
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-12- 27                  الخميساليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس

 تمرير استغالل من، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب .د حذر  
 من المزيد وارتكاب الفمسطيني الشعب أبناء من المزيد وقتل القدس وتيويد االستيطان مخططات
 .المقبل نيسان في إجراؤىا المزمع اإلسرائيمية االنتخابية الدعاية لخدمة العرقي التطيير عمميات

 0022 بناء إقرار نتنياىو بنيامين االحتالل حكومة رئيس اعتزام عمى تعميقاً  عريقات تعقيب جاء
 وشافي وتسوفيم، ليف، وجولد ىيفيتز، فتي" مستوطنات في قانونية غير استيطانية وحدة

نشاء" منشية وألفي شومرون،  محطة وبناء ،"ايميت وبيتار ىيفيتز أفني" في صناعيتين منطقتين وا 
 ،"األعمى التخطيط مجمس" موافقة عمى حصولو بعد ،"ريشاليم" في نقل

وأكد عريقات أن جرائم االستيطان باعتبارىا جرائم حرب حسب القانون الدولي وميثاق روما  
لممدعية العامة  مجددًا الدعوة توثق وترفع بشكل دوري ومنتظم إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

ي الحرب اإلسرائيميين جنائي ضد مجرملممحكمة فاتو بنسودا إلى اإلسراع في فتح التحقيق ال
 .بشكل فوري

، 0332المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتو الجماعية لتنفيذ قرار مجمس األمن رقم وطالب عريقات 
لتزام إسرائيل، السمطة القائمة باالحتالل، بأحكام ومبادئ ىذا القرار، ووضع حد فوري لضمان إ

 .لجرائميا وألنشطتيا االستيطانية غير القانونية عمى حساب حقوق الشعب الفمسطيني 

     أمانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالمصدر: 

 بمقاطعة وشعبي رسمي موقف بمورة ضرورة" فتح" حركو رئيس نائب العالول محمود أكد 
 من ينيةالفمسط والفواكو الخضار بمنع اإلسرائيمي القرار عمى رداً  اإلسرائيمية، والفواكو الخضار
 .اإلسرائيمي لمسوق التوريد

 المنتوج حماية إلى البواسل وتجارنا التجارية الغرف الزراعية االتحادات ،"الجمعيات ائتالف" ودعا
 العدوانية السياسات ظل في" أنو مؤكدا االحتالل، لمنتوجات المقاطعة حمالت وتوسيع الوطني
 ".الوطني المنتوج وحماية االحتالل بضائع لمقاطعة األدنى الحد وفي منا يحتاج األمر المستمرة

    مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 أي يوجد ال ،  الحركة باسم والناطق فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي اسامة قال
 . المصالحة وتطبيق التشريعي المجمس حل قرار بين تعارض

 مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي" اليوم ممف" برنامج في لقاء في القواسمي واضاف
 الذي التحرير لمنظمة والمركزي الوطني المجمس لقرارات تطبيقاً  جاء الدستورية قرار ان  األربعاء

 . الدولة مرحمة الى االنتقال الى دعا

 الثانية والمرة العسكرية بالقوة حماس حركة عطمو من السابق التشريعي المجمس ان القواسمي وأكد
 لمممة  التشريعي المجمس لعقد  0227-7-11 في دعوة   عباس محمود الرئيس وجو حين

 حين في  لالجتماع  تحضر لم حماس كتمة ولكن واالنفصال االنقسام زيادة وعدم االمور
 . البرلمانية الكتل كل حضرت

 مؤسسات بناء سياق في يأتي قرار وىو الدستورية بقرار ترحب فتح حركة ان القواسمي واضاف
 .التحرير لمنظمة والوطني المركزي المجمس قرارات وتطبيق الدولة بناء نحو واالنطالق الدولة

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 بعد اآلن القادمة الخطوة  إن: التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد. د قال 
 . الفمسطينية التحرير منظمة حكومة تشكيل التشريعي، المجمس حل العميا الدستورية المحكمة قرار

 مساء فمسطين تمفزيون عبر بث الذي"اليوم ممف"برنامج في لقاء في مجدالني وأضاف

 في ستفوز التي والكتل االنتخابات، عقد حتى المقبمة المرحمة ستقود الحكومة ىذه نإ: األربعاء
 ".وطنية وحدة حكومة لتشكيل ، ائتالفاً  ستكّون االنتخابات ىذه

 أن قبل التنفيذية المجنة ورئيس فمسطين دولة رئيس ىو عباس محمود الرئيس أن: مجدالني وأكد
 حكومة أن عمى مشددا لمنقاش، محال ليس لمدولة كرئيس وموقعو الفمسطينية، لمسمطة رئيسا يكون

 .المقبمة المرحمة ضمن وستكون المنظمة، مكونات من التحرير منظمة

 ويجب ، الدولة مرحمة الى االنتقالية المرحمة من االنتقال مرحمة في االن نحن:  مجدالني وقال
 ىمي  االنتخابات ىذه ماىية تحديد ونريد عامة، انتخابات إجراء نريده وما األمام إلى ننطمق أن
 ".حوار الى نحتاج لذلك تأسيسي مجمس ام دولة برلمان النتخاب ىي

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-20181226
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-20181226
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-20181226
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وأكد مجدالني عمى أن االنتخابات المقبمة ستكون وفق قانون االنتخابات المعدل، عمى أساس 
اىزية خالل فترة التمثيل النسبي الكامل، فيما يجب أن تقوم لجنة االنتخابات باإلعالن عن الج

عداد السجل االنتخابي 02  .يوما وا 

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 وفي اهلل، ورام غزة عمى مستمر االسرائيمي العدوان ان الوزراء سرئي اهلل الحمد رامي. د قال 
 .شيء يتغّير لم ونابمس القدس

 اسرائيل ان" المحام ناصر. د معا وكالة تحرير رئيس اجراه ومفتوح حصري حوار في وأضاف
 .الفمسطيني لمشعب الدولية الحماية اىمية عمى مؤكدا السمطة، لتقويض تسعى

 الضفة في ذاتي وحكم غزة قطاع في دويمة ىناك تكون أن تريد إسرائيل:  اهلل الحمد وأوضح د.
 .شيء كل وتستبيح االتّفاقيات كل وألغت أخّمت إسرائيل. الغربية

 الدولة وعام السالم عام 0210 العام يكون أن نأمل ،0210 لعام رؤيتو حول اهلل الحمد. د وقال
 النياية في وىو ينتيي أن االحتالل ليذا نريد" قائال. االحتالل إنياء وعام المستقمة الفمسطينية
 ".آخر حل أي وال اقتصادي حل ال ينفع ال الفمسطينية لمقضية سياسي حل دون من. سينتيي

 وزيادة االنفاق، ترشيد عمى وعممنا ،% 71 لـ انخفض الخارجي المالي الدعم ان  اهلل الحمد وقال
 .العجز تخفيض الى اضافة المحمية، االيرادات

 العمل، من الوفاق حكومة تمكين ىو االنقسام إلنياء الطرق أقصر ان قال المصالحة، وحول
 .وتشريعية؟ رئاسية انتخابات إلى نذىب ثمّ  ومن مصالحة عن نتحّدث ال لماذا  متسائالً 

 وىي بالبمد، قضائية سمطة ألعمى قرار التشريعي، المجمس لى أن حل واشار الحمد اهلل ا
، واعضاء  المحكمة ارقر  تطبيق إال الحكومة أو الرئيس بوسع وليس الدستورية، المحكمة

 ي محالون لمتقاعد وفقًا لمقانون.المجمس التشريع

  اضغط هنا كامالً  المقاء لمتابعة

 وكالة معا المصدر:  

https://www.youtube.com/watch?v=rbcH9CE_hFE
https://www.youtube.com/watch?v=rbcH9CE_hFE
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 المروجين ، الدينية لمشؤون الرئيس ومستشار فمسطين قضاة قاضي اليباش محمود د. وصف 
 عن بديالً  نفسو ويقّدم العظمى، الخيانة يمارس بأنَّو كان، طرف أيّ  من غزَّة في دولة إلقامة
 .الفمسطينية لمقضية التصفوية المشاريع ترفض التي الفمسطينية القيادة
 عمميًّا ىو غزَّة في دولة إلقامة يروج من إنَّ ": "اإلخباري النجاح"لـ خاص تصريح في اليباش وقال
 .الفمسطينية بالقضية الضرر ويمحق القرن وصفقة الصييوني المشروع يخدم

 ال أنَّو واضح، موقفيا عباس، محمود الرئيس برئاسة الفمسطينية القيادة أنَّ  عمىاليباش  وشدَّد
 لالحتالل مجانية خدمة وتقديم الوطن بتجزئة القبول وعدم غزَّة، دون دولة وال غزَّة، في دولة

 .ثمن من ذلك كمَّف ميما األمر ليذا تتصدى القيادة وأنَّ  الصييوني،

 االخباري النجاحالمصدر:   

 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 من ائيالني الرد بانتظار وزارةال أن ادعيس، يوسف:  الشيخ الدينية، والشؤون األوقاف وزير أكد 
 . الجنوبية المحافظات في العمرة رحالت تيسير عمى الموافقة بشأن المصري، الجانب

 وزارة من وفداً  الماضي الشير أرسمنا": االخباري النجاح" لـ تصريح في ادعيس الوزير وقال
 من العديد عقد وتم غزة، في العمرة ممف لمتابعة الرب أبو حسام الوكيل برئاسة األوقاف

 ".رحالت لتيسير المصريين قبل من المبدئية الموافقة عمى وحصمنا االجتماعات

 ىذا لمتابعة المخولة الجية وىي القاىرة، في سفارتنا من جديد بأي نبمغ لم اآلن حتى أنو وأضاف
 مع يومي بشكل الممف ىذا تتابع الفمسطينية السفارة أن إلى مشيراً  المصرية، الجيات مع األمر

 .االختصاص صاحبة المصرية الجيات

 عمى الموافقة أجل من رسمي بشكل قدمتو الذي الوزارة لطمب القاىرة تستجيب  أن ادعيس وتوقع
 .0212 عام منذ منيا حرموا الذين غزة، قطاع ألىالي عمرة رحالت تيسير

 والذي والرسمي النيائي الرد ينتظروا ان بالعمرة المعنيين غزة قطاع أىالي ادعيس الوزير وطالب
 غزة في والعمرة الحج شركات داعياً  الدينية، والشؤون األوقاف وزارة قبل من عنو اإلعالن سيتم
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 صّرحت الشركات بعض  أن حيث ، العمرة تسعيرة بخصوص التصريحات إدالء في التروي
 ". بالتروي  الوزارة من ابالغيا وتم العمرة، لرحالت تسعيرة بوجود

 االخباري النجاحالمصدر:   

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثًا 

 بتأييد الكنيست حل قانون عمى والثالثة الثانية بالقراءة األربعاء مساء اإلسرائيمي الكنيست صادق 
 ستجري عامة انتخابات إلى لمتوجو تمييداً  رسمية بصورة الكنيست حل يتم وبذلك عضو، 120
 .المقبل نيسان من التاسع في

 وكالة معاالمصدر:   

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 األمريكية القوات إلى المفاجئة ترامب دونالد األمريكي الرئيس بزيارة بالعراق سياسيون زعماء ندد 
 .العراق لسيادة انتياك بأنيا إياىا واصفين األربعاء يوم العراق في

 .المكان حول خالف بسبب ألغي العراقي الوزراء ورئيس ترامب بين اجتماعاً  إن نواب وقال

 النواب لمجمس طارئة جمسة إلى بيان في النيابية اإلصالح كتمة زعيم الساعدي صباح ودعا
يقاف العراق لسيادة الصارخ االنتياك ىذا” لبحث  يجب الذي ترامب من اليوجاء التصرفات ىذه وا 

 .“انتيى لمعراق األمريكي االحتالل فإن حدوده يعرف أن

 رويترزوكالة المصدر:  

  حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 ىااسما عمى قطاع غزة عسكرية عممية بدأي يسرائيماالحتالل اإلجيش  – 72-10-0222
 إلى أدت غزة قطاع عمى مفاجئة غارات بشن الجوية قواتو قامت حيث،" المصبوب الرصاص"

 .جريح 0322و 1310 عن يقل ال ما استشياد

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

