
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 

 .التونسية لمجميورية رئيسا بانتخابو سعيد، قيس الرئيس نظيره ، عباس محمود رئيسال ىنأ  

 وباسمي وشعبيا فمسطين دولة باسم لكم، نتقدم أن يسعدنا: "التينئة برقية في الرئيس وقال
 شعب إياىا أوالكم التي الغالية وبالثقة االنتخابية العممية بنجاح الحارة القمبية بتيانينا شخصيا
 مواجية في والنجاح بالتوفيق لكم تعالى اهلل داعين لمجميورية، رئيسا بانتخابكم الشقيق تونس

 وترسيخ مكتسباتو عمى والحفاظ التونسي الشعب وأىداف طموحات وتحقيق الراىنة التحديات
 ".وأمنو ووحدتو استقراره

 وكالة وفا المصدر: 

 عيده وولي العزيز، عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم عباس، محمود الرئيسيمتقي 
 لممممكة رسمية زيارة خالل  وذلك الرياض، في الثالثاء  اليوم سممان، بن محمد األمير

 .يومين تستمر السعودية،

 التعاون تعزيز سبل ستبحث الزيارة إن"  ، األغا بسام السعودية، لدى فمسطين دولة سفير وأوضح
 .المقبمة السياسية بالخطوات يتعمق فيما المواقف وتنسيق البمدين بين المشترك

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 لكرة السعودي المنتخب بعثة شرف عمى عشاء مأدبة االثنين، مساء الرئاسة، مؤسسة أقامت   
 .القدم

 ورئيس الرجوب، جبريل المواء القدم كرة اتحاد ورئيس اشتية، محمد الوزراء رئيس المأدبة، وحضر
 الفمسطينية االتصاالت لمجموعة التنفيذي والرئيس المسحل، ياسر القدم لكرة السعودي االتحاد
 المجنة أعضاء ومن الفمسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أعضاء من وعدد العكر، عمار

 من وعدد األمنية، األجيزة وقادة غنام، ليمى والبيرة اهلل رام ومحافظ ،"فتح" لحركة المركزية
 .والوزراء المسؤولين،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 عن وندافع عنيا ندافع وسنبقى األرض ممح ونحن المكرمة، مكة توأم ىي القدس: "اشتية وقال 
 ".واإلسالمية العربية أمتنا

الثالثاء عمى ارض القدس  اليومالمنتخب السعودي مع شقيقو المنتخب الفمسطيني  وسيمتقي
 تصفيات االسيوية المزدوجة المؤىمة لكاس اسيا وكاس العالم .الالمحتمة ضمن 

 وكالة وفا المصدر: 

 

 

 

 141 الدورة اجتماعات الى ، الفمسطيني الوطني المجمس وفد رئيس األحمد عزام بحث    
 البرلماني الوفد رئيس مع ،بمغراد الصربية العاصمة في تنعقد التي الدولي البرلماني لالتحاد
 بين العالقات وتوطيد تعزيز سبل ليا، المرافق والوفد كيفموجامي اولغا السيدة برئاسة اليوناني
 .واليوناني الفمسطيني الجانبين

 العالقات وتطوير والتنسيق التعاون استمرارية عمى دولة فمسطين حرص المقاء خالل األحمد وأكد
 فمسطين بين العالقات أن الى مشيرا منيا، البرلمانية خاصة المجاالت مختمف في اليونان مع

 الفمسطيني الشعب لنضال اليوناني الشعب دعم مثمناً  وتاريخية، راسخة عالقات ىي واليونان
قامة واالستقالل الحرية في حقوقو واستعادة حريتو لنيل  .القدس بعاصمتيا الفمسطينية الدولة وا 

النيائي بدولة فمسطين، والمساعدة كونيا احد اعضاء طالب األحمد اليونان استكمال اعترافيا و 
 ناالتحاد األوروبي بتوسيع دائرة االعتراف األوروبي بدولة فمسطي

 وكالة وفا المصدر: 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 
 من: "وقال الوطني، باقتصادنا المتعمقة اإلسرائيمية التيديدات اشتية محمدد. الوزراء رئيس رفض 

 ".عمينا والسياسية التجارية ارادتيا ُتممي أن إلسرائيل يحق وال نريد، وممن نريد ما نستورد أن حقنا

 ما اإلسرائيمي الجانب مع األموال أزمة أن ،األسبوعية الوزراء مجمس جمسة في د.اشتية وأشار
 ".كاممة لناأموا استيفاء عمى نصر نحن: "وقال قائمة، زالت

 لسداد الشير ىذا منتصف مالية دفعات بصرف المالية لوزارة اإليعاز تم أنو اشتية وأضاف
 الموظفين صمود شاكرا ممكن، وقت بأقرب لصرفيا المتبقية المبالغ وجدولة الموظفين، مستحقات
 .وعسكريين مدنيين من وصبرىم

 مصطفى الميندس الوزراء ولرئيس العربية، مصر لجميورية شكره عن الوزراء رئيس وعّبر
نجاح برئاستو الفمسطيني الوزاري الوفد استقبال حفاوة عمى المصريين الوزراء ولجميع مدبولي  وا 
 .أىدافيا وتحقيق الزيارة

 السعودية العربية المممكة إلى غادر" مازن أبو" عباس محمود الرئيس السيد أن إلى اشتية وأشار
 عن الوزراء رئيس أعرب حيث العزيز، عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم لمقاء

 السعودية العربية المممكة دعم ونقدر نشكر: "وقال وناجحة، طيبة بزيارة المجمس تمنيات
 ".واقتصادياً  ودينياً  ومادياً  سياسياً  لفمسطين المتواصل

  مجمس الوزراءالمصدر:   

 مساء المركزية المجنة اجتماع ان ، فتح لحركة المركزية المحنة عضو سالمة دالل أوضحت 
 ، إلجرائيا الكفيمة والسبل ليا والتحضيرات االنتخابات موضوع  بحث عمى تركز  االثنين امس
 االنتخابات ىذه اجراء تعترض قد التي العقبات لتذليل المختمفة االليات االجتماع  بحث كما

 موقف الى لموصول االنتخابات، من الفمسطيني الكل ومواقف العامة األجواء  عمى ،والوقوف
 .االنتخابات حول وضوحاً  واكثر دقة اكثر

 أن  االنتخابات ليذه يمكن كيف االجتماع خالل بحثنا" فمسطين صوت" عبر سالمة وأضافت
 .الكامل النسبي التمثيل نظام وفقاً  واحدة وحدة الوطن قاعدة عمى وذلك مشاركة  أوسع تحقق

http://www.palgov.ps/article/3387/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?fbclid=IwAR2O2oU-BS5Dv3snWx5urJ9FbqjSYr4_atwE7NG8uVpzX6yhAnbE09N1CmI


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 القدس وفي الفمسطيني التراب كل في طريقيا االنتخابات ىذه لتجد سنعمل سالمة وتابعت 
 ودعم القدس في  قراراتيم اثر االحتالل مع المتوقع االشتباك من حالة  سنذىب ونحن ، الشرقية
 . ليم المتحدة الواليات

 المجنة رئيس ان سالمة قالت  ، االنتخابات من حماس حركة مواقف حول المؤشرات وحول 
 القوى كافة مع لمتشاور غزة قطاع الى عباس محمود الرئيس من بتكميف سيتوجو االنتخابات
 نتائجو عمى وبناء قاءالم ىذا عن ينتج ما ننتظر ونحن ،  حماس ضمنيم ومن غزة في والفصائل

 .األمر سنقيم
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

أشاد أمين عام اتحاد نقابات عمال فمسطين، شاىر سعد، بقرار مجمس الوزراء، الداعي إلى   
 العمل عمى وقف ظاىرة سماسرة تصاريح العّمال بكل الوسائل.

واعتبر سعد، أن ظاىرة سماسرة التصاريح بغيضو نمت في السوق السوداء وخارج نطاق القانون 
وبعيدًا عن وضوح االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية، الحاكمة لمعالقة بين السمطة الوطنية 

 .الفمسطينية وحكومة االحتالل اإلسرائيمي

ل الفمسطينيين، لقيام سماسرة إسرائيميين وتسببت ىذه الظاىرة وفقًا لسعد، بإثقال كاىل العما
بالوصول لسوق العمل وفمسطينيين، ببيع أذون الدخول المسبقة إلسرائيل لمعمال الذين يرغبون 

 .اإلسرائيمي طمبًا لمعمل مقابل المال؛ عممًا أن تمك التصاريح متاحة أصال بالمجان

 وفاوكالة المصدر:

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

" انتياكات" وتوثيق لحصر لجنة تشكيميا عن اجتماعيا االسبوعيختام في  الحكومة أعمنت  
 .الفمسطينية األراضي عمى المقامة اإلسرائيمية االتصاالت أبراج

 االتحاد عن الصادرة القرارات تطبيق تستيدف ةخطو ىذه ال أن،في بيان صحفي الحكومة وذكرت
 .الطبيعية مواردىا في فمسطين بحق والمتعمقة لالتصاالت الدولي

وحسب إحصائيات فمسطينية رسمية، فإن الشركات الخموية اإلسرائيمية تجني أرباحا سنوية تقدر 
في المائة من حصة السوق  01يا عمى أكثر من مميون دوالر من خالل سيطرت 151بأكثر من 

 الفمسطينية دون دفع ضرائب لمسمطة الفمسطينية.

نجاز الستكمال المالية المبالغ وصرف بتأمين المالية وزارة تكميف كما قررت الحكومة  كافة وا 
 عمى التركيز ضرورة مع األمريكية المنح خالل من ممولة كانت والتي التنفيذ، قيد المشاريع
 .المواطنين حياة تالمس التي المشاريع

 ستين الساعة عقارب بتأخير وذلك فمسطين، في الشتوي بالتوقيت العمل بدءوكما قررت الحكومة 
 .06/11/0119 الموافق سبت/جمعة ليمة منتصف من اعتباراً  دقيقة،

 مجمس الوزراءالمصدر: 

  
 لصالح الشيرية الرواتب من المترصدة المتأخرات بسداد ستقوم بأنيا المالية وزارة أعمنت  

 :التالي النحو عمى وذلك الماضية أشير 6 الـ مدار عمى الموظفين

 واحدة دفعة ،(حزيران آيار، نيسان،) وىي أشير ثالثة رواتب متأخرات مجموع سداد سيتم -1
 .17/11/0119 الموافق الخميس يوم

 اول، تشرين) رواتب مع بالتزامن( ايمول آب، تموز،) االشير رواتب متأخرات سداد سيتم -0
 . موعدىا في% 111 بنسبة االشير ىذه صرف سيتم حيث ،(أول كانون ثاني، تشرين

 

http://www.palgov.ps/article/3387/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?fbclid=IwAR2O2oU-BS5Dv3snWx5urJ9FbqjSYr4_atwE7NG8uVpzX6yhAnbE09N1CmI


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 لخطوات وتفيميم وصمودىم لثباتيم العام القطاع لموظفي ايواحترام ىاتقدير  وعبرت الوزارة عن  
 أشير 8 الـ مدار عمى الفمسطينية والحكومة القيادة قبل من اتخذت التي المالية المواجية
 .الماضية

 الماليةوزارة المصدر: 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

فتييش خالل عمميات دىم وت ينمواطن4 ،الثالثاء فجر اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتاع 
 .بالمحافظات الشمالية والقدس

 المسجد اليوم المستوطنون عشرات اقتحموفي اطار االقتحامات اليومية لممسجد األقصى 
 .وأخمت المصمين من باحة مصمى باب الرحمة بالمسجد األقصى  ،المبارك األقصى

 أبو وكرم ،"إيرز" حانون بيت معبري فتح ، اليوم صباح اإلسرائيمية، االحتالل سمطات أعادت
 .القيما بحجة األعيادبعد اغ غزة قطاع لسكان الوحيد التجاري سالم

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 في" فتح" حركة سر وأمين غيث، عدنان القدس محافظ عن اإلفراج االحتالل، محكمة قررت 
 .مطور شادي القدس

 القدس في منزلييما مداىمة عقب ،االثنين فجر ومطور، غيث اعتقمت االحتالل قوات وكانت
 .المحتمة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 المجتمع بصمت يستقوي االسرائيمي االحتالل أن،الكويتي األمة مجمس رئيس الغانم مرزوق أكد  
 الدولي الصمت ، وأنتوازناً  او حياداً  ليس ىنا الدولي الصمت أن عمى مشدداً  جرائمو ازاء الدولي
 يؤدي أن يمكن وىذا الفمسطيني الشعب وخاصة المنطقة لشعوب بالنسبة األمل ويقتل اليأس يفاقم
 . وتداعياتو آثاره من محصن العالم في أحد ال بشري انفجار إلى

 141 الـ الدولي البرلماني االتحاد لمؤتمر العامة الجمعية أمام كممتو بداية في الغانم وتساءل
 الدولي القانون تعزيز في البرلمانات دور) عنوان تحت بمغراد الصربية العاصمة في حاليا المنعقد

 انتياك في والواضح الصارخ المثال يكمن أين سألتكم اذا' ، (اإلقميمي التعاون في والمساىمة
 .ومنظما ممنيجا ، ومتواصال مستمرا ، ومزمنا قديما االنتياك ىذا يكون بحيث ؟ الدولي القانون

 ، الجيوسياسية المجموعات مختمف ومن ىنا الجميع ان من متأكد أنا'  قائال الغانم واستطرد
 ألنو الغاشم، اإلسرائيمي واالحتالل الفمسطيني الشعب مأساة األولى،، لموىمة ذىنو في ستبرق
 ولكل ، عالمية اتفاقية ولكل ، دولي قانون لكل خرقا األكثر وألنو ىوادة بال المتواصل وألنو األقدم
 '.  وضعية او دينية ، شرعة

 ىذا ان ىو ، اإلنساني والعار بالذنب والشعور واألسى الحزن عمى يبعث ما أكثر ان الغانم 'وقال
 القتل بعناوين مرورا ، االحتالل وىو العريض عنوانو من بدءا ، الدولي القانون النتياك المثال

 األرض ثقافة عمى واالفتئات والحجر الشجر تدمير بعناوين انتياء ، واالستيطان والتيجير
 دولي بصمت ويقابل ، ومتواصل مستمر انتياك ىو ، الجغرافية وحقيقتيا التاريخية ورائحتيا
 '. مريب

 ما كل يناقض ، وعمميا حيا مثاال المحتل الكيان ىذا يكون أن ؟ صدفة ىي ىل' الغانم وتساءل
 .' الدولي البرلماني االتحاد بو ينادي

  االنباء الكويتية وكالة :المصدر

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

جميوريين عمى ضرورة الانيا اتفقت مع مجمس النواب األميركي نانسي بيموسي  رئيسةقالت   
إصدار قرار يمغي قرار الرئيس دونالد ترامب "الخطير" بسحب القوات من شمال سوريا حيث تشن 

 القوات التركية ىجوما ضد المقاتمين األكراد.

في الكونغرس يمضون قدما في مشروع قرار وقالت بيموسي، ان الديموقراطيين والجميوريين 
فرض عقوبات واسعة عمى تركيا بسبب عمميتيا العسكرية، مؤكدة أن االجراءات التي يخطط ليا 

 البيت األبيض ليست كافية.

  الفرنسيةاألنباء وكالة المصدر:  

 

 القانون واستاذ المستقل المترشح فوز عن لالنتخابات المستقمة العمياالتونسية   الييئة عمنتأ 
 رجل" تونس قمب" حزب رئيس منافسو عمى األصوات من بالمائة 70.71 بـ سعيد قيس الدستوري
 .الناخبين أصوات من بالمائة 07.09 عمى تحصل الذي القروي، نبيل واالتصال األعمال

 إصدار بعد الشعب قبل من مباشرة منتخب لمجميورية رئيس ثاني الفوز بيذا سعيد قيس ويكون
 الذي السبسي قايد الباجي الراحل الرئيس بعد وذلك الثانية، الجميورية ظل وفي 0114 دستور
 .الناخبين أصوات من بالمائة 55 حوالي عمى 0114 انتخابات في تحصل

 ماليين 7 بين من ناخبا 85و الفا 890و ماليين 3 الرئاسية لالنتخابات الثاني الدور في وشارك
 .بالمائة 55 نسبة يمثل ما وىو مسجال 566و ألفا 74و

 تونس افريقيا لألنباءوكالة المصدر:

 

 في العسكري التوغل بوقف وطالبيا، تركيا عمى عقوبات ترامب دونالد األمريكي الرئيس فرض  
 .العالم في دموية األكثر الحرب في المعركة ميدان تشكيل سريعا يعيد الذي سوريا شرق شمال

 ويقول. أردوغان طيب رجب التركي الرئيس مع مكالمة في النار إطالق بوقف ترامب وطالب
 القوات بسحب أمر عندما التركي لميجوم األخضر الضوء فعميا أعطى ترامب إن منتقدون
 .الصراع منطقة من األمريكية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-15                   الثالثاءاليوم  : 

 األمريكية المتحدة الواليات تتسامح لن” لمصحفيين بنس مايك األمريكي الرئيس نائب وقال 
نياء التراجع إلى تركيا ندعو إننا. لسوريا تركيا غزو مع ببساطة  طاولة إلى والوصول العنف وا 

 .“المفاوضات

 رويترزوكالة المصدر:

 

أفاد اإلعالم الياباني صباح اليوم الثالثاء بأن حصيمة قتمى اإلعصار "ىاغيبيس"، الذي ضرب  
 .شخصا 66اليابان السبت واألحد الماضيين، ارتفعت إلى 

مصابا، فيما  010شخصا ال يزالون في عداد المفقودين، إضافة  15أن   NHKوذكرت قناة
 .13وفقدان شخصا  61كانت الحصيمة السابقة تشير إلى مقتل 

 روسيا اليومالمصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 الطريق خارطة لمشروع الحرفي النصالواليات المتحدة تعمن عن  –0110 -15-11   
 . األمريكية

 

    

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

