
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-1- 3                  الخميساليوم  : 

   يأواًل : الممف السياس 

 ذاىبة الفمسطينية السياسية القيادة إن ،" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو اشتية محمد.د قال 
 .الوطنية السمطة تشريعي وليس فمسطين، دولة برلمان انتخابات نحو

 إقميم فتح حركة من بتنظيم سمفيت محافظة في ، عقدت سياسية ندوة خالل اشتية وأوضح
 العالم حول دولة 831 أن الفمسطينية، الثورة انطالقة ذكرى احياء فعاليات ضمن سمفيت،
 .اآلن بعد انتقالية سمطة عن الحديث يمكن وال فمسطين بدولة اعترفت

 مع العالقة صياغة إعادة من تبدأ متاحة عدة وسائل وىناك ممكن، الدولة تجسيد أن وأكد
 المجمس لقرارات وفقا والقانونية واالقتصادية واألمنية، السياسية، المفاصل من بمجموعة االحتالل
 .الفمسطيني المركزي

 واحدة، وحكومة واحدة، شرعية عمى تقوم شاممة وطنية لوحدة جاىزة فتح حركة أن إلى وأشار
 يكون أن ونرفض وظيفي تقاسم أساس عمى المصالحة نرفض نحن" مضيفاً  واحد، أمن ورجل
 ".عمميا تقوض الوطنية السمطة جسم داخل يشياتميم ىناك

 مشيراً  المقبمة، اإلسرائيمية االنتخابات نتائج وىم عمى تعيش ال الفمسطينية القيادة ان اشتية واكد
 المتطرف اليمين نحو عام بشكل اإلسرائيمي المجتمع وتوجو إسرائيل في شريك أي غياب الى

 .القدس وتيويد لالستيطان الداعم

 األمر الستمرار تسعى انما دولتين، او واحدة دولة سواء حمول عن تبحث ال إسرائيل أن وبين
 غزة بين االنقسام استدامة ويحاول والقدس الغربية الضفة في االستيطان يعزز الذي الواقع

 الالجئين وعودة عاصمتيا، القدس تكون مستقمة فمسطينية دولة إلقامة إمكانية أي إلنياء والضفة
 .الدولية الشرعية لقرارات استنادا

 المصدر: مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية   
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 برنامج ان ، الحركة باسم والمتحدث ، فتح لحركة الثوري المجمس عضو ىالقواسم اسامة أكد   
 .يتغير ولم مستمر الجنوبية المحافظات في 45الـ الفمسطينية الثورة انطالقة ذكرى احياء فعاليات

 حركة ان ، فمسطين تمفزيون عبر األربعاء مساء التاسعة نشرة مع لقاء في ىالقواسم وأوضح
 بساحة الجنوبية المحافظات في المركزي ميرجانيا إلقامة موعداً  الجاري يناير 7 يوم حددت فتح

 . غزة مدينة وسط السرايا

 ممبيين باآلالف خرجوا الذي الجنوبية بالمحافظات فتح ةكحر  ابناء الى التحية القواسمي ووجو
 حركة من والبطش والمنع القمع رغم الفمسطينية الثورة شعمة بإيقاد لالحتفال فتح حركة نداء

 . ونساء واسرى مناضمين عمى اعتدت التي حماس

 الفمسطينية السمطة عمى المالي والحصار الصعبة المالية الظروف رغم:  القواسمي وقال
 ابناء مع معنى من الكممة تعنيو ما بكل الوقوف بضرورة تعميماتو اعطي الرئيس فان والحكومة

 بو وعد ما وماىية تفاصيل عن اتحدث ان الحق لي ليس ولكن ، الجنوبية بالمحافظات فتح
 . الرئيس

 مؤكداً  ، بغزة جرى ما كل بمحظة لحظة يتابع كان عباس محمود الرئيس ان القواسمي وأضاف
 .القدس بعد عمينا االغمى وىم الجنوبية المحافظات في ابنائيا عن تتخمى لن فتح حركة قيادة ان

        تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 االشقاء أبمغت حركة فتح أن بكر، أبو قدري المواء فتح، لحركة الثوري المجمس عضو أكد
 بين لقاءات ألي العودة وعدم حماس، حركة مع كمياً  العالقة قطعت بأنيا رسمي بشكل ينالمصري

 .الحركتين

 وأوقفنا حماس لقاء بعدم المصري الجانب أخبرنا": االخباري النجاح" لـ تصريح في بكر أبو وقال
 ".مصر طريق عن بو ابالغنا يتم جديد أي لدييا حال وفي معيا، االتصاالت

 والتي غزة قطاع في ومواقفيا لتصرفاتيا حماس تجاه موقف بمورة عمى عاكفة فتح أن وأضاف
 .التشريعي المجمس حل حماس مواقف عمى الردود أولى أن إلى مشيراً  ،"المخزية"بـ وصفيا

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-201912
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 في أنو مؤكداً  حماس، حركة بحق المرة ىذه صارمة ستكون القادمة اإلجراءات أن عمى وشدد 
 عن خارج بأنيا اإلعالن سيتم المقبمة الفترة قاطعتيا أو انتخابات إجراءات حماس رفضت حال

 .الفمسطيني الوطني الصف

 المصدر: موقع النجاح االخباري

 حماس حركة عميو أقدمت ما ان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد كدأ   
 أن إلى منوىا منفمت، سموك أنو الفمسطينية، الثورة شعمة ايقاد بمنع يومين قبل غزة قطاع في

 حركة ضد باالنتقامي السموك ىذا سمى فالبعض ألفعاليا، السياسية العواقب تدرك ال حماس
 .التشريعي المجمس بإنياء الدستورية المحكمة قرار نتيجة فتح،

 حماس: "مساء األربعاء فمسطين تمفزيون الذي بث عبر برنامج "ممف اليوم" في مجدالني وقال
 واسع، شعبي استفتاء يعتبر ذلك الن فتح، حركة في فتح ابناء بخروج ماليو  ىذا تخشى كانت

 ".الشعمة ايقاد في الحق فتح حركة عن المنشقين لبعض الحق تعطي وحماس

 ممك ىي الثورة فيذه السياسية، لمنتائج يحسب وال عقالني غير السموك ىذا ان اعتقد: "واضاف
 ".أوقدتيا التي ىي فتح حركة أن من بالرغم كمو، الفمسطيني لمشعب

التي يجرييا  المشاوراتبعد اجراء  االنتخابات  إلجراءمجدالني ان الرئيس سيصدر مرسوم  وقال
 .جنة االنتخابات المركزيةرئيس ل

وقال: "سنكمف اي فصيل لو عالقة مع حماس، لمضغط عمييا بخصوص االنتخابات، واذا 
ازالة  الفمسطينية ستعمل عمى ان القيادة ، موضحُا رفضت حماس، فسيكون لدينا اجراءات اخرى

 .بالوسائل الشرعية والديمقراطية االنقسام   اسباب 

وأشار مجدالني إلى أن الموقف االمريكي بالنسبة لمفمسطينيين ىو موقف معاٍد، ويتطابق مع 
الموقف اإلسرائيمي، منوىا إلى أن الجانب الفمسطيني سيواصل حقو في طمب العضوية بمجمس 

 .أن الواليات المتحدة االمريكية لن تكون الالعب الرئيسي في العممية السياسية االمن، مؤكداً 

        تمفزيون فمسطينالمصدر: 

  

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-201912
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 الحكومة: ممف  ثانياً  

 بيت ركام ِازالة بعممية بدأت الوزارة آليات إن الحساينة، مفيد واالسكان العامة األشغال وزير قال 
 تمييداً  وذلك الماضي، الشير االحتالل قوات ىدمتو الذي األمعري، مخيم في حميد أبو ناصر
 .الُميّدم البيت ِاعمار إلعادة

 وزارية لجنة تترأس وزارتو أن ، الركام إزالة في اآلليات عمل تفقده جولة خالل الحساينة وقال
 الوزراء رئيس وتوجييات عباس محمود الرئيس لتعميمات وفقاً  وذلك الُميّدم، البيت اعمار العادة
 .اهلل الحمد رامي

 في المواطنين صمود دعم ِاطار في يأتي حميد أبو ناصر بيت اعمار اعادة إن: وأضاف
 وتواصل االحتالل، ييدمو ما إعمار تواصل الوزارة أن مؤكداً  وجبروتو، االحتالل غطرسة مواجية
 خّمفو الذي والدمار والقصف الحروب وّيالت بعد غزة قطاع إعمار عممية في قدماً  المضي
 .االحتالل

 المصدر: وزارة االشغال

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 مختمفة مناطق من مواطنين 1 الخميس اليوم فجر ،االسرائيمي  االحتالل قوات اعتقمت 
 مالك، جنينمن  عطية أبو حسام،  تركمان أسامةوعرف من المعتقمين: الضفة،  بمحافظات 

 محمد،  زعول عمران عمر،  اهلل رام من  حبيس ناصر عمار، من قمقيمية بري محمد،  بري
 من بيت لحم  سباتين عمي

  وكالة معا المصدر:  
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً  

 أون جونج كيم الشمالي الكوري الزعيم من رسالة تمقى إنو ترامب دونالد األمريكي الرئيس الق 
نو  أجل من بيونجيانج عمى لمضغط إلدارتو الحالية الجيود إطار في قريبا، معو االجتماع يتوقع وا 

 .النووية لألسمحة برنامجيا عن التخمي

 وكالة رويترزالمصدر: 

 

 

 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضيةمع تحيات 

 اضغط هنا 45لمتابعة كافة البيانات والمواد االعالمية والمسموعة لذكرى االنطالقة الـ
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