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   أواًل : الممف السياسي 

 قمقيمية، محافظة في األول الزراعي بالعنقود العمل اليوم، اشتية، محمدد.  الوزراء رئيس أطمق
 .والبمديات المدني، والمجتمع الخاص، القطاع مع بالشراكة دوالر، مميون 32 بكمفة

 إلييا استندت التي بالعناقيد التنمية وىي جديدة، تنموية عممية اليوم نطمق: كممتو في اشتية وقال 
 االحتبلل، واقع عمينا فرضيا التي العبلقة من التدريجي االنفكاك إلى الرامية الحكومة استراتيجية

 أجل ومن بمدنا، في ننتجو نحن صنف أي من نستورد ال أن أجل من الوطني منتوجنا ونعزز
 ".أنفسنا عمى اعتمادنا
 تدخل بأن منافسة بضاعة ألي نسمح ولن ،%011 بنسبة السوق حاجة يغطي منتوج كل: وتابع
 .الفمسطيني السوق

: وثانيا المزدىرة، الزراعة: أوليا رئيسية، مفاصل 4 عمى سترتكز الحكومة أن اشتية وأوضح،
 بيا، يمتصق بل أرضو عن االنسان ينسمخ ال وأن الجغرافيا في ميما دورا الديمغرافيا اعطاء
 اإلبداع تشجيع وأخيرا المتجدد، وبشكميا الكبلسيكي بشكميا نحتاجيا التي الطاقة مصادر: وثالثا

 .والتمكين
 وكالة وفاالمصدر: 

 
المحافظات  والتنظيم التعبئة مفوض فتح، لحركة المركزية المجنة ضوس عحم أحمدر ب  ع    

 قبل من عنيا الُمعمن النسبة خارج بالقطاع الموظفين رواتب لصرف استنكاره عن ،الجنوبية
 .الفمسطينية الحكومة

 الرواتب بممف مساواة ىناك سيكون أنو أعمنت الحكومة:  الوطنفي لقاء مع دنيا  حمس وقال
 الـ نسبة تصرف لم الواقع في الحكومة أن إلى مشيراً  يحدث، لم الذي األمر وغزة الضفة بين

 .المحافظات الجنوبية في لمموظفين% 001
 وليس البنوك مشاكل لحل أنيا يبدو بالقطاع لمموظفين صرفت التي الرواتب: "حمس وأضاف
 من قروضيا البنوك لتحصيل جاء دفعتين عمى الرواتب صرف عن واإلعبلن الموظفين، مشاكل

 ".الواحد الراتب من القروض من دفعتين عمى حصمت أنيا خاصة الموظفين،
 فنحن المسؤولية، من نفسي أعفي وال منيم واحد وأنا المسؤولين لكل أتوجو اآلن: "حمس تابعو 

 ".شعبنا من نستمدىا وقوتنا وسبلحنا وفمسطيني شعبي لتماسك بحاجة
المحافظات  في الحركة أطر لكافة اجتماع المقبمين اليومين خبلل سيكون أنوواشار حمس الى 

 جزء فنحن حاليا، عمى األمور ترك يمكننا وال مسؤولياتنا تحمل عمى سنعمل: "قائبلً  ، الجنوبية
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 تصحيح القادمة الساعات خبلل يتم أن نأمل أننا كما والمعاناة، واأللم االجتماعي النسيج من 
 .حدث الذي لمخمل وتصويب
 حل بإيجاد نطالب أننا كما تصويبو، ويتم وخطأ خمل ىناك يكون أنب أممو  حمس عن وأعرب 
 . 3112 تفريغات موظفي لممف منصف

 دنيا الوطنالمصدر: 
 
 دعوى سترفع دولة فمسطين أن ،الديك أحمد السياسية، لمشؤون الخارجية وزير مستشار أعمن 

 .القدس في دبموماسي مكتب بافتتاح قياميا بعد ىندوراس ضد الدولية العدل محكمة في قضائية
 عن التراجع عمى ىندوراس إلجبار تأتي الفمسطينية الخطوة إن فمسطين، صوت عبر الديك وقال
 .المكتب ىذا افتتاح
 الجانب أن إلى الفًتا ،"الفمسطيني الشعب عمى مباشر عدوان" ىندوراس خطوة أن الديك، واعتبر

 لؤلمم العامة والجمعية الدولي األمن مجمس صعيد عمى واسع بشكل تحركاتو يواصل الفمسطيني
 .القضية بشأن المتحدة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 مع اليوم صباح التقت سادين ماري النرويج لدى فمسطين دولة سفيرة ان الخارجية وزار أعمنت 

 الفتاة وفاة ومبلبسات وظروف أوضاع مناقشة تمت حيث النرويجية الخارجية وزارة في المسؤولين
 ىذه متابعة النرويجية السمطات ومطالبة الفتاة، بأىل الخاص والوضع البرغوتي شذى الفمسطينية

 فمسطين دولة بين المشترك والتعاون والصداقة العبلقات عمق مؤكدة المطموب، باالىتمام القضية
 .النرويج ومممكة
 موضحين بو المسموح القانون حدود ضمن المطمق التعاون النرويجيون المسؤولون أكد وبدورىم
 حممة من الطفمة أن قاعدة عمى الحكومي الطفولة مركز إلى الطفمة اوصمت التي الظروف
 .النرويجي القانون عمييا ويطبق النرويجية الجنسية
 .القضية مبلبسات عن لمكشف النرويجي التحقيق أىمية السفيرة كماأكدت

 وزارة الخارجيةالمصدر: 
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 مع اتصاالت تجري القيادة ان يوسف ابو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال   
 .المحتمة القدس الى ابيب تل من سفاراتيا نقل ىندوراس قرار إلحباط االطراف مختمف
 القدس الى سفارتيا نقل ىندوراس قرار إن ، الرسمية" فمسطين صوت" عبر يوسف ابو واضاف

 اطار في الفمسطينية القضية لتصفية تسعى التي الصييوامريكية االجراءات مع تواطئ ىو
 .الدولية الشرعية لقرارات مخالف
 ىذه مثل عمى تقدم التي الدول مقاطعة نحو وجامع واسع عربي بتحرك يوسف ابو وطالب

 سابقا ذلك نجاح الى الفتا االمريكية، االدارة تمميو لما باالنصياع مخططاتيا إلجياض الخطوات
 .االقتصادي الصعيد عمى وخاصة الدول ليذه الشاممة بالمقاطعة والحممة الموحد الموقف بسبب
 االستيطاني التغول وحصار مواجية لبحث المنظمة لتنفيذية قريب اجتماع الى يوسف ابو ولفت
 .الضفة من اجزاء ضم االخير نتنياىو وقرار

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 
 سمطات تنفيذ من دغمس غسان الضفة شمال في االستيطان مقاومة ممف مسؤول ذرح 

 لقرار تحد في محيطيا في كانت ان بعد المدن داخل احياء في االستيطانية لمخططاتيا االحتبلل
 (.ج ب، أ،) الضفة مناطق تصنيفات بإلغاء مؤخرا اُتخذ الذي الحكومة
 بالقرب المنازل احد لسور االحتبلل قوات ىدم  ، الرسمية" فمسطين صوت" عبر دغمس واعتبر

 جرار ومصادرة(  سي)  بمنطقة تسمى ما من قربو بحجة نابمس مدينة في النجاح مستشفى من
 بتيويد لمخططاتيا وتنفذا خطيرا تطورا المنطقة نفس في الفمل من عدد بيدم والتيديد زراعي
 .الضفة
 بمدة أراضي في كيمومتر 3 بطول استيطاني شارع شق االحتبلل مخطط من دغمس حذر كما

 والمقامة ليا المجاورة والمستوطنات" عمانويل" مستوطنة لصالح قمقيمية مدينة شرقي جينصافوط
 ويقتمع دونم 0111 سيصادر المخطط ىذا ان الى مشيرا المحافظة في المواطنين اراضي عمى

 .األراضي بين التواصل ويمنع الزيتون أشجار عشرات
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 عمى المشرفين لمؤتمر الطارئ االجتماع أعمال الثبلثاء، اليوم العربية، الجامعة بمقر نطمقتا ا 
 عمل تفويض تجديد ممف لمناقشة وذلك لبلجئين، المضيفة العربية الدول في الفمسطينيين شؤون
 .المالية وأزمتيا" األونروا" البلجئين وتشغيل غوث وكالة

 والية تفويض تجديد دعم بحث سبل فمسطين، دولة طمب عمى بناء عقد الذي االجتماع وسيناقش
 التحرير منظمة تحرك خطة إطار في يأتي والذي قادمة، سنوات لثبلث" األونروا" عمل

 األميركي المسعى ظل في التصويت عممية اقتراب مع تفويضيا تجديد لدعم الفمسطينية
 .تغييره أو التفويض إللغاء اإلسرائيمي

كما سيناقش المؤتمر قرار تجميد بعض الدول المانحة دعميا المالي عن "األونروا" عمى ضوء 
تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخمية التابع لؤلمم المتحدة باتيام 

الفتا الى ان المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة ىذا بعض العاممين فييا بتورطيم في قضايا فساد، 
 .الممف

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 عمى طرأ الذي الخطير التدىور من بكر أبو قدري والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس حّذر
 بعد بالماء ممتمئ السايح االسير جسد ان الى مشيرا دياك ابو وسامي السايح بسام االسيرين حياة

 .السرطان مرض عن الناتج الكموي بالفشل اصابتو
 السايح االسير عبلج اوقفت االحتبلل سجون ادارة ان  ،" فمسطين صوت" عبر بكر ابو وقال
 محامو وصفيا كما مخّدرة ادوية عن عبارة ىي التي بالمسّكنات واالكتفاء السرطان مرض من

 .الييئة
 وأبو السايح االسيرين عن لئلفراج المقدمة اإللتماسات االحتبلل محاكم رفض بكر ابو واعتبر 

 . بإعداميما لبلحتبلل قرارا دياك
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 عمى تعميقاً " ، فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام قال 
 لبنان عمى اإلسرائيمي العدوان حول لسانو عمى حماس لحركة التابعة" شياب" وكالة نقمتو ما

 القضية عن األنظار صرف بيدف وسوريا لبنان مع التصعيد تتعمد اسرائيل إن"  الشقيق،
 زال ما الكبرى اسرائيل وحمم تتغير لم العربية بالمنطقة الصييونية األطماع وأن الفمسطينية،
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 وأن الحقيقة، ىذه يؤكد شبعا مزارع احتبلل واستمرار والقدس الجوالن ضم عن واإلعبلن قائمًا، 
 ".الفمسطينية القضية عن األنظار إبعاد تريد التي اسرائيل أىداف من ىدف التصعيد
 ومجابية االسرائيمية لمسياسة التصدي في توحدوا عندما نجحوا المبنانيين" أن األحمد وأضاف
 ".االسرائيمي العدوان

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 في الرواتب مشكمة لحل أزمة خمية تشكيل عن ، الوزراء رئيس مستشار األتيرة اإللو عبد أعمن  
 .غزة قطاع
 األمور كافة تصويب الخمية، ىذه تشكيل من اليدف إن صحفي، تصريح في األتيرة وقال

 قرار عمى والتأكيد ومعالجتيا غزة، قطاع موظفي يخص بما والتقاعد الرواتب بموضوع المتعمقة
 بالضفة سواء الموظفين، مستحقات صرف في التمييز بعدم اشتيو، محمد الدكتور الوزراء رئيس
 وصول تحقيق لضمان المختصة الجيات كافة مع التواصل عبر وذلك غزة، قطاع أوفي الغربية
 .لمموظفين المستحقات كامل
 الموضوع ىذا أن األتيرة، كشف والعسكريين، المدنيين لمموظفين المالي التقاعد موضوع وحول
 أبناء من موظف أو شخص ألي مظممة أي ىناك يكون ولن الجيات، كافة مع المناقشة قيد

 .جميعاً  قموبنا عمى والعزيز الصامد غزة قطاع في الكرام أىمنا
  مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 صرف نسبة حول الواردة االستفسارات ضوء في انو ، الحكومة باسم الناطق  ممحم ابراىيم قال  
 وأعمن سبق التي توجياتيا عمى تؤكد الحكومة فإن غزة، قطاع في العموميين لمموظفين الرواتب
 بكامل والقطاع الضفة في الموظفين لجميع الصرف بتوحيد اشتية محمد.د الوزراء رئيس عنيا
 فوق ىم لمن الراتب كامل من بالمئة 01 ونسبة دون، فما شيكل 3111 يتقاضون لمن الراتب
 يستحقيا ال لمن والمخاطرة، واإلشراف، المواصبلت، عبلوات خصم باالعتبار األخذ مع ذلك،
 من أقل ِنسباً  الموظفين بعض تقاضى فقد المعادلة لتمك ووفقا والقطاع، الضفة في الموظفين من

 .زمبلئيم من العديد
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 سبلمة من لمتأكد المالية لوزير أوعز الوزراء رئيس  أن ، صحفي تصريح في ممحم وأضاف 
 . وقوعو حال في خمل أي معالجة سيتم بأنو مؤكداً  الوزراء مجمس قرار وفق الصرف إجراءات
 معرباً  الرواتب، عمى أكثر بخصومات تسبب دفعتين عمى بالصرف البنوك قيام ان ممحم وأوضح

 .الموظفين ظروف لمراعاة البنوك داعياً  المبرر غير اإلجراء ليذا الحكومة اسف عن
 مجمس الوزراء المصدر: 

 
 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خبلل عمميات دىم وتفتيش  ، امواطن 33،  الثبلثاءاعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي، اليوم 
 . والقدس مختمفة بالمحافظات الشماليةلمناطق 

، خيمة كبيرة في تل الرميدة بمدينة الخميل، الستقبال مستوطنون، اليوم الصب ومن ناحية أخرى ن
 .ارئيس حكومة االحتبلل في زيارة استفزازية استيطانية لمدينة الخميل غد

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 الضفة في اإلسرائيمية المستوطنات ضم يعتزم إنو نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس قال
 .أشير خمسة قبل قطعو انتخابي لتعيد تكرار في زمنيا إطارا يقدم لم لكنو المحتمة الغربية
 عمى الييودية السيادة سنمد ، المحتمة الغربية بالضفة الكانا مستوطنة في كممة في نتنياىو وقال
 .“إسرائيل دولة من كجزء المستوطنات جميع

 وكالة رويترزالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 والبناء الغربية، بالضفة( ج) المصنفة المناطق في اليدم عمميات إن األوروبي االتحاد قال 
 .دائم بسبلم لآلمال وتقويضا الدولتين حل لقابمية تيديدا يشكل اإلسرائيمي االستيطاني

 اليوم اهلل، ورام القدس في األوروبية البعثات رؤساء عن صدر بيان في األوروبي االتحاد وأضاف
 من كغيرىا الدولي، القانون بموجب قانونية غير تعتبر اإلسرائيمية االستيطان سياسة أن الثبلثاء،

 ومصادرة واليدم والطرد، القسري، الترحيل عمميات مثل السياق ىذا في المتخذة اإلجراءات
 .المنازل
 وفق احتبلل كقوة التزاماتيا احترام اإلسرائيمية السمطات من األوروبي االتحاد يتوقع: "البيان وتابع

 الدولي القانون
 وكالة وفالمصدر: ا
 
 2 اعتراض من تمكنت السعودية الجوية الدفاعات أن ، خاصة مصادر عن" العربية" قناة نقمت 

 .اطمقيا الحوثيين من اليمن باتجاه السعودية نجران سماء في باليستية صواريخ
، أن قواتو تمكنت، من اعتراض أعمن في وقت سابق، صباح اليوم  قدوكان التحالف العربي 

سقا  .السعوديةمن عمران باتجاه  الحوثيين يايار أطمقط طائرة دون طوا 
 قناة العربيةلمصدر: ا 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 ، تونس الى ة لمنظمة التحريررئيس المجنة التنفيذي عرفات ياسر  لو صو   –0993 -2-9   

 .تونس في لمقيادة مقرا ويقيم
 

 فٌهأوصت ـ والذي در تقرٌر لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطٌنص  –0993 -2-9   

 .األعضاء الباقون بحل فٌدرالً أوصىأغلبٌة أعضاء اللجنة بتقسٌم فلسطٌن بٌنما 
 

 
 انتهت النشرة اليومية 
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

