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 أواًل : الممف السياسي

 المبعوث اهلل، راـ مدينة في الرئاسة بمقر الثالثاء، مساء عباس، محمود الرئيس استقبؿ  
 سفير بحضور لو، المرافؽ والوفد شنغ، شياو قونغ األوسط، الشرؽ في السالـ لعممية الصيني
 .واي قواة  فمسطيف لدى الشعبية الصيف جميورية

 مؤكداً  الفمسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر عمى الصيني، المبعوث الرئيس، واطمع
 البمديف بيف التاريخية الثنائية العالقات وتعزيز توطيد عمى الفمسطينية القيادة حرص عمى

 فمسطيف بيف الدبموماسية العالقات لتأسيس الثالثيف الذكرى األياـ ىذه تصادؼ والتي الصديقيف،
 .الشعبية الصيف وجميورية

 المحافؿ في العادلة وقضيتو الفمسطيني لمشعب الصيف تقدمو الذي الكبير بالدعـ الرئيس، واشاد
 . الفمسطينية الدولة مؤسسات لبناء واالقتصادي السياسي والدعـ الدولية،

 وحؽ الفمسطينية القضية تجاه والدائـ الثابت بالده موقؼ عمى الصيني، المبعوث أكد بدوره
 تقديـ في مستمرة الصيف أف إلى  مشيراً  ، المستقمة الفمسطينية دولتو بإقامة الفمسطيني الشعب
 .الفمسطيني لمشعب واالقتصادي السياسي الدعـ

 وكالة وفا: المصدر

 

 أف يجب بؿ الوطني الشأف في الحديث ليـ يحؽ ال العدالة مف الياربيف اف فتح حركة قالت 
 .المحاكمة يقدموا

 والتي السرايا في تمت التي الخطابة حفمة اف الحركة باسـ المتحدث سيؼ ابو عاطؼد. وأوضح
 .فيو شارؾ ولمف عميو لمقائميف التآمري العقؿ يعكس العدالة مف الياربيف بعض بيا تحدث

 بيف امتدادىـ ضحالة السرايا في الخطابة لحفمة الذريع الفشؿ عكس لقد سيؼ، أبو واضاؼ
 .ليـ الفتحاوية القاعدة ولفظ الجماىير

  عرفات ياسر ومؤسسيا ففتح األرض عشب كؿ مف وأعظـ واعتى أكبر عمار وأبو فتح أف وقاؿ
 .الحقيقي األرض ممح ىـ وجماىيرىا عباس محمود الرئيس العاـ وقائدىا
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 لالنقالبيف الخطابة حفمة تاركة وقرارىا وقيادتيا بفتح التزمت التي الفتحاوية الجماىير اف وأكد
 وىي الوطف عف والمدافعة الدـ حارسة ىي المستقيمة غير الكسور وتحالؼ الجدد واالنقالبييف

 .الفتحاوية الجمرة حاممة

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 كانت فتح حركة أف باسميا، والمتحدث فتح، لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامة أكد 
 ياسر الخالد البطؿ الشييد رأسيـ وعمى الغالية ولدمائيـ لمشيداء واألوفى األصدؽ وستبقى
 .حصاره في عميو وتآمروا حياتو في خونوه الذيف أولئؾ وليسوا عرفات،

 عبر حماس ودعوات تسييالت وأف مكانو، بغير عرفات ياسر اسـ استغالؿ إف: "القواسمي وقاؿ
 الكراىية استمرار عف يعبر استشياده، ذكرى إلحياء  المشبوىة الدعوة في لممشاركة الجوامع
 ومنقسمة، منشقة فتح برؤية تتحقؽ لف وأماني ىابط مخطط عف واضحا وتعبيرا فتح، لحركة

 الكبير االسـ ىذا يستغؿ والبعض الفاضحة، عيوبو إلخفاء الختيار بكوفية التستر يريد فالبعض
 ".فشؿ وكالىما مفسخة، فتح برؤية أمانيو لتحقيؽ

 جيود مف بالرغـ اليوـ ويراىا ،3102 العاـ وفي الماضي العاـ السرايا رأى مف أف القواسمي وأكد
 .الكسر عمى عصية فتح وأف تماما، فشؿ كمييما أف جيدا يعرؼ حماس،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الوطنية لممصالحة جاىزة فتح حركة إف ، فتح لحركة المركزية المجنة اشتية عضو محمد. د قاؿ
 التي النقطة مف الفمسطينية الحكومة تمكيف عممية واستكماؿ الماضي، العاـ التفاؽ وفقا الشاممة
 .الفمسطينية المخابرات جياز ورئيس الوزراء رئيس استيداؼ محاولة عقب عندىا انتيت

 المشروع عماد باعتبارىا الفمسطينية الوطنية المصالحة تريد الفمسطينية القيادة أن اشتية وأكد
 الوطنية الوحدة لتحقيؽ ممكف شيء كؿ لبذؿ مستعدة الحركة أف عمى مشددا الفمسطيني، الوطني
 .الوظيفي التقاسـ نظرية  وفؽ وليس والبرنامج، والكياف الشرعية، وحدة عمى القائمة

 الفمسطيني الشعب فييا يقرر عامة انتخابات إلى لمذىاب كذلؾ مستعدة فتح حركة أف وبّيف
 .خياره

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

https://fatehinfo.net/post/154079
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، قياـ المندوبة الدائمة صائب عريقات أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  د.استنكر 
لمواليات المتحدة األمريكية نيكي ىيممي بتوزيع مشروع قرار عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

 يدعو إلدانة حركة حماس . 

الحقائؽ ، مؤكدا اف سمطة االحتالؿ ) إسرائيؿ ( ووصؼ عريقات ىذا المشروع بانو محاولة لقمب 
، باستمرار االحتالؿ واالستيطاف االستعماري وجرائـ الحرب والعقوبات الجماعية ، ىي مف 

 . يستحؽ اإلدانة والمساءلة والمحاسبة . ودعا عريقات دوؿ العالـ الى احباط ىذا المشروع

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 وزارة عاـ مدير لقائو خالؿ التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أميف عريقات صائب. د أكد 
 الشرؽ قسـ ورئيس باؾ، كريستياف افريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ لشؤوف االلمانية الخارجية
 عمى كالجس، كريستياف السيد فمسطيف لدى المانيا ممثؿ يرافقيما تنكؿ، توبياس الدكتور األوسط
 عمى خاصة خطير، بشكؿ األوضاع تدىور لمنع عاجؿ بتحرؾ األوروبي االتحاد قياـ وجوب
 ُتشير الدالئؿ جميع اف إذ الداخمية، اإلسرائيمية السياسية الساحة عمى الحاصمة التطورات ضوء
 سياسات بممارسة نتانياىو بنياميف( إسرائيؿ) االحتالؿ سمطة وزراء رئيس قياـ احتماالت إلى

 بمدة وىدـ غزة، قطاع عمى العدواف احتماؿ ذلؾ في بما الفمسطيني، الشعب ضد واعتداءات
 األراضي ومصادرة البيوت وىدـ اإلسرائيمية االستعمارية النشاطات وتكثيؼ األحمر، الخاف

 والتصعيد التطرؼ إلى ُتشير اإلسرائيمية االنتخابية المحاوالت مالمح إف إذ العرقي، والتطيير
 .الفمسطيني الشعب عمى العدواف دائرة وتوسيع

 األوروبي االتحاد دوؿ مف يتطمب الدولتيف خيار عمى المحافظة أف عمى عريقات  وشدد
 .الشرقية القدس وبعاصمتيا 0691 عاـ حزيراف مف الرابع حدود عمى فمسطيف بدولة االعتراؼ

 وكالة وفا: المصدر

األونروا العدوؿ عف كافة  بمنظمة التحرير طالب أحمد أبو ىولي رئيس دائرة شؤوف الالجئيف
القرارات واالجراءات التقشفية التي اتخذتيا في حزيراف مف العاـ الحالي كأحد التدابير لمخروج مف 
ازمتيا المالية، خاصة أنيا تجاوزت ازمتيا المالية وزالت االسباب التي ادت الى المجوء الييا 

 .وبات الوضع المالي ليا مستقراً 

أماـ أعضاء المجنة االستشارية لألونروا في اجتماعيا  التي ألقاىا أكد أبو هولي في كممتهو 
عمى ساحؿ البحر الميت ، أف الدوؿ العربية المضيفة  المنعقد في المممكة األردنية الياشمية

https://fatehinfo.net/post/154087
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و"األونروا" والدوؿ المانحة قد تجاوزت األزمة المالية التي كادت أف تعصؼ باألونروا وتيدد 
 مميوف دوالر. 30وجودىا بعد أف انخفض العجز المالي في ميزانيتيا الى 

صاالت التي قادتيا القيادة الفمسطينية، الى أف التنسيؽ المشترؾ بيف األطراؼ المعنية واالتولفت 
رئيس محمود عباس والدوؿ العربية المضيفة واالتصاالت التي قادىا مفوض عاـ الوكالة بيير الو 

كرينبوؿ وتواصمو مع األميف العاـ لألمـ المتحدة والدوؿ المانحة والمنظمات الدولية أدت الى 
 . جـ عف قطع اإلدارة األميركية تمويميا لألونرواتجاوز األزمة المالية وتغطية العجز المالي النا

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 لمنقابات التنسيقي المجمس لقائو عقب الثالثاء، اليوـ اهلل، الحمد رامي. د الوزراء رئيس اعمف  
 عودة، عبير واالقتصاد شيال، أبو مأموف العمؿ وزراء بحضور والقطاعية، المينية واالتحادات

 االستمرار عمى باإلجماع االتفاؽ عف الحمو، ماجد التقاعد ىيئة ورئيس بسيسو، إيياب والثقافة
 في التسجيؿ إلزامية عدـ االعتبار بعيف األخذ مع االجتماعي، الضماف قانوف حوؿ الحوار في

 يتـ الحوار فترة وخالؿ يرغب، لمف مفتوحا التسجيؿ باب بقاء مع ،01/0/3106 حتى القانوف
 عمييا، االتفاؽ يتـ التي التعديالت الى لموصوؿ المطموبة، والتعديالت النقاط جميع مناقشة

 .رجعي بأثر وتطبيقيا

 وكالة وفا: المصدر   

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 مساء غولدبيرغ، إليعازر القاضي برئاسة اإلسرائيمييف المسؤوليف كبار تعييف لجنة صادقت  
 جيش أركاف لييئة جديًدا رئيًسا ،(عاما 15) كوخافي أفيؼ المواء نائب تعييف عمى الثالثاء،

 .االنتياء عمى واليتو تشارؼ الذي آيزينكوت، لغادي خمفا اإلسرائيمي،االحتالؿ 

 كرئيس عممو كوخافي خالليا يباشر الذي آيزنكوت عمؿ النتياء الرسمي الموعد أف إلى يشار
 .المقبؿ يناير األوؿ في الجديد منصبو مياـ ويتسمـ لألركاف

 84موقع عربالمصدر: 
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مف مناطؽ مختمفة تسعة مواطنيف  األربعاء فجر اليوـ االسرائيمي االحتالؿ  اعتقمت قوات 
عاما(، ومحمد  09امير مراد طقاطقة ) بمحافظات الضفة الغربية ، وعرؼ مف المعتقميف الفتييف:

 .ف بمدة بيت فجار جنوب بيت لحـم (عاما 09عادؿ طقاطقة )

 وكالة معاالمصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 يكوف قد سمماف بف محمد االمير السعودي العيد ولي أف ترامب دونالد االميركي الرئيس قاؿ  
 .الرياض مع" الراسخة" الشراكة بقاء ذاتو الوقت في مؤكدا خاشقجي، جماؿ قتؿ بجريمة عمـ عمى

 الحادث بيذا عمـ عمى العيد ولي يكوف أف كبير احتماؿ ىناؾ" بياف في ترامب واضاؼ
 ".يعمـ يكف لـ وربما يعمـ كاف ربما المأساوي،

 فإف حاؿ اية وعمى. خاشقجي جماؿ قتؿ بجريمة المحيطة الحقائؽ أبدا نعرؼ لف ربما" واضاؼ
 راسخا شريكا تبقى أف تعتـز المتحدة والواليات ، السعودية العربية المممكة مع ىي عالقاتنا
 ولي تورط احتماؿ مسألة مف أىمية أكثر السعودية األميركية العالقة أف موضحاً  ،"لمسعودية

 .الجريمة في العيد

 فضالً  اإليرانية، الطموحات الحتواء األميركية لممساعي حاسمة مساعدة تقدـ السعودية اف وأكد
 انيا كما األخرى، واالستثمارات األميركية األسمحة عقود مف دوالر مميار 511 بػ االلتزاـ عف

 .منخفضة النفط أسعار بقاء في تساعد

 السعودية العربية لممممكة دائما شريكا تظؿ اف المتحدة الواليات تعتـز" االميركي الرئيس واكد
 ".المنطقة في آخريف وشركاء واسرائيؿ بالدنا مصالح لضماف

 ضد أخرى إجراءات واتخاذ السعودي العيد ولي لمعاقبة الكونغرس في قوي اتجاه بوجود واقر
 .السعودية القيادة

 أمف مع متالئمة كانت إذا فقط لكف تقديميا، يتـ التي االفكار كؿ في سأنظر" ترامب وختـ
 برس فرانس وكالة: المصدر   ".أميركا وسالمة
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  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 أوؿ ُليصبح المتحدة لألمـ عاما أمينا غالي بطرس بطرس المصري إنتخاب - 0660 -30-00
 .عربية دولة مف عاـ أميف

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


