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   أواًل : الممف السياسي 

 وقادة ومموك زعماء من عدد مع  واجتماعات لقاءات سمسمة عقد عباس محمود الرئيس يواصل
 الدعم تكثيف بيدف اليوم نيويورك في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعمال ىامش عمى العالم
 دولة استقالل وانجاز االحتالل انياء عمى الدولي االجماع تنفيذ عمى والعمل لقضيتنا الدولي
  .فمسطين

 الرئيس ان ،" فمسطين صوت" عبر المتحدة االمم في فمسطين مندوب منصور رياض وقال
 عقد واىمية المحتمة القدس مدينة ليا تتعرض التي التيويد سياسة خطورة عمى اكد لقاءتو خالل
 اضافة األمن، مجمس بمشاركة الدولية الشرعية قرارات وفق سياسية عممية النطالق دولي مؤتمر
 .المالية ازمتيا لتتجاوز الغوث وكالة واسناد دعم الى

 الجرائم عمى سيركز العامة الجمعية امام ايام ثالثة بعد المقرر الرئيس السيد خطاب ان واضاف
 باالستيطان الخاصة االمن مجمس قرارات تنفيذ وضرورة االستيطاني والتصعيد االسرائيمية
 المسؤولين كبار مع بحث سيادتو ان مشيراً  المقاصة اموال قرصنة االحتالل سمطات ومواصمة

 استالميا الفمسطيني الجانب رفض عمى فييا أكد المقاصة ممف ايام عدة قبل النرويج في
 .  كاممة بتحويميا اسرائيل الزام وضرورة منقوصة
 اجتماعات ىامش عمى ماكرون مانويل الفرنسي نظيره سيمتقي الرئيس السيد ان منصور واشار

 المناسبة السياسية الظروف لخمق الدولي االجماع قاعدة لطرح المتحدة لألمم العامة الجمعية
 .االسرائيمي االحتالل إلنياء
 الواليات في الفمسطينية الجالية أبناء االثنين، اليوم فجر  التقى قدعباس، محمود رئيسال وكان 

 .المتحدة لألمم العامة لمجمعية 85الـ الدورة اجتماعات ىامش عمى المتحدة،
 والتطورات الفمسطينية، األرض في األوضاع مستجدات آخر عمى الجالية، أبناء سيادتو، وأطمع

 االحتالل جراء شعبنا يعيشيا التي واألوضاع السياسية، العممية انسداد ظل في السياسية
 األميركية االمالءات لسياسة الرافض الفمسطيني الموقف ، مؤكدًا عمى العدوانية وممارساتو
 .االسرائيمي لالحتالل كامل بشكل المنحازة وقراراتيا

 ، صوت فمسطين وكالة وفاالمصدر: 
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 تواجو التي التحديات ىوير ويرنر األوروبي االستثمار بنك رئيس مع عباس محمود الرئيس حثب 
 االستثمارات حجم لزيادة األوروبي البنك مع االستثمار صندوق بو يقوم وما الفمسطيني االقتصاد

 .والزراعة والمياه الطاقة سيما ال القطاعات من مجموعة في فمسطين في
 اجتماعات ىامش عمى معو لقاء خالل ىوير األوروبي االستثمار بنك رئيس الرئيس وطالب
 بيدف أكبر انجازات لتحقيق االستثمار صندوق دعم في االستمرار المتحدة لألمم العامة الجمعية
 .لشعبنا واالقتصادي المالي الوضع تحسين
 رئيس مع سيادتو لقاء نتائج ان مصطفى محمد. د االستثمار صندوق ادارة مجمس رئيس وقال
 تبذل الجيود أن مؤكدا الوقت من فترة بعد االيجابية تأثيراتيا سنممس األوروبي االستثمار بنك
 عن لإلفراج االسرائيمي الجانب عمى لمضغط الدولي المجتمع لحث ، المستويات كل مىع

  .المحتجزة الضرائب عائدات
 صوت فمسطين اذاعةالمصدر: 

 
 رئيس دولة مع امس عقد الذي المقاء اىمية عمى الفتياني ماجد الثوري المجمس سر امين كدأ

 التي والسياسية المالية الحرب لمواجية واقتصادية سياسية خطط لتناولو اشتية محمد الوزراء
 . وحكومتو شعبنا ابناء ضد االميركية واالدارة االحتالل يشنيا

 االقتصادية الخطط من مجموعة اعدت الحكومة ان  ،" فمسطين صوت" عبر الفتياني واضاف
 منتجات استيراد ووقف االقتصادي االنفكاك كقرار شعبنا لحماية السياسية والقرارات والتنموية
 تطويرية خطط الى اضافة لمشباب عمل فرص وخمق االقتصادية المشاريع ودعم االحتالل
 . والمشافي الصحية لممراكز
 من والتخمص بشأنيا قريب لحل التوصل في اممو عن الفتياني اعرب المالية االزمة انياء وحول

 واسرائيل اميركا ان الى مشيرا شعبنا صمود دعم في الدولي لممجتمع والترقب التردد حالة استمرار
 المحمي المجتمع ضغط لجر منيا محاولة في لمحكومة الصعب المالي الوضع بقاء تستغال
 التبعية وضمن السياسي االحتالل تحت الفمسطيني الشعب وابقاء الحكومة ضد لمتحرك

 . االقتصادية
 اية يتمقى لم الثوري المجمس ان الى مشيرا الداخمية الصفوف تعزيز ضرورة عمى الفتياني واكد
 طريق عن فقط بيا العمم تم وانما المصالحة الى الفصائل بعض مبادرة بخصوص رسمية اوراق

 لشركة تؤسس فعمية خطوات وانما كالما يريد ال شعبنا ان مضيفا االجتماعي التواصل صفحات
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 لواء تحت وانضماميا االنقالب انياء بإعالن حماس من جرئ لقرار بحاجة المصالحة وان وطنية 
  . الفمسطيني لمشعب والشرعي الوحيد الممثل التحرير منظمة

 اذاعة صوت فمسطينلمصدر: ا
 
 ىذه في المطموب الفصائمي الجيد أن الفمسطيني، المركزي المجمس عضو الزق، محمود كدأ  

 تم الذي القاىرة اتفاق في عميو االتفاق تم ما تنفيذ ألجل لمضغط الفمسطيني الشارع حشد المحظة،
 األمور تزيد جديدة ومقترحات مبادرات تقديم وليس الفمسطينية، السياسية القوى كافة من توقيعو
 .تعقيداً 

 عميو االتفاق تم ما لتنفيذ ضاغط؛ شعبي جيد ىو الراىنة، المحظة ىذه في المطموب بأن وأضاف
 في األخير القاىرة اتفاق عمى ووقعنا وافقنا القاىرة في جميعاً  إننا حيث توقف، حيث من
23/21/3128. 
 غزة، في تحكم وموحدة، واحدة فمسطينية حكومة وجود بمبدأ االلتزام ضرورة عمى الزق وشدد 

 .األخير القاىرة اتفاق في نصاً  ورد كما الغربية، الضفة في تحكم كما
 تجاوز في حقيقي تقدم إنجاز أجل من الجيود من مزيد ببذل مصر في األشقاء طالب كما

 .األخير القاىرة اتفاق تنفيذ لتعطيل أدت التي العقبات،
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

    
  

 ثانيًا : ممف الحكومة

 في الصناعي لمعنقود التنفيذية الخطة أن عمى العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير أكد  
 .القادمة األسابيع غضون في جاىزة ستكون الخميل، محافظة
 شأنيا من االقتصادية القطاعات كافة لتشمل االنتاجية القاعدة توسيع عمى الخطة وتشتمل
 واستقطاب المتجددة، الطاقة عمى واالعتماد االنتاجية القطاعات تنمية في نوعية نقمة إحداث

 االنفكاك طريق عمى خطوة في الصناعية، المناطق وتأىيل واألجنبية المحمية االستثمارات
 .االحتالل عن االقتصادي

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  ،مواطناً  62 ، االثنيناليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 ثالثة من أكثر منذ بالقدس العيسوية بمدة وتشيد ،مقدسياً  38بينيم  بالمحافظات الشمالية والقدس

 عمميات وتنفيذ والتجار ممواطنينل الحقةم و االحتالل سمطات قبل من ممحوظاً  تصعيداً  أشير،
 التوالي، عمى الخامس لميوم االحتالل، قوات واصل، فيما تومنشآت منازل وىدم واعتقال اقتحام
 وحجج بذرائع الحديدية بالبوابة قمقيمية، مدينة شرق عزون لبمدة الشمالي الرئيسي المدخل إغالق
 اليومية حياتيم وتنغيص شعبنا ابناء بحق الجماعية العقوبات اطار في واىية،

 المستوطنين مجموعات اليوم صباح قتحمتوفي سياق االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى ، ا
 شرطة بحراسة المغاربة باب جية من المبارك األقصى المسجد باحات التممودية المعاىد وطمبة

 . الخاصة االحتالل

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 خموف سمطان األسير إن ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث الق  
 لصيغة التوصل بعد يوما 78 استمر الذي الطعام عن اضرابو عّمق جنين بمحافظة بروقين من

 .القادم ديسمبر منتصف عنو باإلفراج العسكرية ونيابتو االحتالل مخابرات مع اتفاق

 الطعام عن المفتوح اضرابيم يواصمون أسرى أربعة أن ،" فمسطين صوت" عبر  ربو عبد وأضاف
 األسير قضية في البت أتأرج االحتالل نيابة أن إلى مشيرا اإلداري، اعتقاليم عمى احتجاجا
 األسير قضية في البت أيضا أرجأت ،كما المقبل األربعاء إلى المحتمة القدس من خمف اسماعيل

 .سابق وقت في غنام أحمد

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 ىوية تحديد بيدف البرلمانية الكتل مع مشاوراتو ريفمين رؤوفين االحتالل  دولة رئيس انيى   
 . المقبمة الحكومة تشكيل ميمة بو ستناط الذي الكنيست عضو

 يبمغ نتنياىو بنيامين الوزراء رئيس الى الميمة دباسنا توصياتيم قدموا الذين النواب عدد ان وتبين
 . الميمة بيذه غانتس بيني بتكميف منيم 65 اوصى فيما 66
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 حل ايجاد بغية اليوم مساء ثالثي اجتماع الى وغانتس نتنياىو من كال االسرائيمي الرئيس  ودعا 
 واسعة وحدة حكومة تشكيل من يمكن

 فضائية مكان: المصدر

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 اختراقاً  ويعد شرعي غير انياالستيط التوسع إن فاندام، نيكوالس اليولندي والسفير المؤرخ قال 
 .الدولية والمواثيق الدولي لمقانون
 األوروبية الدول أن ،فمسطين تمفزيون عبر" فمسطين أصدقاء" لبرنامج حديث في فاندام وأوضح
 الشجب ببيانات االكتفاء بعدم حكوماتيا مطالباً  شرعي، غير وتعتبره لالستيطان رفضيا تؤكد

 .اسرائيل عمى العقوبات وفرض المبادئ تطبيق وضرورة واالستنكار،
 التصدير إمكانية اسرائيل تمنح واسرائيل، األوروبي االتحاد بين االقتصادية االتفاقية أن إلى ولفت
 إال االنسان، حقوق احترام عمى منيا الثاني البند يؤكد حين في قيمتيا، تخفيض أو ضرائب دون
 عقوبات وجود يستدعي ما الفمسطينية، األرض وتسرق يوم، كل االنسان حقوق تنتيك اسرائيل ان

 .سياسي قرار إلى بحاجة وىذا االتفاقية، ىذه وتجميد
 تمفزيون فمسطين:لمصدرا
 
 بيدرسون، غير سوريا، إلى األممي المبعوث لقائو بعد المعمم، وليد السوري، الخارجية وزير أكد 

 .ميمتو إلنجاح الخاص المبعوث مع التعاون مواصمة واستعدادىا السياسية بالعممية دمشق امالتز 
 المتبقية القضايا بحث المقاء خالل جرى حيث بيدرسون االثنين، اليوم صباح المعمم واستقبل
جراءات وآليات الدستورية، المجنة بتشكيل المتعمقة  عن بعيدا بدورىا قياميا يضمن بما عمميا، وا 

 .خارجي تدخل أي
 العممية قيادة في السوري الشعب حق بخصوص النظر وجيات تطابق إلى المعمم وأشار

  الخارجي التدخالت عن بعيدا وحده الدستورية
 السوريةاالنباء :وكالة لمصدرا
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=HA8HMTo4DP4


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-23                   االثنيناليوم  : 

 عن الناجم الخام النفط إنتاج فاقد من بالمئة 86 حوالي استعادت السعودية إن مطمع مصدر قال 
 .المقبل األسبوع أوائل بحمول الكميات كامل إلى وستعود النفطية منشآتيا من اثنتين عمى ىجمات

 بينما يوميا، برميل مميون 2.4 اآلن يفوق خريص من السعودي النفط إنتاج إن المصدر وقال
 .يوميا برميل ماليين ثالثة حوالي عند بقيق من الحالي اإلنتاج

  رويترزوكالة :لمصدرا
 

 النفط منشآت عمى اليجمات في إيران عمى بالموم جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس ألقى
 فعاليات إطار في روحاني حسن اإليراني الرئيس مع سيعقده من الذي االجتماع قبيل السعودية،
 . المتحدة لألمم العامة الجمعية

 طيار دون بطائرات اليجمات وراء كانت إيران بأن" جدا كبيرة احتماالت" ىناك إن جونسون وقال
 .طيران تنفيو ما وىو سعوديتين، نفطيتين منشأتين عمى وصواريخ

 محتمل أمر إيران عمى عقوبات فرض أن إلى مشيرا العسكري التدخل جونسون يستبعد ولم
 .أيضا

 المصدر: بي بي سي
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 في فمسطين لدولة كاممة عضوية بطمب يتقدم عباس محمود رئيسال - 3122  -34-9   
 .المتحدة األمم

 القدس في تمو عمى اإلسالمي المتحف من بالقرب داخمي جدار ارياني -   3114 -34-9   
 حكومة انتيجتيا التي الترميم منع سياسة بسبب وذلك ، األقصى المسجد يقع حيث القديمة

 . اإلسرائيمية االحتالل
 رئيس السايح الحميد عبد الشيخ تبعد اإلسرائيمي االحتالل سمطات -2978  -34-9   

 .واإلضرابات المقاومة اعمال تنظيم بحجة األردن، إلى األعمى االسالمي المجمس
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

