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   أواًل : الممف السياسي 

 العاصمة في ابي شينزو الياباني الوزراء رئيس اإلثنين، مساء عباس، محمود رئيسال التقى  
 .طوكيو اليابانية

 الفمسطينية القضية بيا تمر التي التطورات آخر الياباني، الوزراء رئيس مع سيادتو وبحث
 .المجاالت شتى في وتنميتيا تطويرىا وسبل البمدين بين الثنائية والعالقات والمنطقة،

 العادلة قضيتو ونصرة الفمسطيني الشعب دعم في وجيودىا مواقفيا عمى اليابان الرئيس، وشكر
 .واستقاللو حريتو لنيل

 تضامن مؤكدا االعصار، بضحايا الياباني والشعب الوزراء لرئيس الحارة، تعازيو سيادتو وكرر
 .المصاب بيذا الصديق الياباني الشعب جانب إلى ووقوفو الفمسطيني الشعب

 وكالة وفا المصدر: 

 

حّذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد   
 .األقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى ديني

، "نحمل الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية اقتحام باحات األقصى، صحفي وقال أبو ردينة في بيان
واالعتداء عمى المصمين، األمر الذي يعمل عمى تأجيج األوضاع، وزيادة التوتر لجر المنطقة 

 .لمربع العنف"

أحمر ال يمكن وأكد ضرورة وقف االنتياكات التي يتعرض ليا األقصى، مشددا عمى انو خط 
 .السكوت أمام ما يتعرض لو من اعتداءات متكررة من قبل االحتالل ومستوطنيو

 .وأشاد أبو ردينة بصمود أبناء شعبنا في وجو االقتحامات واعتداءات االحتالل المستمرة بحقيم

 وكالة وفا المصدر: 
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وتم تشكيل  محسومة، لالنتخابات الذىاب مسألة أن فتح" حركة رئيس نائب العالول محمود كدأ  
التراب  وكل غزة قطاع أو القدس في سواء إجرائيا أمام العقبات إزالة أجل من المجان المختمفة

 األسبوع فظات الجنوبيةالمحا إلى ستتوجو المركزية االنتخابات لجنة أن مشيرًا الى،الفمسطيني
 .المقبل

 من مجموعة ستنطمق االنتخابات، لجنة زيارة بعد: " عبر "صوت فمسطين"  العالول وأضاف 
 بيا نقوم التي الحوارات إلى باإلضافة اإلسالمي، الجياد أو حماسحركة  مع سواء االتصاالت

 ".االتجاه بيذا التحرير منظمة قوى مع حاليا

 إلى مشيراً  االنتخابات، أجل من المواتي المناخ بتييئة تقوم الُمشكمة المجان أن وأوضح العالول
 .الموضوع بيذا المعنية الجيات وكل والقوى الفصائل مع الحوار من كبيرا كما يتطمب ذلك أن

 لم أو انتخابات ىناك كان سواء بيا القيام من بد ال ىامة خطوة ىناك وأشار العالول الى أن
 األحداث عمى الضوء وتسميط لو واالستماع معو والحوار الجميور مع التواصل وىي يكن،

 .المسؤولية تحمل قاعدة توسيع بيدف القرار اتخاذ في ومشاركتيا

من ناحية أخرى دعا العالول الى التضامن والوقوف الى جانب قاطفي الزيتون في المحافظات 
من بحماية من قوات االحتالل  الشمالية في وجو عنجيية المستوطنين الذين يمنعون المزارعين 

 الوصول الى مزارعيم لقطف الزيتون .

 اذاعة صوت فمسطين المصدر: 

 

 عمى واعتداءات اقتحامات من األقصى المسجد في يجري ما أن عمى فتح حركة أكدت  
 في مسمم وكل فمسطيني كل عمى والعدوان اإلرىاب درجات أعمى ىو والمصميين، المرابطين

 .العالم

 إن ،صحفي تصريح في القواسمي أسامو فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 الستخداميا المختمقة واألكاذيب األساطير استحضار عمى اإلسرائيمية االحتالل حكومة إصرار

 يجمب ولن حقا، يخمق لن األقصى، المسجد في وتحديدا القدس، في مزعوم جديد واقع خمق في
شعال الدمار اال  .أحد منو يسمم لن الذي األمر بأسره، والعالم المنطقة في الديني الصراع أتون وا 
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 والدفاع فيو الرباط الى لألقصى، الوصول يستطيع لمن الفمسطيني شعبنا أبناء القواسمي ودعا 
 .والمسيحية اإلسالمية مقدساتنا كل وعن عنو

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 نحو يأخذنا جدا ميم مشروع البيانات عمم مبادرة إطالق إن اشتية، محمدد. الوزراء رئيس لقا   
 .المستقبل عمم

 الجياز وينظمو ،اهلل رام في عقد الذي البيانات عمم مهرجان خالل كممته في اشتية، د. وأضاف
 تخطيط يوجد ال بيانات بدون" األميركية، العربية الجامعة مع بالشراكة لإلحصاء، المركزي
 اطمقتيا التي" العناقيد" خطة أن إلى مشيرا ،"التخطيط بدون التنمية إحداث يمكن ال وبالتالي
 .الفمسطيني لإلحصاء المركزي الجياز قدميا التي البيانات عمى تعتمد الحكومة

 أمامنا ويضع الطريق، الى ويرشدنا ويستقرئ البيانات يحمل من الى بحاجة نحن: "د.اشتية وتابع
 ".المجاالت كل في واضحة طريق خارطة

 المتمثمة الرسمية والمؤسسة األميركية، العربية الجامعة بين الشراكة بروح الوزراء رئيس وأشاد
 البمد يبني ما الشراكة ىذه أن مؤكدا الشريكة، المؤسسات وكافة لإلحصاء، المركزي بالجياز
 .المعرفة وينتج

 مجمس الوزراءالمصدر:

 

 من الزيتون قاطفي المزارعين طرد عمى االحتالل قوات إقدام والمغتربين، الخارجية وزارة اعتبرت 
 الزيتون، ثمار قطف استكمال من ومنعيم التوالي عمى الثالث لميوم قريوت بمدة في أراضييم
 نابمس غرب جنوب منطقة يستيدف عنصري استعماري مخطط من وجزءاً  خطيرا، تصعيدا
 . وسطيا عن الضفة شمال يفصل كبير استيطاني تجمع لتأسيس بكامميا،

http://www.palgov.ps/article/3392/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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 الوقت وحتى سنين منذ المستوطنين قطعان بو قومي ما" األحد، مساء ليا، بيان في الوزارة وقالت 
 في جديد استيطاني واقع خمق منو اليدف يزال وال كان ممنيجة، متواصمة ىجمات من الحاضر

 ".المختمفة وأذرعيا االحتالل وحكومة المستوطنين بين االدوار وتقسيم بالتواطؤ المنطقة تمك

 المصدر: وزارة الخارجية 

 

 : ممف الحكومةثانيًا 

 بمشروع خاصة مالية دفعات صرف عن ،زيارة محمد واإلسكان العامة األشغال وزير أعمن   
 .غزة قطاع في الندى حيّ  إعمار إعادة

 في العمل الستكمال دفعات ستصرف العامة األشغال أن الوزارة، عن صادر صحفي بيان وذكر
 أعمال ولمشروع الحّي، في سكنية وحدة >< إنشاء لمشروع القطاع، شمال الندى حي مشروع
 .يورو مميون ?.8 حوالي إجمالية بقيمة مباني ; صيانة

 وحدة 888 إنشاء مشروع من والثالثة الثانية لممرحمة دفعات صرف أيضاً  يجري أنو وأضاف
 .يورو ألف 3:: حوالي بقيمة الحيّ  في سكنية

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

الشاب  ،والطفل: معتصم عنتوري من قمقيمية االثنين  اليوم اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت   
يش بالمحافظات الشمالية خالل عمميات دىم وتفت من محافظة الخميل ةسيف جمال احمد أبو زين

المسجد االقصى  واعتقمت عدد من اح اليوم بصقوات االحتالل  أقتحمت ، كما والقدس 
 المصمين من مصمى باب الرحمة .

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 ،?;االراضي المحتمة عام  في العربية لمجماىير العميا المتابعة لجنة في الحقوقي ىالمنتد قرر 
 القانون تنفيذ سمطات تخاذل حول المتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق لمجمس شكوى تقديم

 .العربي بالمجتمع والجريمة العنف بمواجية اإلسرائيمية

 والدولية الحقوقية األبعاد موضوع بحث الحقوقي، لممنتدى طارئ اجتماع خالل ذلك وتقرر
 وذلك األحد، مساء المتابعة، لجنة عن صدر بيان في جاء ما وفق والجريمة، العنف لموضوع
 .والجريمة العنف آفة لمواجية المجنة مساعي ضمن

 سياسات لفضح مؤثرة دولية لمؤسسات التوجو" كذلك االجتماع خالل تقرر أنو البيان وأوضح
 ".اإلسرائيمية التقاعس

 84موقع عرب المصدر: 

 بنيامين االسرائيمي  الوزراء رئيس عمى بشدة ليبرمان افيغدور بيتنا اسرائيل حزب رئيس حمل   
 .جديد حكومي ائتالف لتشكيل المفاوضات اليو آلت الذي المسدود الطريق خمفية عمى نتنياىو

 من كل عمى نتنياىو ىجمات ان"،  فيسبوك عمى شبكة " صفحتو عمى تدوينة في ليبرمان وقال
 . الحكومة تشكيل في متتالية مرات ثالث فشمو حقيقة تخفي ان يمكنيا ال الراي يخالفو

 انتخابية حممة في نتنياىو شرع االخفاقات ىذه عن المسؤولية تحمل من بدال ليبرمان ،  واضاف
 . واسعة ليبرالية وحدة حكومة من بدالً  الديني االكراه حكومة فرض يحاول وانو ثالثة

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

محادثات مع رئيسة مجمس النواب األميركي خالل  لعاىل األردني الممك عبداهلل الثاني ا أكد  
 والشامل والدائم العادل السالم تحقيق ضرورةبنانسي بيموسي ومجموعة من النواب األميركيين 

 المستقمة الفمسطينية الدولة قيام يضمن الذي الدولتين، حل أساس عمى ةيينلحل القضية الفمسط
 .الشرقية القدس وعاصمتيا <=@8 عام حزيران من الرابع خطوط عمى

 ءاالردنية وكالة األنباالمصدر: 
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، «توفير الدعم العربي والدولي لمعممية التعميمية في فمسطيندعت جامعة الدول العربية إلى    
أىمية الدور الحيوي الذي تضطمع بو وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين »مؤكدة 

 «.الفمسطينيين )األونروا( في ىذا الصدد

، سعيد أبو عمي، األمين العام المساعد لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة،  د.وقال 
بين مجمس الشؤون التربوية ألبناء فمسطين،  @9االجتماع المشترك »خالل افتتاح أعمال 

الوجود  حربًا إسرائيمية شاممة ضد، إن ىناك  والمسؤولين عن شؤون التربية والتعميم في )األونروا(
معان سمطات االحتالل في محاوالت فرض األمر الواقع عمى األرض،  والحقوق الفمسطينية، وا 

مستوطن لساحات المسجد األقصى، تحت  33;والتي كان آخرىا ما جرى من اقتحام نحو 
 .حماية شرطة االحتالل، حيث يشيد المسجد األقصى تصاعدًا خطيرًا في وتيرة االقتحامات

 صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 

 

 أحمد، أبي اإلثيوبي، الوزراء رئيس السيسي، الفتاح عبد المصري، الرئيس يمتقي أن المقرر من 
 التي" إفريقيا - روسيا" قمة ىامش عمى ،الحالي أكتوبر ;9 في ،"النيضة سد" لممف مناقشةل

 .الروسي سوتشي منتجع يستضيفيا

" النيضة سد" بناء استكمال بعد عمييا ستحصل التي النيل مياه منسوب إبقاء عمى مصر وتصر
 فقط، مميار 8: عمى إثيوبيا توافق فيما مكعب، متر مميار 3; أي الحالي، مستواه عمى اإلثيوبي
 .بسيادتيا مساسا المصري المطمب معتبرة

 أثناء وممئو، السد تشغيل شروط عمى اتفاق إلى لمتوصل الجيود استنفدت إنيا القاىرة وقالت
 .األخيرة الثالث السنوات مدار عمى والسودان إثيوبيا وبين بينيا الجارية المحادثات

 حل في لممساىمة خارجي بوسيط االستعانة عمى توافق كي أبابا أديس عمى القاىرة ستضغط و
 .السد حول الخالف

  روسيا اليوم:المصدر
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 وجنوب شمال في مدن إلى الطوارئ حالة ستمد الحكومة إن بنيرا سيباستيان تشيمي رئيس الق   
شعال عنيفة اشتباكات خالل أشخاص سبعة عن يقل ال ما مقتل بعد البالد  في لمحرائق متعمد وا 
 .األسبوع مطمع

 في الجيش قيادة مقر من األحد مساء من متأخرة ساعة في التمفزيون بثو بيان في بنيرا وقال
 وأكد.“حدود أي دون العنف الستخدام مستعد قوي عدو ضد حرب في إننا” سانتياجو العاصمة

 .العاصمة وجنوبي شمالي إلى السبت مساء سانتياجو في أعمنت التي الطوارئ حالة مد

 وكالة رويترزالمصدر:

 

 تخفيف بيدف اإلصالحية القرارات من حزمة عن الحريري سعد المبنانية الحكومة رئيس أعمن  
 أنيا يرون التي الحاكمة بالنخبة لإلطاحة تدعو احتجاجات أججت التي االقتصادية األزمة حدة

 .والمحسوبية الفساد في غارقة

 بنسبة والسابقين الحاليين والنواب والوزراء الرؤساء رواتب خفض اإلصالحية القرارات وتشمل
 ليرة مميار آالف خمسة بنحو المبنانية والمصارف المركزي المصرف ومساىمة المئة في خمسين
 .9393 ميزانية في “الصفر يقارب عجز” لتحقيق دوالر مميار :.: يعادل ما أي لبنانية

صالح االتصاالت قطاعة لخصخصة خطة تتضمن كما  الذي الميترئ الكيرباء لقطاع شامل وا 
 .البالد في المتداعي المالي الوضع عمى الضغوط أكبر أحد يمثل

 لمموافقة الرئاسي بالقصر اإلثنين اليوم ظير ستجتمع الحريري حكومة إن حكومية مصادر وقالت
 .اإلصالحات حزمة عمى

أعمن رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في لبنان، وليد جنبالط، رفضو لمورقة ومن جيتو 
االقتصادية المقدمة من رئيس الحكومة سعد الحريري، داعيا الى إجراء انتخابات نيابية عمى 

 مطالبًا بتنحية وزير الخارجية جبران باسيل.،  قاعدة نظام انتخابي جديد

 ، الجزيرة وكالة رويترزالمصدر:
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 فبراير حتى التكتل من بريطانيا خروج سيؤجل األوروبي االتحاد أن  دبموماسية مصادر قالت   
 باتفاق البرلمان إقناع عن جونسون بوريس البريطانية الحكومة رئيس عجز إذا 9393 شباط

 .األسبوع ىذا االنسحاب

 من تنسحب أن يمكن بريطانيا أن يعني مما “مرنا” سيكون التأجيل إن المصادر وأوضحت
 أقر إذا الثاني كانون يناير أو األول كانون ديسمبر >8 أو الثاني تشرين نوفمبر أول االتحاد
 .التمديد فترة انتياء قبل االتفاق البرلمان

 شير بين ستتراوح التمديد خيارات فإن لندن في التطورات إلى استنادا أنو الى الدبموماسيين ولفت
 .أكثر أو عام ونصف نوفمبر، آخر إلى أي إضافي،

  بي بي سيالمصدر:

 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 كافة الفمسطينية الفصائل عمى مصر وزعتو الذي االتفاق مسودة نشر– ?933 -98-83   
 . القاىرة في ?88/933/@ في الشامل الوطني لمحوار تمييدا

 
 الفمسطينية – الفمسطينية لممصالحة المصرية لورقة الكامل النص نشر –@933 -98-83   

 . الخالف وانياء

   
 عمى احتجاًجا ومنصب من يستقيل دايان موشيو اإلسرائيمي الحرب وزير - @<@8 -98-83   

 .المحتمةالفمسطينية  األراضي مصادرة في بيجن مناحم الحكومة رئيس سياسة
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-21                   االثنيناليوم  : 

 مسؤول بين اجتماع أول يعقد سوفانيار جان الفرنسي الخارجية وزير – ;<@8 -98-83    
 .لبنان إلى زيارتو خالل وذلك "ابو عمار"  عرفات ياسرالرئيس : ، و  غربي أوروبي

 .المصرية البحرية قوات يد عمى إيالت اإلسرائيمية المدمرة إغراق - <=@8–98-83   

 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

