
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-3                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 ممدوح األسبق األردني الوزراء رئيس نائب مع ىاتفيا اتصاال عباس، محمود رئيسال أجرى    
 .العبادي صالح محمود شقيقو بوفاة معزيا العبادي،

 رحمتو بواسع الفقيد يتغمد أن تعالى اهلل سائال العبادي، لعائمة تعازيو أحر عن سيادتو وأعرب
 .العزاء وحسن الصبر وذويو أىميم يميم وأن جناتو، فسيح ويسكنو

 وكالة وفا : المصدر

 ، عباس محمود الرئيس الخميس برئاسة اليوم ظير التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة تعقد    
واالليات المناسبة  عامةال النتخاباتا موضوع لبحث اهلل رام بمدينة الرئاسة مقر في ليا اجتماعا
 .لتطبيقيا

  الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية: المصدر

 

 المنظمات التحرير خالل لقائو رؤساء لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائب أكد د.
 استمرار أبزرىا : الركائز من العديد  الى تستند  فمسطين دولة استراتيجية أن األمريكية - العربية
 االنفكاك واستمرار  ارضو، عمى الفمسطيني الشعب صمود وتعزيز فمسطين دولة مؤسسات بناء
 الفمسطيني. الوطني المجمس لقرارات تنفيذا المجاالت مختمف في االحتالل سمطة عن

 الوطنية الوحدة وتحقيق االنقسام أسباب ازالة  الى ايضاً   تستند ااستراتيجيتن ان عريقات واضاف
 انتخابات  خالل من الشعب إلرادة واالحتكام ، ٣١٢٨-٢١-٢٣ اتفاق تنفيذ عبر ، والجغرافية

 يضمن وبما ، العربية السالم ومبادر الدولية والشرعية الدلي بالقانون والتمسك ، ونزيية حرة عامة
 قضايا وحل ،٧٨٪٢-٧-٥ حدود عمى الشرقية القدس بعاصمتيا فمسطين دولة استقالل تجسيد
 ، العالقة ذات الدولية لمقرارات استنادا واألسرى الالجئين قضية رأسيا وعمى كافة النيائي الوضع
 . ٣١٢٩ شباط فى االمن مجمس أمام طرحيا التي عباس محمود الرئيس رؤية أساس وعمى

  موقع منظمة التحرير: المصدر
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 االدارة عمى الضغط االمريكي الكونغرس أعضاء: " اشتية محمد. د الوزراء رئيس طالب  
 وعمى اإلدارة فيذه الفمسطينيين، تجاه بيا قامت التي األحادية الخطوات عن لمتراجع االمريكية

 ".لمسالم نزييا وسيطا تعد ولم التضميل، في وقعت ترامب رأسيا

 يريد من بين ما ليس اسرائيل في الحديث أن إلى ، الكونجرس من وفد لقائو خالل اشتية وأشار
نما االحتالل، استمرار أو السالم  من المزيد مصادرة يريد ومن القائم، الوضع إبقاء يريد من بين وا 
 .الفمسطينية الدولة إلقامة فرصة أية عمى القضاء أجل من الفمسطينية، األرض

 عوائل رواتب باقتطاع خاصة الفمسطينيين، عمى مالية حربا تشن إسرائيل" أن  اشتية وأوضح 
 ىذه تدقيق يتم وال منيا، بالسرقة وتقوم الضرائب، وعائدات المقاصة أموال من والشيداء األسرى
 ".والمياه الكيرباء صعيد عمى خاصة الفواتير

 كان حالة يعكس الزراعة وزير تصريح في ورد ما إن ، الوزراء رئيس قال أخرى ناحية ومن 
 .لمتخميل محددة زيتون نوعيات باستيراد المخمالت لمصانع السماح وىي السابق، في بيا معموال

 وسياستنا لحمايتو، اإلجراءات كل وسنتخذ أولوية، الوطني منتوجنا" أن الوزراء رئيس وأكد
 ال بما األمر ىذا سنعالج ،و"وزيتو الزيتون يشمل وىذا بمنتجنا، باإلضرار نسمح بأال واضحة
 ".الوطني منتجنا بتعزيز أىدافنا نحقق بحيث المزارع، أو المصانع بمصمحة يضر

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 عمى ىولي ابو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكد
 عمل والية تفويض لتجديد والسياسي المالي الدعم حشد ،التحرير منظمة لدى األولوية نأ

 الفمسطينيين لالجئين خدماتيا استمرارية يضمن بما ميزانيتيا في المالي العجز وسد األونروا
 التي ديارىم الى عودتيم لحين الالجئين كرامة ويحفظ المنطقة في استقرار كعامل وجودىا ويحفظ
 . ٥٪٢ القرار في ورد لما طبقا ٥٩٪٢ عام منيا ىجروا

 الضفة في" األونروا" الدولية الغوث وكالة عمميات مدير مع لقائو خالل ىولي ابو واضاف
 في األونروا لدعم المضيفة الدول مع تعمل الالجئين شؤون دائرة ان ، لويس غوين الغربية
 األوروبي باالتحاد الموازنة لجنة تصويت ان الى الفتا وجودىا عمى والحفاظ استيدافيا مواجية
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 تمرير امام الطريق قطع االونروا عن األوروبي االتحاد مساعدات قطع مقترح برفض باإلجماع 
 وايجابية ميمة مؤشرات وحمل المالية مواردىا تجفيف خالل من وجودىا عمى القضاء مخطط
 . التفويض تجديد لصالح التصويت نحو

 الالجئين شؤون دائرةالمصدر:  

 

 األمم ممثمي إلى ارساليا تم المتطابقة الرسائل من مجموعة إن" والمغتربين الخارجية وزارة قالت  
 عمى الطالعيم جنيف، في فمسطين دولة بعثة خالل من االنسان، بحقوق المختصين المتحدة
 خالل ليا تعرض التي التعذيب جريمة بعد عربيد، سامر لألسير الصحي الوضع تطورات
 ".الماضي الشير من والعشرين الخامس في اعتقالو بعد معو التحقيق

 والمقرر بالتعذيب، الخاص المقرر إلى ارساليا تم التي الرسائل إن  بيان، في الوزارة وقالت
 الخاص والمقرر التعسفي، باالعتقال الخاصة العمل ومجموعة الصحة، في بالحق الخاص
 إلى تطرقت المحتمة، الفمسطينية األرض في االنسان حقوق بحالة الخاص والمقرر بالعدالة،

 السمطة" اسرائيل ترتكبيا التي النطاق وواسعة الممنيجة التعسفية والجرائم والسياسات، الممارسات
 ".باالحتالل القائمة

 جرائم وفضح كشف عمى بالعمل الخاصين المقررين المالكي، وزير الخارجية د.رياض  وطالب
 تعذيب جريمة عن المسؤولين المجرمين ومحاسبة لمساءلة آليات وايجاد اإلسرائيمي، االحتالل
" القضاء" فييا بما الحكومية، الجيات من الكامل والقبول بالتنسيق تمت التي العربيد، األسير
 .االحتالل أدوات وأحد ، المنحاز

 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 

" األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة اإلعالمي المستشار ابوحسنة عدنان  قال 
 غزة، قطاع في مدرس الف ووظفت المستشارين كافة عمل انيت االونروا أن ، غزة قطاع في

 .كبير دبموماسي جيد إلى يحتاج مصيريًّا امرا تعد لموكالة التفويض تجديد مسألة ان الى مشيراً 
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 التمويل، في ممحوًظا تحسًنا شيد الجاري ٪٣١٢ عام أن  صحفي، تصريح في حسنة أبو وأضح 
 مالي عجز في تسبب الذي األمر لألونروا، تمويميا عن تماًما التوقف األمريكية اإلدارة قرار بعد
 .ألنشطتيا وجودًيا تيديًدا وشكل ٣١٢٩ عام خالل األممية لموكالة كبير

 المالية مساىماتيا الدول بعض زيادة بسبب تحسنت لألونروا المالية األوضاع ان وأضاف،
 أن إلى عينو الوقت في منبًيا المساعدات، برامج عمى األزمة آثار تقميل في ساعد مما المدفوعة

 .دوالر مميون ٪٩ بقيمة حالي عجز وجود ينفي ال ذلك
 حيث لألونروا، التفويض لتجديد المتحدة األمم في كبيًرا سياسيًّا دعًما ىناك أن حسنة أبو وذكر

 تعديل بأي القبول عدم حول قاطع بشكل غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين تحدث"
 ".األونروا نظام في

 صحيفة القدسالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 

 برئاسة  مصر الى يتوجو الذي  الوزاري الوفد ان الطاقة سمطة رئيس ممحم ظافر قال    
 يتعمق فيما وخاصة مصر مع التعاون مجاالت عمى سيركز الوزراء رئيس اشتية محمد.د

 وتدريب الخبرات وتبادل المتجددة والطاقة بيا فمسطين وتزويد الكيربائية الطاقة بموضوع
 ".الكوادر
 بين الكيربائي الربط تفعيل إعادة بحث سيجري أنو إلى فمسطين، صوت عبر  ممحم وأشار
 من الموردة الكيربائية القدرة ورفع توسعة خالل من الثماني الربط وتفعيل ، غزة وقطاع مصر
 .فولت كيمو ٣٣ من أكبر عالي ضغط شبكات بناء خالل من فمسطين إلى مصر

 أكبر كميات لفمسطين ستوفر فإنيا العالي، الضغط شبكات وبناء االتفاق تم حال أنو وأوضح
 .غزة بقطاع الكيربائية الطاقة في العجز وستعالج

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 الموظفين رواتب صرف بخصوص لممصارف، تعميما األربعاء، مساء ، النقد سمطة أصدرت   
 .والتي ستصرف اليوم الخميس ٪٣١٢ -٤وتكممة شير ٪٣١٢ سبتمبر لشير

  ٪حيث نص التعيم الخاص براتب شير 

 
 ٤فيما نص التعيم الخاص بتكممة راتب شير 

 
 

 المصدر: سمطة النقد 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 

وتفتيش مميات دىم عمواطنًا خالل  ٢٤ ، الخميس اليومفجر  االسرائيمي، االحتالل قوات أعتقمت 
الثالثاء، الطفمة خديجة دىس مستوطن، مساء ما ، في لعدة مناطق بالمحافظات الشمالية والقدس

 .سنوات( عمى مفترق "الفرديس" شرق بيت لحم ٢١وح )مراد تن

 السياج اجتيازىم بعد مواطنين ٤ االربعاء مساء االحتالل قوات عتقمتتالمحافظات الجنوبية وفي 
 غزة قطاع جنوب الحدودي

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 العربيد سامر األسير أن ، بكر ابو قدري المواء والمحررين، األسرى شؤون ىيئة رئيس أكد 
 رئوي بنزيف إصابتو إلى أدى ما معو، التحقيق وخالل االعتقال أثناء شديد لتعذيب تعرض
 عمى كموي، بفشل إصابتو إلى إضافة جسده، أنحاء جميع في ورضوض األضالع، في وكسور

 .تام إغماء حالة في وىو المستشفى إلى نقمو تم أثره

، إن "االحتالل وبيذا التصرف اليمجي خرق أساسيات اتفاقية في بيان صحفي وقال أبو بكر
 ق اإلنسان والشرائع اآلدمية".جنيف الرابعة، وجميع المعاىدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقو 

كما حذر أبو بكر، من تصريحات االدعاء اإلسرائيمي اليوم بأن تحسن طرأ عمى صحة األسير 
 .العربيد، وأن أجيزة األمن اإلسرائيمية ستستأنف خالل األيام القميمة المقبمة، جمسات التحقيق معو

 هيئة شؤون االسرى: المصدر

 

 المسدود الطريق ظل في ،٣٣الـ لمكنيست االفتتاحية الجمسة ، االسرائيمي الكنيست  اليوم  تعقد  
 .ثالثة انتخابات إلى يؤدي أن شأنو من الذي األمر االئتالفية، المفاوضات إليو وصمت الذي
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 الجمسة، في المشاركة عن سيمتنعون أنيم أعمنوا، قد( عضوا ٢٤) المشتركة القائمة نواب وكان 
 اإلسرائيمية الشرطة تقاعس ظل في الداخل فمسطينيي ضد الجرائم استمرار عمى احتجاًجا وذلك
 ضمن قطرية ومظاىرة عاما إضرابا الخميس، اليوم الفمسطيني، الداخل يشيد ، ووقفيا عن

 جرائم استفحال مواجية في األربعاء، أمس يوم العميا، المتابعة لجنة أقرتيا أخرى فعاليات سمسمة
 .القتل

  84المصدر: موقع عرب

 

 إسرائيل حزب زعيم ليبرمان أفيغدور األربعاء، مساء الميكود، حزب زعيم نتنياىو بنيامين تفاى
 .الخميس يومال صباح اجتماع عقد عمى بينيما فيما واتفقا بيتنا،

 - أزرق وحزب الميكود بين المفاوضات وصول بعد جرى االتصال فإن العبرية، ٢٤ قناة وبحسب
 .مسدود طريق إلى أبيض

  84موقع عربالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 االتحاد التزام تريستال، سوزانا األوسط الشرق في السالم لعممية األوروبي االتحاد مبعوثة جددت
 سالم في إسرائيل دولة مع جنب إلى جنباً  تعيش سيادة وذات مستقمة فمسطينية دولة رؤية تجاه
 الدولتين حل عمى قائمة الطرفين، بين المفاوضات عبر دائم سالم إيجاد وجوب مؤكدةً  وأمن،
 .٧٨٪٢ عام حزيران من الرابع لحدود ووفقاً 

 دول بعثات رؤساء ضمت جولة ختام في نابمس، شرق عقدتو صحفي مؤتمر خالل ذلك جاء
 .األغوار لمنطقة اهلل ورام القدس في األوروبي االتحاد
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سرائيل فمسطين أزور: "األوروبية المبعوثة وقال   من العديد والتقي أسابيع، ٧ إلى ٦ كل وا 
 اليوم وأنا ىنا، يعيشون الذين بالناس التقي أن األىم ولكن واإلسرائيميين، الفمسطينيين المسؤولين
 (.ج) المصنفة األغوار منطقة بزيارة محظوظة

 من% ٤١ تشّكل األردن غور ومنطقة الغربية، الضفة من% ٧١ تشّكل( ج) منطقة: "وأضافت
 من تممكو لما لمحياة، قابمة مستقبمية فمسطينية لدولة وحيوية ميمة المنطقة وىذه الغربية، الضفة
 ".والطاقة والسياحة الزراعة في اقتصادية فرص

 :وكالة وفا لمصدرا

 

 القادم؛ العام خالل فمسطين دولة سيزور انو صميح، إبراىيم المالديف جميورية رئيس أعمن 
 . الشقيقين والشعبين البمدين بين األخوية العالقات تعزيز بيدف

 سممو الذي اليباش محمود. د فمسطين قضاة لقاضي المالديفي الرئيس استقبال خالل ذلك جاء
 .الثنائية والعالقات فمسطين في باألوضاع تتعمق عباس محمود الرئيس من خطية رسالة

 ىي األقصى المسجد في والصالة القدس وعاصمتيا فمسطين زيارة أن المالديفي الرئيس وأضاف
 .العالم في مسمم كل وأمنية حمم

 الحرية في الفمسطيني الشعب ولحق الفمسطينية لمقضية المطمق الدعم في ستستمر بالده أن وأكد
قامة واالستقالل  . الشريف القدس وعاصمتيا أرضو عمى دولتو وا 

 :وكالة وفا لمصدرا

 

الت المفوضية األوروبية إن االقتراح الذي قدمتو بريطانيا يوم األربعاء بشأن خروجيا من ق
المعقدة التي بعض النقاط ”لكن ال تزال ىناك “ خطوات تقدم إيجابية”االتحاد األوروبي تضمن 

 .“تحتاج لمزيد من العمل في األيام القادمة
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وأضافت المفوضية في بيان أن رئيس المفوضية جان كمود يونكر أبمغ رئيس الوزراء البريطاني  
بوريس جونسون في اتصال ىاتفي بأنو سيتم فحص النص القانوني بموضوعية وفي ضوء 

 .لالتحاد“ المعايير المرعية”

  رويترزوكالة :لمصدرا

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 ألمانيا جميورية اسم تحت جديد من تتحدان الغربية وألمانيا الشرقية ألمانيا -١٪٪٢ – ٢١-٤   

 .الثانية العالمية الحرب نياية بعد ٥٦٪٢ عام انفصمتا أن بعد وذلك الفيدرالية
    
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

