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   أواًل : الممف السياسي 

 الثالثاء، مساء فتح، لحركة المركزية المجنة اجتماع مستيل في عباس محمود رئيسال قال    
 تحقيق أجل من نتخذىا أن يجب التي واالجراءات ليا، واالستعدادات االنتخابات في سنبحث إننا
 .اليدف ىذا

 االمم في جرت التي النشاطات اوليا عدة مواضيع الجمسة ىذه في سنبحث كما سيادتو، وأضاف
 التي واالنتخابات االقاليم بعمل يتعمق فيما سواء ىنا، بنشاطاتنا قتتعم داخمية، وأخرى المتحدة،

 ذلك إلى إضافة وغيرىا، االيام بيذه االمنية االجيزة بو تقوم الذي باألمن يتعمق وما فييا، جرت
 .وغيرىا باألموال يتعمق بما اإلسرائيميين وبين بيننا القائمة المشاكل موضوع

 مرة وألول بالدنا إلى سيصل الذي االول الوطني السعودي بالمنتخب حارا ترحيبا سيادتو ورحب
 آسيا لكأس المؤىمة المزدوجة اآلسيوية التصفيات في اهلل، شاء ان القدس أرض عمى ليمعب
من الشير  51 في المحتمة، القدس شمال بالرام الحسيني فيصل استاد عمى وستقام العالم، وكأس
 .الجاري

 وكالة وفا : المصدر

 غدا ظير عقدست التنفيذية المجنةأن ،   الصالح بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال
 قرار لبحث اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في ليا اجتماعا ، اسعب محمود الرئيس برئاسة الخميس
 .عامة النتخابات الدعوة سيادتو

 منذ فمسطيني واستحقاق مطمب ىي االنتخابات ،إن" فمسطين صوت" وأضاف الصالحي عبر
 ان مضيفا الفمسطيني، االنقسام إلنياء االساسي والمحور الديمقراطي المخرج وىي طويمة سنوات
 الستعادة الفمسطينية االراضي كافة في تجري وان الوطني التوافق يستمزم االنتخابات انجاح
 .الديمقراطية التجربة

 منظمة دعم لتعزيز الفمسطيني الكل يضم بحوار معنية التنفيذية المجنة ان عمى الصالحي وشدد
 في الوطني المجمس انتخابات إلجراء خطوة تكون قد العامة االنتخابات ان الى مشيرا ، التحرير
 .الحقة خطوة

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 
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 المركزية المجنة من لجنة تشكيل عن سالمة، دالل" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو كشفت  
 العامة االنتخابات تنفيذ إجراءات لبحث العالول، محمود الحركة رئيس نائب برئاسة لمحركة،
 .االنتخابات عقد لمرسوم عباس محمود الرئيس إصدار قبل الوطني، العمل فصائل مع والتشاور

 مساء ،فمسطين تمفزيون عمىالذي بث  " اليوم ممف" برنامج ضمن لقاء في سالمة، وأكدت
 تستجيب أن ضرورة عمى مشددة واحدة، كوحدة الوطن في ستجري االنتخابات أن الثالثاء،

 .االنقسام إلنياء كبوابة االقتراع بصندوق وتقبل لالنتخابات" حماس"

 والتوسع الضم لسياسة وتحديا االنقسام إنياء نحو ذاتيا تحديا يشكل االنتخابات عقد: "وأضافت
 العممية بحماية المطالب الدولي لممجتمع وتحديا فمسطين، دولة تكريس نحو اإلسرائيمية،
 "".فمسطين دولة في الديمقراطية

 لممجتمع دعوة حمل المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام الرئيس خطاب أن إلى سالمة وأشارت
خراجو ولمنطمقاتو لذاتو لالنتصار الدولي  .األميركي واالبتزاز التفرد إطار من وا 

 فمسطين بدولة واالعتراف السياسية العممية في أكبر دور أخذ األوروبية الدول عمى أن وأضافت
 وكالة تقويض إلى اليادفة األميركية اإلدارة محاوالت فشل مؤكدة الدولتين، حل لحماية كسبيل

 .لشطبيا تمييدا" األونروا"

 فمسطين تمفزيونالمصدر: 

 

 ليا يحق ال حماس حركة" أن ،  فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريلالمواء  قال 
 االنتخابات، حماس ترفض صفة بأي :  متسائالً  ، غزة قطاع في االنتخابات إجراء ترفض أن

 ". ترفض؟ ولماذا

 االنتخابات، ومنعت ذلك حماس فعمت حال في، " النجاح فضائية"لقاء مع  في الرجوب وأوضح
 حول التوافق في أممو عن، معربًا "مصر فييا بما األطراف، كافة مع حوار ىناك فسيكون

 رئيس باستدعاء عباس محمود الرئيس فسيقوم األرضية توفرت حال في" أنو مؤكداً  االنتخابات،
 ".ليا باإلعداد وتكميفو ناصر حنا االنتخابات لجنة

https://www.youtube.com/watch?v=sYkcLmjpNS0
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 ، القدس و غزة وقطاع الغربية الضفة ستشمل المقبمة العامة االنتخابات أن عمى الرجوب وشدد 
نياء الفمسطيني البيت لترتيب ممحة حاجة وىي  المفترض من وكان السياسي، التشرذم حالة وا 

 .سنوات 51 قبل إجرائيا

 دولة في العيش يستحق الشعب فيذا يقرر، والشعب االنتخابات، فمتجرى: " الرجوب وقال
 الوطنية انتصار ييمني فتح كابن أنا: "  مضيفاً ". الشعب ليذا قدرا كفتح ولسنا ديمقراطية،
 ".الفمسطينية

 فضائية النجاحالمصدر: 

 

ب األوروبية الصديقة التي أوعزت ألعضائيا في لجنة الموازنة ثمنت حركة "فتح" تصويت األحزا 
 ببرلمان االتحاد األوروبي، لصالح استمرار دعم "األونروا".

جمال نزال إن اتصاالت فمسطينية جرت خالل اليومين  في اوروباوقال المتحدث باسم حركة "فتح"
 الماضيين ونجحت في توفير أغمبية مضادة لممشروع.

تو محاوالت بعض القوى اإلخالل بتوازن دور "األونروا" بطريقة تعرض واستيجنت "فتح" ما أسم
استقرار ما ال يقل عن أربع دول عربية لمخطر، بينيا فمسطين، إذا ما تم المساس بفاعمية 

 الخدمات التي تقدميا "األونروا" لماليين الالجئين الفمسطينيين.

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

رحب المجمس الوطني الفمسطيني، بقرار االتحاد االوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث 
 وتشغيل الالجئين الفمسطينيين " األونروا".

الثالثاء، أن قرار لجنة الموازنة وقال المجمس الوطني في بيان أصدره رئيسو سميم الزعنون، مساء 
في البرلمان األوروبي برفض اقتراح من كتمة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام االتحاد 

ين حل قضيتيم لح 213بالمكانة القانونية لموكالة وضرورة استمرار دورىا وفقا لقرار انشأىا رقم 
 .591وفقا لمقرار 
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وثمن المجمس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدميا االتحاد األوروبي لوكالة االونروا  
 لتمكينيا من تقديم خدماتيا التعميمية والصحية، وغيرىا.

 ة وفالوكاالمصدر: 

 قرار مشروع األوروبي االتحاد في الموازنة لجنة اسقاط الخارجية وزير المالكي رياض د. عتبرا
 الكاممة لمجاىزية ويدفعنا شعبنا أبناء لصالح ىاما انتصاراً  االونروا، لميزانية الدعم بتجميد يقضي

 .الوكالة عمى والمستمرة الممنيجو اليجمات عمى والرد لمتصدي

 األمريكية المتحدة الواليات قبل من مستمرة المحاوالت إن ،" فمسطين صوت" عبر المالكي وقال
 لوكالة الدعم تقديم حيال مواقفيا لتعديل الدول بعض عمى والتأثير لمضغط االحتالل وحكومة
 .االونروا

 التغير دون سنوات ثالث لمدة الوكالة لوالية التجديد إلعادة مستمر العمل أن إلى المالكي وأشار
 أن دامؤك االدارية، االصالحات عنوان تحت يدعونو ما ادخال او الوالية مفيوم عمى تعديل او

 .التجديد لصالح االيجابي لمتصويت العالي المنسوب عمى لمحفاظ تبذل حثيثة جيودا

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 

 ىولي ابو احمد د. الالجئين شؤون دائرة رئيس ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رحب 
 باالنتصار قراره واصفاً  3131 العام في األونروا تمويل بدعم االستمرار األوربي االتحاد بقرار
 الحزب من مقدم مقترح قرار مشروع تمرير احباط من تمكنت التي الفمسطينية لمدبموماسية الكبير

 .األونروا عن المالية المساعدات بقطع المسيحي الديمقراطي

 افشل االوربي البرلمان في القرار مشروع تبني عدم ان عمى ، صحفي بيان في ىولي ابو. د واكد
 بقطع المسيحي الديمقراطي الحزب في حمفائيما خالل من االمريكي االسرائيمي المخطط تمرير
 البرلمان قبل من قرار انتزاع خالل من المالية مواردىا تجفيف خالل من لألونروا الحياة شريان

 .لالونروا مانح اكبر يعتبر الذي األوروبي االتحاد من المقدمة المالية المساعدات بقطع األوروبي

 الالجئين شؤون دائرةالمصدر: 
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 برئاسة فمسطين لدى المعتمدين االوروبيين والسفراء القناصل كافة يضم اوروبي وفد جريي 
 اليوم، الشمالية االغوار الى تفقدية زيارة تيرستال سوزانا السالم لعممية األوروبي االتحاد مبعوثة

 المؤسسات وبعض المتحدة االمم وكاالت قبل من شرح وتقديم االمور واقع عمى لالطالع
 من اسرائيل بو تقوم ما حول المنطقة اىالي مع مباشرة ولقاءات واالىمية الرسمية الفمسطينية
 .األغوار بحق انتياكات

 االتحاد إن  ،" فمسطين صوت" عبر األوروبي االتحاد باسم المتحدث عثمان شادي وقال
 الفتا االغوار، في خاصة ج المصنفة المناطق في المشاريع عديد تنفيذ في سيستمر االوروبي

 من االغوار في االوروبي االتحاد نفذىا التي المشاريع ستزور االوروبي االتحاد مبعوثة أن إلى
 .صحية ومراكز وعيادات اطفال ورياض مدارس

 األغوار في تنموية مشاريع من االوروبي االتحاد يقدمو بما المساس أن عمى عثمان وشدد
 .الدولية المؤسسات عمل إعاقة عمى العمل عدم إسرائيل وعمى قطعا مرفوض

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 

 االتحاد قبل من وعودات تمقيو عن الفرا الرحيم عبد االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير عمنأ
 الالجئين وتشغيل غوث ووكالة مباشر بشكل الوطنية السمطة ميزانية دعم لزيادة األوروبية
 .األونروا
 في فودجا آّنا النائب بو تقدمت قرار مشروع اسقاط تم إنو ،" فمسطين صوت" عبر الفّرا وقال

 المفوضية أقرتيا قد مبالغ بتجميد فيو تطالب أمس، األوروبي البرلمان في الموازنة لمجنة اجتماع
 .المجنة في االعضاء النواب ورفضو األونروا لوكالة األوروبية

 األوروبي لمبرلمان العامة الجمسة في بالمطمق مناقشتو يتم لن المشروع ىذا أن عمى الفّرا وشدد
 .الحالي الشير من 32 يوم األوروبي االتحاد موازنة ستقر التي

 الواسع األعضاء غالبية ترحيب إلى الفرا الرحيم عبد االوروبي االتحاد لدى فمسطين سفير وأشار
 ال النقاش وأن الموازنة بنود بعد تتضح لم أنو إلى الفتا لموكالة، الدعم بزيادة الموازنة لجنة داخل
 .األوروبي االتحاد داخل في والموازنة الصرف بنود عمى مستمرا يزال

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 

 الموافق الخميس يوم 9/3159 شير رواتب صرف أعمنت وزارة المالية عن     
 :اآلتي النحو وعمى 12/51/3159
 .المحررين واألسرى واالسرى والجرحى الشيداء أسر مخصصات كامل صرف ·
 محافظات جميع في والعسكريين المدنيين العموميين الموظفين رواتب من% ٠1 نسبة صرف ·

 .3159 آذار شير عن لمموظفين والمستحقو المترصده المبالغ كامل صرف، و الوطن
 ولجميع المستحقين العموميين الموظفين لجميع الثابت التنقل بدل عالوة بصرف االستمرار ·

 .الوطن محافظات
 ماليةوزارة الالمصدر: 

 
 خالل المصريين، مع الحوارات في حاضرة ستكون غزة أن ، الزراعة وزير العطاري رياض قال  

 لمقاىرة، اشتية محمد.د الوزراء رئيس رأسو عمى كبير وزاري وفد بيا سيقوم التي الوزارية الجولة
 .المقبل األسبوع

:   قائالً  االحتالل، من االنفكاك حول الحكومة رؤية ، الوطن لدنيا تصريح في العطاري واوضح
 يمبي وغزة الضفة في فمسطيني منتج أي وىي سياسة ولدييا واضح قرار لدييا الحكومة

  لن اننا الى مشيراً  ، ىاغير  أو إسرائيل، من كان إن نستورده، لن كامل، بشكل االحتياجات
 منيا سابق، قرار بيا يوجد غذائية، سمع عشر يوجد الزراعية، السمع جميع عن ننفك أن نستطيع
 غير قرارات إلى نذىب لنو  الزيتون، وزيت العنب، التمر، الالحم، الدجاج الحبش، لحوم

 .مدروسة

 يوجد ال العجول ممف في: العطاري قال إسرائيل، من العجول استيراد وقف بقرار يتعمق وفيما
 الضفة، أو غزة في سواءً  المباشر، االستيراد عمى نشجع حتى القرار اتخذنا ولكن ذاتي، اكتفاء
 .أيضاً  منو نستورد والذي إسرائيل، منو تستورد الذي المصدر من وذلك

 أزمة لحل الوزارة قبل من حمول ىناك كان إذا وما غزة، قطاع في الدواجن بقطاع يتعمق وفيما
 والخسائر تعيشو الذي الواقع بحكم كبيرة، صعوبات لدييا غزة: العطاري قال أسعارىا، ارتفاع



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-2                   األربعاءاليوم  : 

 ال الدواجن وقطاع محدودة غزة في بيا نعمل التي المساحة، و باقتصادىا لحقت التي الكبيرة 
 .كامل بشكل بإدارتيا نتحكم وال مباشر، بشكل عميو نسيطر

 دنيا الوطنالمصدر: 

 

ال وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني، إن الوزارة بصدد اإلعداد لتنفيذ دراسة مسحية في ق
فمسطين لرصد واستكشاف عدد األطفال والبالغين المصابين باضطراب طيف التوحد ومدى 
االحتياجات والتحديات التي تواجو ىذه الفئة في مختمف المحافظات في الضفة الغربية وقطاع 

 بالتعاون مع الجيات المختصة غزة، وذلك

من األميات القائمات عمى مبادرة مجموعة مساندة أىالي  وأوضح مجدالني خالل لقائو عدداً 
أطفال التوحد في فمسطين، أن متابعة شؤون شريحة األطفال والبالغين المصابين باضطراب 

ديرياتيا المنتشرة في طيف التوحد تقع ضمن مسؤوليات ومتابعة وزارة التنمية االجتماعية وعبر م
محافظات الوطن، وأن الوزارة شممت في خططيا التنموية التركيز عمى دعم ذوي التوحد في 

 .فمسطين ضمن الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

 ماليةشالمحافظات ال من عدة مناطق  ، االربعاء اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل قوات داىمت 
 المحال بأحد حريق اندالع عقب االحتالل قوات مع أريحا مدينة في مواجيات اندلعت فيما ،

 .وجنين ظتي الخميل واعتقمت قوات االحتالل ثالثة مواطنين من محاف،.التجارية

 نيران األربعاء، اليوم وصباح فجر اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحتالمحافظات الجنوبية وفي .
 رفع االحتاللفيما  ، غزة قطاع سواحل قبالة الصيادين مراكب تجاه الثقيمة الرشاشة أسمحتيا
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األحد  -منتصف ليل السبتمنذ عمى المحافظات الشمالية والجنوبية   فرضوالذي االغالق  
 .بحجة االعياد الماضي

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 .االداري اعتقاليم ضد الطعام عن المفتوح عن اضرابيم االحتالل سجون في اسرى ستة اصليو 

 ىم المضربين االسرى ان ربو عبد حسن والمحررين االسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث وقال
 فيما يوما 01 منذ المضرب عمي اسماعيل واالسير يوما 01 نحو منذ المضرب غنام احمد

 اوضاع في الرممة سجن في يقبعون والذين يوما ٠2 منذ المضرب قعدان طارق االسير يواصل
 .صعبة صحية

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 

 بممفات استماع جمسات إلى األربعاء، اليوم نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس يخضع 
 ممفات ثالثة إلى يومين مدار عمى ستعقد التي الجمسات ستتطرق حيث إليو، تنسب التي الفساد
 .األمانة وخيانة والرشوة، الفساد، شبيات لنتنياىو خالليا من ينسب أساسية، جنائية

 84موقع عربالمصدر: 

 

 مع األربعاء،  يومال مقررة كانت التي المفاوضات جمسة إلغاء عن" زرق ابيض أ" قائمة عمنتأ
 المقاء إلغاء عمى الثالثاء،  مساء عنيم صدر بيان في كذلك، شددوا كما الميكود، حزب ممثمي
 المكمف، الحكومة رئيس مع غانتس، بيني القائمة، رئيس يجمع أن المفترض من كان الذي

 .نتنياىو بنيامين

 إلجراء توافرىا يجب التي األساسية الشروط" أن" زرق ابيض أ" قائمة عن صدر بيان وذكر
اليوم  اجتماع أي يعقد لن وبالتالي. متوفرة غير المفاوضات فريقي بين فّعالة جديدة محادثات
 ".األربعاء
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، إن في حالة حزب الميكود ياريف ليفين، اليوم ال مسؤول فريق التفاوض عنوفي السياق ذاتو، ق 
عدم وجود رغبة عند بعض األحزاب بالتفاوض مع الميكود، سيتم إعادة تكميف الرئيس اإلسرائيمي 

 .رؤوفين ريفمين بتشكيل الحكومة

 84موقع عربالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 جخرو  بشأن النيائي عرضو األربعاء يومال جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس كشفي 
 بريطانيا فإن المقترح مع بروكسل تتجاوب لم إذا أنو صراحة وسيعمن األوروبي االتحاد من بالده
 .الجاري األول تشرين أكتوبر 25 في االتحاد وستغادر مجدداً  تتفاوض لن

 بموقفو جونسون سيتمسك الحاكم المحافظين لحزب السنوي المؤتمر أمام الختامية كممتو وفي
     ةلداع ةيقطنمو“.تسوية” بأنيا سيصفيا لما األولى التفاصيل لمحزب وسيقدم الصارم

 يكتنف األوروبي، االتحاد من بريطانيا لخروج المقرر الموعد عمى شير من أقل تبقي ومع
     ةيممعلا يتلا لثمت ربكأ لوحت يف ةراجتلا ةسايسلاو ةيجراخلا ايناطيربل ذنم رثكأمستقبل الغموض

 .عاما 11 من

  وكالة رويترز:لمصدرا

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 

 كانت الذي المقدس بيت األيوبي الدين صالح بقيادة المسممون استعاد -5500 – 3-51   
 ( . ىجرية 102 رجب 30)  والمعراج اإلسراء ليمة في ذلك وكان ، الصميبي االحتالل تحت
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 الجمعية أصدرتو قد كانت والذي بالتقسيم قبوليا تعمن الييودية الوكالة -3-51-5910    
 عربية دولتين، إلى فمسطين بتقسيم ويقضي العام ذات من نوفمبر في المتحدة لألمم العامة

 .التصويت عن دول عشر وامتناع ،52 ورفض دولة 32 بموافقة وذلك وييودية،
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

