
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-24                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 البرلمان في فمسطين لجنة رئيس السعود يحيى النائب لقائو خالل عباس محود الرئيس ثمن 
 الحكيمة القيادة تحت الفمسطينية لمقضية موالداع الدائم االردن موقف ، المجنة واعضاء االردني
 االردني البرلمان في فمسطين لجنة سيادتو شكر كما الحسين، بن الثاني اهلل عبد الممك لجاللة
 .شعبنا لقضية لدعميا

 ظل في والمستجدات التطورات آخر عمى المرافق، والوفد السعود النائب ،وقد اطمع الرئيس 
  الشعبين بين واالخوية التاريخية العالقات عمق مؤكدا شعبنا، عمى المفروض االسرائيمي الحصار

 .واألردني الفمسطيني
 الثابت وقوفيم مؤكدين الستقباليم الرئيس السيد لو، المرافق والوفد السعود النائب شكر جانبو من

 .العادلة وقضيتو شعبنا مع والدائم
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 عممية حول لو منسوبة تصريحات الشيخ، حسين: وزيرال فتح لحركة المركزية المجنة عضو نفى
 .اهلل رام بمدينة الجمعة أمس وقعت التي( دوليب)

 الصفراء والصحف المأجورة األقالم"، ان تويترفي تغريدة عمى حسابو عمى شبكة الشيخ، وقال
 عن تكف ال واإلعالمي، السياسي األخالقي واالنحطاط والخيانة الرذيمة رائحة منيا تعبق التي

 ". حماس لحركة التابع لإلعالم الفمسطيني المركز يسمى ما ومنيا والكذب، التزوير
 ".الحادث ىذا حول غيرىا مع وال( سي بي بي) مع ال مقابمة أي ُأجر   لم أنا: "الشيخ وأضاف

 تويترالمصدر: 
 
 

 وعشية االسرائيمية االحزاب ان رافت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو الق  
 االحتالل وتكريس شعبنا عمى العداء بتصعيد البعض بعضيا عمى تزاود المقبمة االنتخابات
 تمك قادة بعض قبل من الدعوات ىذه اخر وكان الضفة ضم عن وبحديثيا واالستيطاني العسكري
 .اهلل رام غرب مستوطنة مقتل خمفية عمى شعبنا بابادة امس االحزاب
 السيما الدولية المؤسسات عمى يتوجب انو فمسطين صوت إلذاعة حديث في رافت واضاف
 جرائميا عن اسرائيل لمساءلة تتحرك ان االنسان حقوق ومجمس المتحدة واالمم االمن مجمس
 السابقة القمم قرارات تطبيق الى واالسالمية العربية الدول ذاتو السياق في داعيا شعبنا بحق



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-8-24                   السبتاليوم  : 

 من التطبيع اشكال كل ووقف اسرائيمية اعتداءات من لو تتعرض ما ظل في المقدسات لحماية 
 .اسالمية او عربية دولة أي

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 ومواقع صفحات عمى البعض تداوليا وثيقة صحة دم اليونان لدى فمسطين دولة سفارة تدنفت 

 حممت حيث بالمطمق، ؛"السمطان تامر الشاب" موضوع وتحمل السفارة باسم االجتماعي التواصل
 المروسة الرسمية لألوراق وال بصمة لتوقيعو يمت ال طوباسي مروان لمسفير مزورا توقيعا

 بالوثيقة جاء كما اصالً  قنصمية وجود صحة عدم إلى إضافة بالسفارة، اصوال المستخدمة
 . السفارة بداخل القنصمية لمشؤون قسم ىو القائم وأن المزورة،

 سفارة دولة فمسطين باليونانالمصدر: 
 
 االقتصادية المجنة انعقاد إمكانية يعطل االحتالل إن العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير لقا 

 مع الفمسطينية القيادة من ومتابعة عديدة محاوالت رغم باريس اتفاق عن المنبثقة المشتركة
 حصاراً  يفرضان األمريكية واالدارة االحتالل أن مبيناً  ذلك، حول دولية وجيات الفرنسي الجانب
 .الفمسطينية القضية تصفية لمحاولة والقيادة الوطنية السمطة عمى واقتصادياً  سياسياً 
 المفروضة البمو ضريبة حول عميو االتفاق تم ما أنعبر صوت فمسطين ،  العسيمي وأضاف

 عمييا مضى التي باريس، اتفاقية عمى التعديالت بعض الجراء بداية ىو البترول، مشتقات عمى
 لالقتصاد ظمم االتفاقية بيذه االستمرار وان تغيرت االمور من الكثير ان إلى مشيراً  سنة، 52

 .والفمسطينيين الفمسطيني
 إلى الفتاً  الواقع، أرض عمى عمييا العمل يجري الصندوق خارج خطوات ىناك أن العسيمي وبين
 لممنتج العراقية األسواق وفتح البترول، باستيراد خالليا وُبحث لمعراق تمت التي اليامة الزيارة

 .ضرائب أي دون الفمسطيني
الخبير االقتصادي سمير حميمة االتفاق بشأن إحالة جباية الضرائب عمى  اعتبرومن جيتو 

المحروقات المستوردة إلى األراضي الفمسطينية إلى الحكومة الفمسطينية مباشرة، بدال من جبايتيا 
 .مالوكىامة جدا وانجاز كبير يجب استخطوة رائيل نيابة عن السمطة بل إسمن ق

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-8-24                   السبتاليوم  : 

عاطف أبو سيف إن سمطات االحتالل اإلسرائيمي تعمل بشكل ممنيج عمى د.قال وزير الثقافة  
محاربة الفعل الثقافي الفمسطيني في مدينة القدس، سواء كان لمؤسسات ثقافية أو ألفراد 

 ومجموعات شبابية.
بعنوان "البيئة الثقافّية  وزارة الثقافةعمى ىامش الندوة التي نظمتيا ابو سيف خالل كممة لو  واشار

واالجتماعّية في القدس" ضمن فعاليات تنظم بالشراكة مع وزارة الثقافة األردنية، في الذكرى 
الخمسين إلحراق المسجد األقصى، إلى المخاطر والصعوبات التي ُتعاني منيا العاصمة الُمحتّمة 

ت واعتداءات االحتالل، التي تستيدف طبيعة وىوّية المدينة العربّية في ظل تصاعد ىجما
 اإلسالمّية والمسيحّية.

 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 البمو ضريبة جباية من تحصيميا تم التي المبالغ إن ممحم ابراىيم الحكومة باسم المتحدث قال 
 الحكومة تسديد إمكانية من قميالً  تيسر أن شأنيا من البترول مشتقات عمى تفرض التي

 .لمموظفين إللتزاماتيا
 السادس المؤتمر خالل اشتية محمد الوزراء رئيس اعالن أنو فمسطين صوت عبر ممحم وأضاف
 يبعث كي جاء القادم الشير الموظفين رواتب من% 111 نسبة صرف عن المعممين التحاد
 بنسبة الماضي شباط لألزمة األول الشير من تبقى ما بدفع الحكومة والتزام طمأنينة رسالة
 .الشير ىذا من% 01 و% 21
 االحتالل يستمر التي المقاصة أزمة باستمرار مكانيا تراوح زالت ال المالية األزمة أن ممحم شارأو 

 أن لو يمكن بما الصرف نسبة في زيادة يأ صرف عن تتوانى لن الحكومة أن مبيناً  بقرصنتيا،
 .اموال من لمخزينة يرد ما ضوء وعمى الموظفين حياة ييسر

 بتسميم المخصصات ليذه الكامل بالصرف المطالبة عن تتراجع لن السمطة انمى محم عوأكد م
 عمييا، االستيالء لالحتالل يجوز وال لشعبنا حق وأنيا واحداً  شيقالً  منقوصة غير المقاصة أموال
 .الدولية لمقوانين مخالف ذلك وأن

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 
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 2019-8-24                   السبتاليوم  : 

خالل عمميات دىم وتفتيش  ينمواطن 3،  الخميساعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم  
 ، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل تمخابرا ستدعتفيما ا،  لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 .الخطيب عزام القدس في االسالمية األوقاف دائرة عام مدير
 وفاوكالة المصدر: 

 
 21 منيم ،مسعفين 3يم من بين مختمفة بجراح مواطن 155 أعمنت وزارة الصجة عن اصابة 

ية شرق ي مسيرات العودة السممجراء قمع االحتالل لممشاركين ف الحي بالرصاص أصيبوا مواطنا
 .ع غزةقطا

 وزارة الصحةالمصدر: 
 
 
 :ىم واألسرى االداري، اعتقاليم لتجديد رفضاً  الطعام، عن المفتوح اضرابيم أسرى 11 واصلي

 غنام، أحمد األسير،  5113تموز/ يوليو 1 منذ الطعام عن اضرابو يواصل بدر، حذيفة األسير
 منذ اضرابو يواصل خمف، سمطان األسير، 5113/ يوليو 13 منذ الطعام عن اضرابو يواصل

 وجدي األسير ،5113/ يوليو53 منذ اضرابو يواصل عمي، اسماعيل األسير، 5113/ يوليو11
 اضرابو يواصل قعدان، طارق األسير ،5113/يوليو52 منذ الطعام عن اضرابو يواصل العواودة،

 منذ الطعام عن اضرابو يواصل الجدع، ناصر األسير ، 5113/  أغسطس1 منذ الطعام عن
ياد عواد أنس األسيرين، يواصل كما، 5113/ أغسطس0  الطعام، عن المفتوح اضرابيما بزيغ، وا 
 .ايشل معتقالت في االنفرادي عزليم عمى احتجاًجا يوًما، 10 منذ

 نادي االسيرالمصدر: 
 
 ارتفاع ، التحرير لمنظمة التابع االستيطان ومقاومة االرض عن لمدفاع الوطني المكتب صدر 

 الكاممة السيادة وتطبيق( ج) المسماة المناطق وضم االستيطان بتكثيف تطالب التي االصوات
 االنتخابات موعد اقتراب مع وذلك المحتمة الغربية الضفة أرجاء في تشرةالمن المستوطنات عمى

 .المقبل أيمول من عشر السابع في عقدىا المزمع االسرائيمية
 وفاوكالة المصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 
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 بضائع عمى الجمركية الرسوم نسبة زيادة قراره عقب ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس أعمن  
 .بكين مع لمتفاوض مستعدا يزال ال أنو صينية،
: " فرنسا في( G7) مجموعة قمة في لممشاركة المطار إلى توجيو قبل لمصحفيين ترامب وقال
 ."لممفاوضات دائما منفتح أنا سيحدث، ماذا لنرى،
 واردة أمريكية منتجات عمى% 2و 11 بنسبة إضافية رسوما الجمعة يوم فرضت الصين أن يذكر
 .ردًا عمى القرار االمريكي دوالر مميار 12 قيمتيا سنويا إلييا

 روسيا اليومالمصدر: 
 
 الركاب من خالية( حافمة) مركبة االرنية ان  العام االمن مديرية باسم االعالمي الناطق قال 

 .مجيول شخص قبل من نارية عيارات إلطالقتعرضت  البترا اقميم سمطة لمفوضية تابعة
 .قطف بالمركبة مادية اضرارا الحق الحادث أن وأضاف

 وكالة رويترزلمصدر: 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

على عدة مدن كردة فعل فلسطينية  يث اضطرابات فلسطينية فوحد -1353  -52-2  

 . التظاهرات اليهودية
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

