
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-1                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 مف ووفدا لالجئيف، الشعبية لمجاف التنفيذي المكتب مف وفدا ،اشتية محمد. د الوزراء رئيس التقى
، مخيـ  اىـ عمى اطمع حيث حدة، عمى كؿ المخيـ، ووجياء ومؤسسات فعاليات ضـ طولكـر

 .ومطالبيـ احتياجاتيـ
 مف تخرج رائدة فكرة او انتاجي مشروع او مبادرة ألي الكامؿ دعمو عف الوزراء رئيس واعرب
 .فييا المواطنيف صمود تعزيز شأنيا مف التي الطارئة االحتياجات كافة وتمبية المخيـ،
 مشددا ىموميـ، ومعالجة المواطنيف احتياجات لتممس جاىدة تسعى الحكومة اف الى اشتية واشار
 ىي وانما حؿ، الى بحاجة امنية حالة أنيا أساس عمى يتـ ال المخيمات مع التعامؿ أف عمى
 المشاكؿ لحؿ البعض بعضيـ مع التكاتؼ الجميع عمى يجب اقتصادية، اجتماعية نضالية حالة
 .تواجييا التي

اشتية، إف قضية إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض وفي سياؽ آخر قاؿ د. 
 الشارع تجاىيا.

التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، "مع  شبكةحسابو الرسمي عمى عمى  تصريحوأضاؼ اشتية في 
التزامنا الكامؿ بأحكاـ القانوف الفمسطيني وسرية التحقيقات وعدـ االستعجاؿ في إطالؽ األحكاـ 
المسبقة احترامًا لروح الفقيدة ولمشاعر ذوييا، إال أنو صار لزامًا عمينا تعزيز منظومة التشريعات 

مشروعنا الوطني، التي ىي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضاؿ الحامية لممرأة الفمسطينية، حامية 
 والبناء، ونحف منيا ولوالىا ما كّنا مجتمعًا".

وتابع: "مع إيماننا العميؽ بأنو ال يحؽ ألي شخص أخذ القانوف بيده، سنتخذ كؿ إجراء قانوني 
نتائج التحقيؽ الـز إليقاع أقصى العقوبات عمى كؿ مف تورط في قتؿ أي إنساف ونحف بانتظار 

 في قضية إسراء".
 مجمس الوزراءالمصدر: 

 
 االدارة عيد في االستيطاف ،اف  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني أحمد قاؿ 

 الذي موقع مف انتقمت األمريكية اإلدارة  ىذه اف لكوف مسبوؽ غير تواي شيد الحالية  األمريكية
 الحكومة شجع الذي األمر الشريؾ، موقع إلى إلسرائيؿ والسياسي الدبموماسي الغطاء يوفر

 .القدس وتيويد االستيطاف سياسة ي قدما لممضي اإلسرائيمية
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 حكومة بيا تقوـ واجراءات تغييرات مع يتزامف ؾلذ أف ، فمسطيف صوت عبر مجدالني  وأضاؼ 
 لقانوف تطبيقا وذلؾ القدس؛ مدينة في تحديدا الواقع األمر لتغيير  االرضي عمى االحتالؿ
 .إلسرائيؿ عاصمة بالقدس األمريكي واالعتراؼ اإلسرائيمي القومية

 السكاف تيجير اجؿ مف وديموغرافي سكاني طابع ذات القدس في التغييرات" أف  مجدالني وبيف
 تزوير خالؿ مف ،"اليندسية المدينة طابع في تغييرات اجراء ومحاولة الفمسطينييف، االصمييف
 .مؤخراً   االسرائيمية الحكومة اقرتو الذي التسوية قانوف عبر االراضي عمى واالعتداء مستندات

 العاـ المدعي عمى المكشوؼ السياسي االبتزاز تمارس االمريكية االدارة اف مجدالني واعتبر
 منع عبر الدولييف والسمـ االمف عمى لمحفاظ بمسؤولياتيا القياـ مف ، مما يمنعياالدولية بالجنائية

 .إسرائيؿ ضد إجراء أو إدانة أي
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 جميورية ولدى واليرسؾ، البوسنة لدى سفارتينا عبر تتابع إنيا والمغتربيف الخارجية وزارة قالت 

 في سفارتنا الشاب والد ابالغ منذ وذلؾ حمد، صالح المواطف اختفاء كبير باىتماـ صربيا،
 .الصربية الحدود عمى فقدانو عف ساراييفو
 المالكي، رياض الوزير بتعميمات النمورة، رزؽ السفير أف إلىالوزارة في بياف صحفي،  وأشارت
 تـ كما حمد، الشاب فقداف عف رسمياً  وأبمغيا العالقة، ذات البوسنية السمطات مع يتواصؿ
 .جارياً  البحث يزاؿ وما ىناؾ، سفارتنا عبر الصربية السمطات مع التواصؿ

 وزارة الخارجيةالمصدر: 
 

الؽ االختالؿ لجمعية برج اغ قاؿ عدناف الحسيني رئيس دائرة شؤوف القدس بمنظمة التحرير اف
كونو اتيدد  تجمعات فمسطينية أييأتي في سياؽ محاربة ومنع  بالقدس  القديمةفي البمدة  المقمؽ
 .وجوده

المدينة  ألىالي بامتيازالى اف الجمعية موقع ثقافي  ،  فمسطيفوقاؿ الحسيني عبر صوت 
 .ومتنفس ليـ بشكؿ يومي 

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 العامميف نقابة أعضاء بعض عف الصادر البياف عمى رداً  بغزة زىراال جامعة ادارة قالت  
 الجراءات مؤىؿ الغير الكتيبة مبنى في الجدد الطمبة واستقباؿ الرئيسي المبنى باغالؽ بالجامعة
 أصوؿ عف خرجت حوليا يمتؼ ومف البياف ىذا أصدرت التي المجموعة ىذه أف ، التسجيؿ

 أعمنت التي الجامعة إدارة مياـ في تدخميا في والقوانيف األنظمة وتجاوزت النقابي العمؿ
 ضدىا اإلضراب

 والتسجيؿ القبوؿ عممية تنظيـ تحدد التي الجية أف ، صحفي بياف في الجامعة ادارة وأكدت
 الجامعة رئيس نائب إشراؼ تحت والتسجيؿ القبوؿ عمادة ىي الموظفيف عمؿ أماكف وتحديد
 إلشراؼ َيْتبعوف وجميعيـ والمالية، اإلدارية لمشؤوف الجامعة رئيس ونائب األكاديمية لمشؤوف
 وااللتزاـ عمميـ بأماكف االلتزاـ العامميف جميع وعمى ، العامميف نقابة وليس الجامعة رئيس

 اإلدارية مرجعياتيـ بتعميمات
 تنصميا عف عبارة ىي الطمبة تسجيؿ الستئناؼ المجموعة ىذه دعوة اف الجامعة ادارة واعتبرت

 منيا ومحاولة الجامعة، إغالؽ غالبيتيـ يرفض الذيف الموظفيف تجاه االخالقية المسؤولية مف
 .وأبنائيـ العامميف قوت عمى الوخيمة اإلغالؽ آثار مف نفسيا لتبرئة

  مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 
 الوزراء ورئيس عباس، الرئيس الجنوبية، المحافظات في المركزي الطبي الحركي المكتب اشدن

 المجمس وأعضاء فتح، لحركة المركزية المجنة وأعضاء الكيمة، مي الصحة ووزيرة اشتية، محمد
 وكذلؾ المالي التقاعد نتيجة منو ُنعاني ما انياء بضرورة العميا، القيادية والييئة الثوري،

 ".رواتبنا تطاؿ التي الخصومات
 المقمص الراتب مف% ٓٙ األطباء في غزة يتقاضوف المكتب في بياف صادر عنو ، أف  وأضاؼ

 ينطبؽ ال الوطف محافظات بيف الصرؼ نسبة مساواة عف يشاع وما أصاًل،% ٘ٚ اصؿ مف
 .شعبيـ ابناء تجاه واجبيـ أداء عف يتوقفوا ولف يوًما وايتوقف لـ أنيـ رغـ ،عمييـ

 في االطباء عمي المعدؿ المدنية خدمةال قانوف بتطبيؽوطالب  المكتب الحركي الطبي 
 .ٖٕٔٓ العاـ منذ الشمالية بالمحافظات أسوةالمحافظات الجنوبية 

 أوج في وىـ المالي التقاعد الي احيمو األطباء مف المئاتأف  الطبي، الحركي المكتب وأكد 
 ".جدوي دوف عنيـ المالي التقاعد بإلغاء الوعود كؿ مع ليـ الماسة المجتمع وحاجة يـعطائ

  مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 و لحركة فتح الثوري ووالمجمس المركزية المجنة اعضاء أقاليـ حركة فتح بمحافظة الخميؿ دعت 
 الوقفة في صباحا ٔٔ الساعة ٜٕٔٓ/ٜ/ٔ االحد  اليوـ لممشاركة كافة شعبنا جماىير أبناء

 االخ مع تضامناً  يطا اقميـ مكتب اماـ االسرى لمجاف وكذلؾ األربعة الخميؿ ألقاليـ  االحتجاجية
 . الماضي الخميس يوـ اعتقموا الذيف األربعة، واخوانو قبيطة ابو نبيؿ

 اماـ الفمسطيني الموقؼ صالبة عمى وتأكيدا اإلجرامية،  االحتاللية اإلجراءات لكؿ ارفضوذلؾ 
 اليـو عوفر لمحكمة االبطاؿ بتقديـ الغاصبيف قياـ ظؿ في و شعبنا بحؽ القمعية اإلجراءات كافة

 االحد
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 
 ثانيًا : ممف الحكومة

فت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية وجود أي دائرة أو قسـ تحت اسـ "دائرة الرقية الشرعية" في ن
 ىيكميتيا اإلدارية والمنشورة عمى موقعيا الخاص عمى شبكة االنترنت.

وأكدت الوزارة في بياف، اليوـ األحد، أف دورىا الديني والوعظي يتعارض ووجود ىذا المسمى في 
 .اصة بيا، أو حتى في غيرىا مف المواقع ذات الصبغة الدينية الرسميةأي مف المواقع الخ

  وزارة األوقافالمصدر: 
 

 وكاف النساء، ضد والقتؿ العنؼ وتيرة في ارتفاع ىناؾ إف حمد، آماؿ المرأة شؤوف وزيرة قالت  
 . ساحور بيت بمدة مف غريب إسراء  الفتاة آخرىا
 تحديدىا سيتـ فإنو إسراء، موت أسباب كانت ميما أنو ،صحفي تصريح في حمد وأكدت

 وأدلة العدلي، الطب لتقرير وفقاً  العامة النيابة وىي المختصة الجيات قبؿ مف وتوضيحيا
 ومحاسبة معاقبة وسيتـ العامة، النيابة ستجرييا التي لمتحقيقات وفقا جمعيا سيتـ التي االثبات

 .المختصة الجيات قبؿ مف الفعؿ ىذا عف المسؤوليف
 المرأةوزارة : المصدر
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وفقًا ٜٕٔٓسبتمبر لشير (الغاز،البنزيف)السوالر، المحروقات سعارألمبتروؿ  العامة الييئة أعمنت  
 شيكؿ، ٓٚ.ٙ بسعر( ٜٛ) والبنزيف الواحد، لمتر شيكؿ ٜٜ.٘بػ( ٜ٘) البنزيف سعر لمتالي:

 .شيكؿ ٜٛ.ٗ بسعر والكاز شيكؿ، ٜٛ.ٗ والسوالر
 شيكاًل، ٖٔ بسعر ستكوف جراـ، كيمو ٘.ٕ حجميا يبمغ التي الغاز اسطوانة أف الييئة وأكدت

 ٜ٘ بسعر جرامًا، كيمو ٕٔ الغاز واسطوانة شيكاًل، ٕ٘ بمبمغ جراـ كيمو ٘ الغاز واسطوانة
 .شيكال ٖٕٙ بمبمغ جراـ كيمو ٛٗ واسطوانة شيكاًل،

 الماليةوزارة المصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

استاذ االعالـ بجامعة  يـمف بين يفمواطن ٚ،  األحداعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ 
بالمحافظات خالؿ عمميات دىـ وتفتيش لمناطؽ مختمفة  ثي ونجمييا ،و بيرزيت : وداد البرغ

 النار االحد، اليـو صباح االحتالؿ بحرية طمقتوفي المحافظات الجنوبية ،  والقدس الشمالية
 ة.غز  قطاع شماؿ السودانية ببحر الصياديف مراكب صوب

 جمعية ابواب السبت، مساء االسرائيمي، االحتالؿ قوات أغمقتوفي سياؽ االعتداءات االسرائيمية 
 .ادكيدؾ منتصر مديرىا واعتقمت المحتمة، القدس بمدينة القديمة البمدة في المقمؽ برج

أعمنت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ األحد، استئناؼ ضخ كميات الوقود ومف ناحية أخرى 
 .ؼكاممة لصالح محطة الكيرباء في قطاع غزة بعد أف قررت منذ نحو أسبوع تقميصيا لمنص

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 الضفة في اإلسرائيمية المستوطنات ضـ يعتـز إنو نتنياىو بنياميف اإلسرائيمي الوزراء رئيس قاؿ
 .أشير خمسة قبؿ قطعو انتخابي لتعيد تكرار في زمنيا إطارا يقدـ لـ لكنو المحتمة الغربية
 عمى الييودية السيادة سنمد ، المحتمة الغربية بالضفة الكانا مستوطنة في كممة في نتنياىو وقاؿ
 .“إسرائيؿ دولة مف كجزء المستوطنات جميع

 وكالة رويترزالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 كافة اف الحكومة اليمنية عازمة عمى اتخاذ الحضرمي، محمد اليمني، الخارجية وزير نائب قاؿ 
 المدعوميف المتمرديف انتياكات"و اليمني، لمجيش قوات اإلمارات قصؼ" إزاء "القانونية الوسائؿ

 ".عدف في لممنازؿ ومداىمات المستشفيات في لمجرحى إعدامات مف اإلمارات، مف
 خارج عسكرية تشكيالت أي تمويؿ أو باستمرار الحكومة قبوؿ عدـ" الحضرمي عمى  وشدد
 مكافحة في الدولي المجتمع مع التعاوف مواصمة" إلى مشيرا ،"مبرر أي تحت الدولة إطار

 ".وجد أينما وصوره أشكالو بكافة والتطرؼ اإلرىاب
 وكالة سبأ لألنباءلمصدر: ا
 
 األمريكي الخارجية وزير تصريحات إف الخارجية الكورية الشمالية وزير سوف نائبة تشو قالت  

 الواليات مع المحادثات صعوبة مف ستزيد “المارؽ الشمالية كوريا سموؾ” عف بومبيو مايؾ
 .المتحدة
 المفاوضات بدء مف جعؿ وبذلؾ لغتو، في اشتط بومبيو”صحفي :   بياف في تشو وأضاؼ
 المتحدة والواليات الشعبية الديمقراطية كوريا جميورية بيف العمؿ مجموعات مستوى عمى المتوقعة

 .“صعوبة أكثر
 رويترزوكالة لمصدر: ا
 
 

 .أشخاص ٘في والية تكساس األمريكية اليوـ األحد إلى   ارتفع عدد قتمى إطالؽ النار
قولو: إف "خمسة ونقمت قناة "فوكس نيوز" األمريكية عف متحدث أمني في شرطة ميدالند، 

 آخروف بجروح". ٕٓأشخاص قتموا وأصيب ما ال يقؿ عف 
عمى فرع لمتجر أجيزة ىـو  مسمحيف اثنيف فرا بعد إطالؽ النار وقالت الشرطة في ميدالند إف

 ديبوت في أوديسا.
 وكالة سبوتنكلمصدر: ا
 
 
 
 

http://arabic.sputniknews.com/world/20190831/1042766174.html
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 
 انتقالية فترة فييا جاء ، ة لمسالـمبادر  يقترح ريغاف رونالد األميركي الرئيس  –ٕٜٛٔ -ٜ-ٔ   

 اتفاقية في ورد كما وذلؾ فمسطيني ذاتي حكـ لسمطة حرة بانتخابات تبدأ سنوات، خمس مدتيا
 ، واسرائيؿ ترفضيا.االستعماري النشاط تجميد إلى أيضا وتدعو ديفيد كامب

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

