب خطط لدييا ليست بالده إن ، إسبر مارك األمريكي الدفاع وزير الق 
 لمسؤولين األمريكي الجيش من رسالة عن عالموسائل اإل نشرتيا تقارير أعقاب في وذلك

 .العراق لمغادرة استعدادا لمقوات تمركز إعادة حول عراقيين

 لنحاو ... الرسالة ىذه ما أعرف ال” ردًا عمى سؤال لمصحفيين حول الرسالة ، إسبر وأضاف
 . العراق من لالنسحاب قرار أي اتخاذ  عدم ونؤكد ، صفتيا وما أتت أين من معرفة

 رويترزالمصدر:وكالة 

 

 في بالشيادة لإلدالء مستعد إنو السابق، األمريكي القومي األمن مستشار بولتون جون قال
 يعزز قد مفاجئ تطور في ترامب، دونالد الرئيس لمساءلة الشيوخ مجمس في متوقعة محاكمة
 .منصبو عن الرئيس عزل ضرورة يرون من موقف

 دفعت التي األحداث من العديد وشيد األبيض البيت في السابقين المساعدين كبار أحد وبصفتو
 جديدة أدلة يقدم أن لبولتون يمكن ، ديسمبر في ترامب، مساءلة إلى األمريكي النواب مجمس
 .لو سياسي خصم مع تحقق حتى أوكرانيا عمى لمضغط ترامب جيود عمى

 سبوتنك وكالة:المصدر

 

 محدث في مثل هذا اليو :  رابعاً 

 

 رئيس إلى موجيا تقريرا اإلسرائيمي الجيش في البحوث مركز عن صدر – 0877 -6-0
 سياسي حل إلى تحتاج(  األولى)  الفمسطينية االنتفاضة أن من يحذره شامير اسحق الحكومة
 . الفمسطينيين مع تجدي ال القوة وأن ، عسكري وليس

 

 .فمسطين شيداء لذكرى تمجيدا(  الفمسطيني الشييد يوم) اليوم ىذا اعمن–0858   -6-0
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 .الفمسطينية لمثورة شييد أول سالمو موسى احمد الفتحاوي القائد استشياد – 0854  -6-0

 

 . فمسطين يصمون عربي مجاىد 221 من مكونة كتيبة أول – 0837 -6-0

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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