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  يأواًل : الممف السياس

 ىي الدستورية المحكمة إن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د قال 
 وعمى نافذاً  يصبح الرسمية الجريدة في القرار ينشر وعندما نافذ، وقرارىا البالد في ىيئة أعمى

 .التشريعي المجمس حل قرار أخذ من وىي ابطاء، دون ينفذه أن الرئيس

 األحد مساء فمسطين تمفزيون عمى بث الذي ،"اليوم ممف" لبرنامج حديث في عريقات وأضاف
 الصادر والقرار عدل، وال استقرار يوجد ال قضاء دون ألنو مرفوض أمر بالقضاء التشكيك أن ،

 .السياسي الموقف عن دفاعا ليست والمسألة وسيحترم، يحترم أن يجب الدستورية المحكمة عن

 أن إلى مشيرا لذلك، الجيود وستستمر لممصالحة، مستمرة والمحاوالت عاما 21 خالل أنو وتابع
 .االنقسام إلنياء حقيقية فرصة ىو التشريعي المجمس حل

: مضيفا الرصاص، صناديق وليس نريد ما تحدد التي ىي االقتراع صناديق أن عريقات وأوضح
 عمى يقضي القرار ىذا إن قال من فيناك القرار، ىذا تنفيذ أجل من الجتماعات سنتداعى"

 ."مقبول وغير مرفوض أمر وىذا المصالحة

 الذي بالدور أقوم" أن الناخبين حق ومن عاما، 21 منذ يجتمع لم التشريعي المجمس أن وأردف
 ".خالفاتنا في يحكم الذي ىو االقتراع وصندوق التشريعي، المجمس مؤسسة في أجمو من انتخبت

 القدس بعاصمتيا الجغرافيا خارطة إلى فمسطين إلعادة ييدف الوطني مشروعنا أن عريقات وبين
 ".الوطني مشروعنا عمى حياتنا في األخطر لعمو طرق مفترق نواجو أننا" مؤكدا الشرقية،

   تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 التي  الضجيج ، باسميا المتحدث ، فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامو استيجن 
 ".التشريعي المجمس" مخرجاتيا وأحد أوسمو عمى والتباكي الفصائل، وبعض حماس تفتعمو

 الدستورية المحكمة لقرار الرافض حماس من الموقف ىذا أن ،له بيان في القواسمي وأوضح
 لإلعالم الموجو الحمساوية  المواقف لكل ومناقضا مخالفا يعد التشريعي، المجمس بحل والقاضي
 .ولمجميور

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-20181223
https://fatehinfo.net/post/154644
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 فيو ونرى نحترمو فتح حركة في ونحن قانوني، قضائي ىو القرار ىذا أن عمى القواسمي  وشدد
 وفرصة فمسطين، دولة برلمان الى عاما، 21لـ حماس عطمتو تشريعي مجمس من لالنتقال فرصة
 الضفة، عمى السيطرة واطباق غزة في دويمة تريد التي االميركية، العار لصفقة لمتصدي أخرى

 .والمنظمة والدولة الشعب قاعدة عمى االنقسام إلنياء يريد لمن كبيرة وفرصة

 بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: مفوضية االعالم والثقافة 

 بحل الدستورية المحكمة قرار أن القدوة ناصر" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو صرَّح  
 النظر بغض نافذا قانونية ىيئة قرار يعتبر برلمانية، انتخابات إلجراء والدعوة التشريعي المجمس

 .سياسية تفسيرات أية عن

 سياسية كقوى اآلن توجينا يكون أن يجب أنو األحد، مساءفي تصريح صحفي   القدوة، وأضاف
 كمقدمة االنقسام ولمحاصرة نعيشو، الذي الصعب الوضع لمواجية سياسية قرارات التخاذ

 تصفية تستيدف التي الصفقات كل عمييا تتحطم التي الصخرة الوطنية الوحدة وبناء إلنيائو،
 .ودولة واستقالل حرية قضية سياسية، كقضية الوطنية قضيتنا

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 

 والدعوة التشريعي المجمس حل إن فتح لحركة المركزية المجنة عضو الشيخ حسين الوزير قال 
 وصندوق الشعب خيار إلى بالعودة الصحيح االتجاه في خطوة ىي العامة التشريعية لالنتخابات

 إلى المصالحة جيود وصول بعد وتحديدا لالنقسام الرافضة الشعبية لإلرادة وانتصار االقتراع
 .مسدود طريق

 الفمسطينية لمقضية التصفية مشاريع أمام الطريق يقطع التشريعي المجمس حل أن الشيخ وأكد
 بالثوابت والتمسك القرن صفقة لرفض صريحة دعوة وىي ، غزة دويمة أو إمارة مشروع وتحديداً 

 . الفمسطينية الوطنية والخيارات

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية 
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 االنقسام، لحل عباس محمود الرئيس رؤية عمى ،"المحافظات الشمالية  أقاليم" فتح حركة أكدت 
 .االنتخابات إجراء خالل من

 حل الدستورية المحكمة بقرار االلتزام أىمية عمى األحد، اليوم مساء ليا، بيان في األقاليم وشددت
جراء التشريعي المجمس  بعيدا شعبنا جماىير توحد خطوة كونيا فمسطين دولة برلمان انتخابات وا 

 العميا القيادية الييئة وفد وبحث. اآلن حتى تسوقيا حماس حركة زالت ما التي المبررات عن
 الخوالدي، وسممي عرندس، وفضل أحمد، حسن الدكتور: االخوة من كل ضم والذي فتح، لحركة

 وكافة الصحفيين، نقيب نائب االسطل تحسين. د بحضورو  الثوري، المجمس عضو نصر إياد و
 في الفاعمة الجماىيرية لممشاركة اليمم شحذ وآليات سبل لمصحفيين، الحركي المكتب أعضاء
 . فتح لحركة 45 الـ االنطالقة ذكرى إحياء

 تضمن التي الالزمة اإلمكانات كل ستوفر الحركة قيادة أن عمى القيادية الييئة أعضاء وأكد
 الثورة انطالقة فعاليات بتغطية مونو سيق الذين والصحفيين، اإلعالمية لمطواقم تغطية أفضل

 .الفمسطينية

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية

 : ممف االحتالل واالستيطانثانياً 

 من مناطق متفرقة بمحافظات اً مواطن 21 االثنيني فجر اليوم يماعتقمت قوات االحتالل االسرائ
 حموة أبو خالد محمد، نخمة أنور أمير، دبور عمي : المعتقمين بين من وعرفوالقدس،  الضفة

 معاذ، عيسى خالد ميدي ، غنيمإبراىيم محمود،  صالح خالد محمود، برام اهلل الجمزون مخيم من
 حزما منالخطيب عمي فؤاد، لحم بيت من ثوابتة كامل أحمد، صباح رجا محمد تركي،  منالعمور 
، بالخميل العروب مخيم من البدوي رناص محمد الفتى،  محفوظ إبراىيم آدم الفتى ، القدس شرق

 .قمقيمية من عفانة سامح المحرر

 وكالة معاالمصدر:   
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 : الممف العربي  والدولي  ثالثاً 

 لمسوريين الدائمة السيادة عمى ينص قراراً  ساحقة بأغمبية المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدت  
 .الطبيعية مواردىم عمى المحتل السوري الجوالن في

 .صوتاً  241 بأغمبية والمالية االقتصادية الثانية المجنة توصية عمى بناء القرار اعتماد وتم
 في لمسوريين لمتصرف القابمة غير الحقوق عمى التأكيد قرارىا في العامة الجمعية وأعادت
ًً  مطالبة الطاقة، وموارد والمياه األرض فييا بما الطبيعية مواردىم في المحتل السوري الجوالن
 إتالفيا أو المحتل الجوالن في الطبيعية الموارد استغالل عن بالكف اإلسرائيمي االحتالل سمطات

 .لمخطر تعريضيا أو استنفادىا أو بضياعيا التسبب أو

 األنباء السوريةوكالة المصدر: 

 

إن عدد قتمى أمواج المد العاتية )تسونامي( التي  االثنين اليوم قال مسؤولون في إندونيسيا 
فيما يستخدم رجال  182ضربت جزيرتي جاوة وسومطرة بعد ثورة بركان أناك كراكاتوا ارتفع إلى 

 اإلنقاذ المعدات الثقيمة وأيدييم العارية في البحث عن ناجين

  رويترزالمصدر: وكالة 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

