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   أواًل : الممف السياسي 

% 111أعمف رئيس الوزراء د. محمد اشتية  اف رواتب  الموظفيف الشير القادـ ستكوف بنسبة  
 % عف الشير الحالي، واف الحكومة  ستواصؿ01% عف الشير األوؿ مف األزمة و01بواقع 

 % لمعممي مدينة القدس المحتمة .111دفع راتب بنسبة 
وقاؿ اشتية خالؿ المؤتمر العاـ السادس التحاد المعمميف بالبيرة ، أف الحكومة اتخذت قرارًا 
استراتيجيًا في موضوع الرواتب ، وبقرار مف الرئيس محمود عباس بانياء  التمييز بيف موظفي 

 غزة والضفة.
اشتية اف  صفقة القرف مرفوضة بكؿ االشكاؿ واي خطة اوصفقة ال   وفي الشأف السياسي أكد 

وال تقر حؽ العودة لالجئيف لف تكوف  06ال يوجد دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس عمى حدود 
مقبولة لنا بأي شكؿ مف األشكاؿ، الفتًا الى اف أمريكا مترددة في اإلعالف عف الشؽ السياسي 

 مف صفقة القرف.
، الكفاح المسمح نقؿ قضيتنا كالجئيف إلى سياسية واالستراتيجية التفاوضية أنشأت وأضاؼ اشتية 

 السمطة واالستراتيجية الدبموماسية جمبت لنا االعتراؼ بدولة فمسطيف عضو مراقب باألمـ المتحدة
كما أعمف اشتية عف اصدرا قرار بتحويؿ كافة المدراء في وزارة التربية والتعميـ مف مدير سي إلى 

 .دير عاـ ومساواتيـ بباقي الوزارات م
 

 تمفزيون فمسطينالمصدر: 
 

 بيف البتروؿ ضرائب ازمة أعمف رئيس ىيئة الشؤوف المدنية الوزير حسيف الشيخ عف انتياء
سرائيؿ الفمسطينية السمطة  مف البتروؿ باستيراد السمطة بدأت حيث ، مضنيو مفاوضات بعد وا 
 . الماضية شيور السبعة عف رجعي بأثر" البمو" ضريبة بدوف إسرائيؿ

 انتيت قد المالية األزمة اف يعني ال وأوضح الشيخ في تغريدة عمى حسابو عمى تويتير ، اف ىذا
نما  . إسرائيؿ لدى محجوزة لنا المميارات بقي وا 

 تويترالمصدر: 
 
أوضح عضو المجنة التنفيذية د. واصؿ أبو يوسؼ أف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ستعقد  

اجتماعا تشاوريا اليـو لمناقشة الوضع السياسي خاصة في المسجد األقصى المبارؾ وبعض 
 القضايا األخرى المتعمقة بالمنظمة.
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قضايا تتعمؽ بموائح عمؿ واضاؼ ابو يوسؼ عبر صوت فمسطيف ، اف المجنة ستناقش إقرار  
لجاف ودوائر المنظمة، إضافة الى مناقشة الوضع السياسي والجرائـ المتواصمة في المسجد 
المبارؾ، مشيرا إلى اف القيادة أجرت اتصاالت مع أطراؼ مف المجتمع الدولي لتوفير الحماية 

 لشعبنا ولمجـ جرائـ االحتالؿ المتواصمة .
 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
أكد رئيس دائرة شؤوف المغتربيف في منظمة التحرير د. نبيؿ شعث عمى أىمية دور الجاليات   

 الفمسطينية في نقؿ معاناة شعبنا الى العالـ وتعبئة الرأي العاـ الدولي لصالح القضية الفمسطينية.
عمى دور المغتربيف الياـ في تعزيز وتعميؽ مسألة  وجدد شعث التأكيد عبر صوت فمسطيف ،

وتوسيع نطاقيا عمى المستوى  bdsمقاطعة منتجات وبضائع االحتالؿ ودعـ الحممة الوطنية 
 العالمي والتصدي إلدارة ترامب التصفوية.

وقاؿ شعث إف دائرة المغتربيف تبذؿ كافة الجيود إلعادة توحيد الجاليات الفمسطينية بكؿ مكاف 
تواصؿ معيـ ليكونوا عمى اطالع بكؿ ما يجري في فمسطيف واعتبارىـ جزءا في اتخاذ القرار وال

 ودعمو.
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربيف بأشد العبارات جريمة ىدـ منازؿ الفمسطينييف عامة والمنازؿ 

الجريمة المتواصمة التي ترتكبيا الفمسطينية في القدس واحيائيا وبمداتيا بشكؿ خاص، تمؾ 
خطارات  سمطات االحتالؿ وبمديُتيا بأذرعيا المختمفة كما حدث في ىدـ منزليف في بيت حنينا، وا 
اليدـ التي توزعيا بمدية االحتالؿ كما حصؿ مؤخرًا في محيط مخيـ قمنديا وبمدتيا وفي العيساوية 

طار عمميات التطيير العرقي التي تمارسيا وفي غالبية أحياء القدس الشرقية المحتمة، تقع في ا
سمطات االحتالؿ عمى نطاؽ واسع ضد المواطنيف المقدسييف إلفراغ المدينة المقدسة مف 

 .أصحابيا األصمييف واحالؿ المستوطنيف الييود مكانيـ
ة وحممت  الوزارة في بياف صحفي، الحكومة اإلسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو المسؤولية الكامم 

والمباشرة عف ىذه الجريمة ونتائجيا الكارثية وما تتركو مف معاناة واالـ لألسر الفمسطينية 
 األطفاؿ والنساء والشيوخ والمرضى

 المصدر: وزارة الخارجية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-22                   الخميساليوم  : 

  
أكدت  نقابة الصحفييف الفمسطينييف  عمى موقفيا الثابت برفض كؿ اشكاؿ المقاءات مع السفارة  

تبرير جرائميا االستيطانية واالنحياز لالستيطاف واالحتالؿ التي تتبعيا االمريكية ، التي تحاوؿ 
االدارة االمريكية الحاليةفانيا تشكر الزمالء االعالمييف والصحفييف عمى وطنيتيـ العالية في 

 .ابالغ النقابة بيذه الدعوات وقراراىـ الرافض لممشاركة في ىذه المقاءات
 

يا ستتخذ كؿ االجراءات الكفيمة الستمرار عزؿ ىذه ان في بياف صجفي،نقابة وشددت ال
المستوطنة التي اقيمت في مخالفة واضحة لالعراؼ والمواثيؽ الدولية ، وتعتبر احباط لكؿ 
المساعي التي بذلتيا القيادة الفمسطينية وكؿ دوؿ العالـ المحبة لمسالـ في احالؿ السالـ العادؿ 

يرىا االداراة االمريكية الحالية التي اعمنت انحيازىا الكامؿ والشامؿ بالمنطقة ، والتي بدأت في تدم
لالحتالؿ واالستيطاف الصييوني عمى االرض الفمسطينية، وتجدد المطالبة لكافة االعالمييف 

 . والصحفييف والنشطاء برفض المشاركة في ىذه المقاءات المشبوىة
مريكية في دولة االحتالؿ ، والتي يقؼ وقالت النقابة في بياف صحي انيا تتابع محاولة السفارة اال

عمى رأسيا المستوطف الصييوني "ديفيد فريدماف" لدعوة عدد مف االعالمييف الفمسطنييف في 
فمسطيف لمقاءات وبرامج تنظميا الخارجية االمريكية في محاولة لكسر العزلة عف ىذه المستوطنة 

 شارؾ السفير المزعوـ في شؽ نفؽي الصييوينة التي تحمؿ اسـ سفارة دبموماسية ، والت
 .استيطاني اسفؿ منازؿ المواطنيف بالقدس

 نقابة الصحفيينالمصدر: 
 
مف : جماؿ عبيد عضو الييئة  استدعت أجيزة حماس في شماؿ غزة، اليوـ الخميس، كالً  

ونائب أميف القيادية العميا لحركة فتح باألقاليـ الجنوبية ،  حاتـ ابو الحصيف أميف سر االقميـ ، 
السر اسكندر الحويحي، ، لمتحقيؽ معيـ، بحجة تعاطفيـ مع شييد الغربة الدكتور الصيدالني 

 تامر السمطاف، ومشاركتيـ في بيت العزاء.
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

اجراءات حركة حماس في قطاع غزة فيما قاؿ وكيؿ وزارة التنمية االجتماعية، داوود الديؾ: إف  
يتعمؽ بممؼ الوزارة قد تؤجؿ صرؼ مستحقات الشؤوف االجتماعية المقررة في الثمث األخير مف 

 الشير الجاري.
وأوضح الديؾ"، أف حماس أوقفت عمؿ المجنة المشتركة واستدعت الموظفيف أمنيًا ووجيت ليـ 

 تيديدات بشأف طبيعة عمميـ في المجنة.
وأضاؼ الديؾ: "نحف في مرحمة تقييـ لألوضاع وتأجيؿ الصرؼ سيشمؿ الضفة الغربية وقطاع 

 غزة، خاصة وأننا ال نتعامؿ مع غزة بشكؿ منفصؿ عف الضفة". 
 دنيا الوطنالمصدر: 

اعمف وزير االقتصاد الوطني الدكتور خالد العسيمي انو سيتـ تطبيؽ القوانيف الفمسطينية عمى 
 المسماه " ج" حسب اتفاؽ اوسمو.كافة المناطؽ 

وقاؿ العسيمي عمى ىامش توقيع اتفاقية مع المشرؼ العاـ عمى االعالـ الرسمي الوزير احمد 
عساؼ في مقر الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف اليوـ ، اف اسرائيؿ تعتبر كؿ االراضي 

طبؽ عمييا القوانيف الفمسطينية مناطؽ "ج" والحكومة تعتبرىا كميا مناطؽ "أ" ولذلؾ ُست
 الفمسطينية، وخاصة اف الحكومة تفكر خارج الصندوؽ لزيادة ايرادات الدولة.

  المصدر: وكالة وفا
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش  اً مواطن 16،  الخميساعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ 
 ، أغمبيـ مف محافظة جنيف. والقدس بالمحافظات الشماليةلمناطؽ مختمفة 

 وكالة معاالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

أكد العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني خالؿ لقائو عددا مف مساعدي أعضاء الكونغرس 
األميركي  عمى  ضرورة تكثيؼ ىذه الجيود لمتوصؿ إلى سالـ عادؿ ودائـ وشامؿ عمى أساس 
حؿ الدولتيف، وبما يضمف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ 

 متيا القدس الشرقية. وعاص 1606
كما تطرؽ إلى ما تشيده المنطقة مف أزمات، ومساعي التوصؿ إلى حموؿ سياسية ليا تعيد 
األمف واالستقرار لشعوبيا، إضافة إلى الجيود اإلقميمية والدولية في الحرب عمى اإلرىاب، ضمف 

 نيج شمولي.
 المصدر: وكالة االنباء االردنية 

 

إيمانويؿ ماكروف أنو "لـ يعد يعمؽ اآلماؿ" عمى خطة إدارة الرئيس أعمف الرئيس الفرنسي  
 األميركي دونالد ترمب المعدة لتصفية القضية الفمسطينية، والمعروفة إعالميا بػ"صفقة القرف".

وقاؿ ماكروف، خالؿ حديثو لمصحفييف المعتمديف لدى اإلليزيو، حوؿ قمة مجموعة السبع، التي 
قبؿ في مدينة بياريتس الفرنسية، إنو مف المستحيؿ أف يستطيع البيت تبدأ أعماليا السبت الم

 األبيض "فرض اتفاؽ عمى األطراؼ التي ال ترغب في التفاوض".
وأضاؼ انو لـ يعد ينتظر "صفقة القرف" التي يعمؿ عمييا ترمب ومستشاروه، ولكنو مستمر في  

 العمؿ عمى مقترحات بديمة بشأف ذلؾ.
 وكالة وفاالمصدر: 

 
قالت وزارة الخارجية الروسية إف احتماؿ نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط اليادي  

 سيشكؿ خطرا عمى األمف الدولي.
وقالت المتحدثة باسـ الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خالؿ إفادة صحفية أسبوعية بثيا التمفزيوف 

 “.الدوليتحركات الواليات المتحدة تشكؿ تيديدا عمى األمف ”
التي أجرتيا الواليات المتحدة عمى صاروخ كروز متوسط  كوريا الشمالية إن التجربة فيمااعتبرت

وأسمحة ىجومية حوؿ شبو  50-المدى في اآلونة األخيرة وخططيا الرامية إلى نشر مقاتالت إؼ
 .المنطقةفي “ تطمؽ شرارة حرب باردة جديدة”وقد “ خطيرة”تحركات بانيا الجزيرة الكورية 

 وكالة رويترزالمصدر: 
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

انعقاد المؤتمر العربي الفمسطيني العاـ الخامس في نابمس بحضور مائة  -1661 -11-8  
مندوب يمثموف كؿ فمسطيف، وانتخاب موسى الحسيني رئيسًا لممؤتمر وتوفيؽ حماد نائبًا لمرئيس 

االنتداب البريطاني والدستور، ومقاطعة انتخابات المجمس التشريعي، ويتخذ قرارات أىميا: رفض 
وعدـ االشتراؾ في مشروع "روتنبرغ" ومقاطعة الييود في البيع والشراء، كما تشكمت لجنة تنفيذية 

 لمتابعة تنفيذ ىذه القرارات.
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

