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أوالً  :الممف السياسي
ىاتف الرئيس محمود عباس ،عائمة أبو قبيطة في بمدة يطا جنوب الخميل معزيا بوفاة ابنيا
المناضل زىران أبو قبيطة ،الذي وافتو المنية فجر السبت ،إثر مرض عضال.
وأعرب سيادتو ،خالل االتصال ،عن أحر التعازي وصادق المواساة ،سائال العمي القدير أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمتو ،ويسكنو فسيح جنانو ،ويميم أىمو وذويو الصبر والسموان.
المصدر :وكالة وفا

أكد رئيس الوزراء د.محمد اشتية  ،أن الحكومة ستعمل خالل عام  0202بموازنة كاممة و لن
يكون ىناك اقتطاع من رواتب الموظفين  ،معرباً عن اممو بأن يكون حجم المساعدات العربية
والدولية في عام  0202بالقدر الذي يساعد الحكومة عمى عدم البقاء في األزمة .
وأكد د.اشتية خالل لقاء خاص مع تمفزيون فمسطين بث مساء السبت  ،ان الحكومة ستبقى
الوفية ألسر الشيداء واألسرى الن ىذا التزام قطعتو الثورة عمى نفسيا من عام .5691
وأوضح د .اشتية ان رواتب الموظفين العموميين عن شير  50الماضي ،ستصرف اليوم
األحد ،باإلضافة إلى باقي المستحقات من الشير األخير لألزمة.
وبيَّن د اشتية أن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة ىدفيا الرئيسي االنفكاك عن االحتالل" ،و
َ
تعزيز المنتج الوطني والعمق العربي والعالقات التجارية مع العالم.
وذكر اشتية أنو ستكون زيارة لمسعودية بعد  02فبراير المقبل ،وكذلك زيارات لعمان وقطر
والكويت والمغرب؛ من أجل تشبيك المصالح بين ىذه البمدان ودولة فمسطين ،وتعزيز العالقات
التجارية واالستثمارية مع الدول العربية.
ولفت د.اشتية إلى أن القرار اإلسرائيمي باقتطاع أموال الضرائب "المقاصة" ومجمل العقوبات
عمى األراضي الفمسطينية موجودة عمى طاولة القيادة التخاذ قرار فييا.
وأكد د .اشتية اصرار القيادة الفمسطينية عمى اجراء االنتخابات في جميع محافظات الوطن،
الن انجاح االنتخابات ىي الرد الحقيقي والجديد عمى صفقة القرن.

اليوم االربعاء اليوم  :االحد

2017-12-6

2020-1-5

واعتبر د.اشتية أن خروج الجماىير في إنطالقة حركة "فتح" الـ  11في قطاع غزة ،ىو أبسط رد
عمى (صفقة القرن) ومحاوالت فصل وعزل غزة عن الضفة.
المصدر :تمفزيون فمسطين

قال أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د .صائب عريقات  ،إن "الثورة الفمسطينية عصية
عمى االنكسار أو التراجع أو الخضوع لضغط ىنا أو ىناك ،أو االرتيان ألجندات وحسابات
إقميمية أو ضغوط دولية".
وجدد عريقات في كممتو خالل ميرجان جماىيري نظمتو حركة فتح بأريحا  ،التأكيد عمى موقف
حركة فتح وتمسكيا بالثوابت الفمسطينية والمبادئ التي انطمقت من أجميا ،وقدمت في سبيل ذلك
عشرات آالف الشيداء والجرحى واألسرى ،يتقدميم القائد المؤسس ياسر عرفات ،وكوكبة من
أعضاء المجنة المركزية.
وحيا عريقات جماىير فتح وجماىير شعبنا في قطاع غزة "الذين قالوا كممتيم واكدوا عمى وحدة
شعبنا في ظل استيداف القضية الفمسطينية من قبل دولة االحتالل ومدعي الديمقراطية في
العالم".
المصدر :مفوضية االعالم والثقافة

تعقد المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً ليا اليوم االحد لبحث وتحديد الممفات التي ستقدم
لممحكمة الجنائية الدولية إلدانة االحتالل  ،وايضا بحث اجراء االنتخابات في القدس  ،وقرصنة
االحتالل ألموال المقاصة الفمسطينية .
المصدر :صوت فمسطين
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ثانياً  :ممف االحتالل واالستيطان واألسرى
يواصل األسير :أحمد زىران إضرابو المفتوح عن الطعام ،لميوم ( )521عمى التوالي ،احتجاجاً
عمى اعتقالو اإلداري  ،في ظل تدىور صحيتو بشكل كبير ،وعائمتو تطالب المؤسسات الحقوقية
الدولية التدخل لالسراع باالفراج عنو.
يذكر أن األسير أحمد زىران ( 20عاماً) ،من بمدة دير أبو مشعل في رام اهلل ،كان قد أمضى ما
مجموعو ( )51عاماً في معتقالت االحتالل.
المصدر :مفوضية االعالم والثقافة

اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم االحد  51مواطناً عمى االقل خالل عمميات دىم
وتنفتيش لمناطق متفرقة بالمحافظات الشمالية والقدس بينيم  52مواطنين من العيسوية في القدس
 ،فيما تواصل قوات االحتالل التضييق عمى اىالي بمدة نحالين في بيت لحم لدفعيم لمتيجير
القسري عن اراضييم.
المصدر :مفوضية االعالم والثقافة

يجتمع المجمس الوزاري المصغر في دولة االحتالل اليوم االحد لبحث تبعات تصفية قائد فيمق
القدس التابع لمحرس الثوري اإليراني قاسم سميماني في غارة جوية امريكية في بغداد الميمة
الماضية

المصدر :موقع قناة كان االسرائيمية
أظيرت نتائج استطالعات لمرأي في اسرائيل  ،أن معسكر اليمين يتفوق عمى معسكر ما يسمى
مقعدا ،و 29مقعداً لمعسكر "اليسار – وسط" (غانتس) .
"اليسار – الوسط" بحصولو ً 12
في حين عارض  % 10من المستطمعين منح بنيامين نتنياىو الحصانة البرلمانية.
المصدر :موقع عرب 84
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ثالثاً  :الممف العرب والدولي

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن الواليات المتحدة حددت  10موقعا إيرانيا ستضربيا إذا
ىاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية رداً عمى قتل القائد العسكري اإليراني قاسم
سميماني في ىجوم أمريكي بطائرة مسيرة يوم الجمعة.
واوضح ترامب” ،ان االىداف المحددة بعضيا ”عمى درجة عالية لمغاية من األىمية إليران
ولمثقافة اإليرانية وان تمك األىداف وايران ذاتيا ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.
المصدر :وكالة رويترز

اعتبرت رئيسة مجمس النواب األمريكي ،نانسي بيموسي ، ،إن األعمال العسكرية واالستف اززية
إلدارة الرئيس ترامب تعرض الجنود والدبموماسيين لمخطر .
وقالت بيموسي في بيان ،إن "اشعار البيت األبيض لمكونغرس بالغارة الجوية التي أدت إلى مقتل
القائد العسكري اإليراني قاسم سميماني في العراق ،تثير تساؤالت حول توقيت القرار وطريقة
تبريره".
المصدر:وكالة سبوتنك

رابعاً  :حدث في مثل هذا اليوم

 - 5611 -5-1مجمس األمن يصدر ق ارره رقم (  ) 926والذي يطمب فيو من الصياينة
االمتناع عن ترحيل مدنيين فمسطينيين عن األراضي المحتمة .

 - 5665 -5-1بيان لجنة إنقاذ القدس لتوحيد الصف وافشال مخطط تيويد القدس .
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- 5621 -5-1الواليات المتحدة األمريكية ترسل شحنة أسمحة إلى الصياينة في فمسطين فييا
مئتان رطل من مادة الـ ( ت.ن.ت) شديدة االنفجار .

 - 5621 -5-1عصابات الياغاناه الصييونية تنسف فندق (سمير أميس) في حي القطمون
من القدس  ،مما ادى الى استشياد ثمانية عشر رجال وامرأة وعشرين مصاب ،وكان من أىداف
ىذه العممية اغتيال القائد  :عبد القادر الحسيني  ،لكنو كان قد غادر المكان قبل لحظات من
عممية النسف .

انتهت النشرة اليومية
مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية

