
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 في التخصصي" كمينك اتش" مستشفى السبت، اليوم ظير بعد عباس، محمود رئيسال فتتحا  
 .اهلل رام مدينة
 .لممواطنين يقدميا التي والخدمات اقسامو عمى واطمع المستشفى اقسام في سيادتو وجال

 األطباء أمير وبأيدي عالمية بمعايير تخصصية عيادة 04 من أكثر عمى المستشفى ويشتمل
 .الفمسطينية والخبرات

 وكالة وفاالمصدر: 
 بشكل تعيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية خالل اتصال مع الناشط الفتحاوي صالح ساق اهلل ، 

 مشكمة طة بالمحافظات الجنوبية ومشاكل موظفي السم حلأنو سيب لمشك مجال يدع ال قاطع
 ".الموظفين حصر انتياء بعد ليم عالواتال وصرف مالياً  المتقاعدين

 موظفي رواتب برفع عباسمحمود  الرئيس من قرار عمى حصل أنو:  ونقل ساق اهلل عن اشتية 
 رواتب صرف لتفيذ جيود وسيبذل وقت بأسرع سينفذ وان القرار  شيكل 0244 لمبمغ 5442
ذا الشير ىذا 5442  ".تأكيد بكل يميو الذي الشير ليم سيصرف يتمكن لم وا 
 وطن أبناء وأننا غزة قطاع موظفي بظمم يسمح ال أنو ي الوزراء رئيس"اكد لي : ساق اهلل  وأكمل
 ".والجنوبية الشمالية المحافظات رواتب بتوحيد، واعدًا  الوطن أبناء بين بالتفرقة يسمح ولن واحد

 ومع معكم أنو لكم ويقول تحياتو يبمغكم الوزراء رئيس : "ساق اهلل نقاًل عن اشتية  وأضاف
 وقت بأقرب عميكم وقع الذي الظمم من وانصافكم تحقيقيا عمى سيعمل وأنو العادلة مطالبكم
 ".ممكن

 عمى الفيس بوكصالح ساق اهلل الصفحة الرسمية لالمصدر:
 

 لمجنة اجتماع لعقد العمل يجري انو مجدالني احمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال
 .المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات قبيل الرئيس السيد بحضور
 غد يوم التنفيذية ستعقده الذي التشاوري االجتماع نعبر صوت فمسطين ، إ مجدالني واضاف
 واخرى وعمميا، بالدوائر تتعمق واجراءات المحتمة القدس في االسرائيمية االجراءات سيبحث
 .التحرير منظمة ودوائر ومؤسسات الحكومة بين العالقة بتصويب
 مرجعية ىو االجتماع وان السيما االولوية لو ستكون السياسي الموضوع ان مجدالني واضاف

 تقدميا اخرى تقارير واي االحتالل مع ةالعالق اشكال كل وقف قرار بتنفيذ المتعمقة المجان عمل



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

 القضية سيكون الميت البحر وشمال االغوار ضم حول نتنياىو اعالن ان مبيناً  المجان، ىذه 
 .االجتماع في االساسية

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 التعاون منظمة خارجية لوزراء الطارئ االجتماع ان يقول المالكي رياض الخارجية وزير قال 

 فييا لبس ال قوية رسالة ارسال منو واليدف االىمية غاية في االحد غدا السعودية في االسالمي
 .نتنياىو بينامين االحتالل حكومة لرئيس الخطيرة التصريحات حيال الدول ىذه موقف تؤكد

 لكبار اجتماع سيسبقو غدا الخارجية راء وز اجتماع ان ، فمسطين صوت عبر المالكي واضاف
 الوزراء قبل من قرار او بيان اصدار حيث من االجتماع ىذا مخرجات فيو ستبحث المندوبين
 25 وعددىا االسالمي التعاون منظمة تحت المنضوية االسالمية الدول مجموعة موقف يعكس
 . دولة

 القاىرة في العربية الدول خارجية وزراء عن صدر الذي القوي البيان اىمية الى المالكي واشار
 .اقميمية لمجموعة اجتماع كل في قوية بيانات اصدار عمى القيادة وحرص الماضي االربعاء
 عمى سواء المتحدة االمم في لو تحضر لما القيادة تساعد القوية البيانات ىذه ان المالكي واضاف
 ما التصريحات تمك مثل ضد تصعيدية اجراءات من العامة الجمعية في او االمن مجمس مستوى
 لو وحتى الموضوع ىذا عن الحديث بعدم وحميفاتيا إلسرائيل قوة اكثر رسائل بإرسال لنا يسمح
 .تصريحات مجرد كان
 عن نقالً  واجنبية عربية اعالم وسائل تناقمتيا التي التصريحات من المالكي حذر أخرى جية من

 لتسوية التوصل يعيق ال لألغوار اسرائيل ضم إن فييا وقال االمريكية الخارجية في مسؤول
 .البداية في صحتيا من التاكد يجب انو مؤكدا سياسية،

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 الفمسطينية القضية دعم في والراسخ الثابت السعودية العربية المممكة بموقف فتح حركة شادتأ

 من أجزاء ضم حول العنصرية نتانياىو تصريحات من األخير موقفيا وخاصة شعبنا، وحقوق
 الدعوة ىذه عمى لمرد عاجل ميإسال مؤتمر لعقد ودعوتيا األغوار، وتحديدا الغربية الضفة
 .االنتخابية والوعود

 ، صحفي تصريح في ،القواسمي أسامه فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو وقال
 الشعب من وتقدير ترحيب محل ىو األخيرة نتانياىو تصريحات من العالم دول موقف إن

https://fatehinfo.net/post/158966


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

 ان يجب التي العنصرية، نتانياىو لسياسة المطمق الرفض عمى واضح ودليل وقيادتو، الفمسطيني 
 المخالفة االسرائيمية لمممارسات حد ووضع العنصرية، تفشي لمنع حقيقية أفعال الى تترجم

 .االسرائيمي االحتالل وانياء الدولية لمشرعية
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 
ل سفير فمسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل ان الموقف الروسي من تصريحات نتنياىو بضم قا

غور االردن واضح تماما وجاء بيان الخارجية الروسية ليؤكد بشكل واضح عمى رفض كل 
 .االجراءات االسرائيمية واالستيطان وحصار غزة

قد يسيم بان ىناك تحسن في العالقات الروسية االوروبية  عبر صوت فمسطين، واضاف نوفل
في التأثير ايجابا عمى التحرك الدولي في الممف الفمسطيني وزيادة التنسيق بين الجانبين بيذا 

 .الخصوص
واشار نوفل إلذاعتنا ان المندوب الروسي لدى مجمس االمن يدين باستمرار كل الممارسات 

عمى قناعة بان االسرائيمية ويصوت الى جانب فمسطين في القرارات التي تخصيا مبينا ان روسيا 
 .تصريحات نتنياىو تأتي في سياق الدعاية االنتخابية

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 االكثر تعد موقعا 98 ىناك ان دغمس، غسان الضفة شمال في االستيطان ممف مسؤول لقا

 يتوجب( اوتشا) االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة االمم منظمة تصنيفات وفق لالستيطان عرضة
 اطالق خالل من استرايتجة مناطق ضمن وضعيا اىمية عمى مشددا عمييا، الضوء تسميط
 .منيا قريبة مشاريع
 الذي مادما قروي مجمس حذو تحذو ان القروية المجالس كل ،عبر صوت فمسطين دغمس ودعا
 .مجانا والكيرباء الماء بتوصيل وتعيد( ج) مناطق يسمى فيما لمبناء القرية اىالي شجع

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
  
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

 

 جمستو في قراراً  اتخذ ، الوزراء مجمس أن ، والتمكين الريادة وزير السعداوي، أسامة أكد  
 لدييا ليس المالية وزارة أن إلى الفتاً  غزة، قطاع في الوزارات لكل البيانات كافة بتحديث األخيرة،
 .غزة قطاع موظفي حول معمومات

 البالد، خارج وبعضيم عمميم، رأس عمى الموظفين بعض ىناك": "الوطن دنيا"لـ السعداوي وقال
 حتى الموظفين، بيانات تحديث الضروري من وبالتالي راتب، بدون إجازة في اآلخر والبعض
 مؤكداً  البيانات، استقبال فور ستتم المعالجة عممية أن إلى الفتاً  ،"القانون أرضية عمى ذلك يكون
 . مسؤولية بكل معو التعامل ويتم الوزراء، مجمس طاولة عمى اآلن الممف أن ذاتو، الوقت في
 قطاع إلى القدوم في النية لدييم الحكومة في الوزراء معظم أن السعداوي، أكد آخر، سياق وفي
 .قريباً  الممف ىذا يحل بأن أممو عن معرباً  لمعمل، مييأة بيئة ضمن ولكن غزة،

 دنيا الوطن: المصدر
 
 وفرض االنتاج مدخالت حصار في مستمرة إسرائيل ان العسيمي، خالد االقتصاد وزير قال  

 من الحرمان عمى عالوة الوطني اقتصادنا تطوير امكانية من يقوض الذي والسيطرة التحكم نظام
 .الطبيعة بالموارد الغنية الفمسطينية االرض في واالستثمار الوصول
 والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر تقرير تحذير أن صحفي، تصريح في العسيمي واعتبر

 انتياكاتو جراء االحتالل ادانة في اضافية وثيقة الفمسطيني، لالقتصاد وشيك انييار من" أونكتاد"
 االفراد تنقل حركة عمى قيود من يفرضو وما الوطني باقتصادنا والتحكم التعسفية وسياساتو
 .غزة قطاع عمى اسرائيل تفرضو الذي المستمر الخانق الحصار عمى عالوة والبضائع

 التي القرارات من مزيد واتخاذ االحتالل دولة اقتصاد عن االنفكاك في قدماً  ماضون نحن" وقال
 بناء لمتطمبات وتستجيب الوطني، القتصادنا الوطنية اليوية عمى وتحافظ تعزز ان شأنيا من

 سياستيا بفعل اسرائيل مزقتو الذي االقتصادي باريس برتوكول مقدمتيا وفي فمسطين دولة اقتصاد
جراءاتو  .وا 
 وكالة معا: المصدر

 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

 ،(عاما 01) حجازي موسى محمد الفتى ، السبتاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
يما اصيب العشراب ف، خالل عمميات دىم وتفتيش بالمحافظات الشمالية والقدس لحم بيت من

 واطالقيا قنابل الغاز المسيل بالقدس ويةاقتحام قوات االحتالل لبمدة العيسا باالختناق جراء
 لمدموع.

 محدود بشكل ، اليوم صباح اسرائيمية، عسكرية آليات عدة توغمتظات الجنوبية فوفي المحا
مساء  مواطنًا  29.، فيما اعمنت وزارة الصحة عن اصابة غزة قطاع شمال حانون بيت شرق

 .جراء قمع االحتالل لممشاركين بمسيرات العودة السممية شرق المحافظات الجنوبية الجمعة 

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
 
 
 مع السبت اليوم مساء طارئ اجتماع عقد الى نتنياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس دعا  

 عدم الميكود حزب اعتبره ما لضمان ممتسير حنان : االسرائيمية  المركزية االنتخابات لجنة رئيس
 .باالنتخابات التالعب تكرار

 عمى سيحصل الميكود ان الى ىايوم يسرائيل صحيفة نشرتو العام لمرأي ستطالعا أشارقد  وكان
 أجريت لو(، 30) الفان كاحول خصمو من بمقعدين اكثر أي، مقعدا( 33) وثالثين ثالثة

 (05) عشر اثني عمى المشتركة القائمة وحصمت. اليوم االنتخابات

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 

 ثالثة نقمت االحتالل سجون مصمحة ادارة إن العناني العال عبد االسير نادي عام مدير قال   
 التزام لعدم الطعام عن اضرابيم نتيجة جاء العزل زنازين الى ريمون سجن من الحركة قيادة من
 اجيزة ازالة عمى االتفاق بموجو تم الذي 5 الكرامة اضراب بعد بالتزاماتيا االحتالل سجون ادارة

 .ذوييم مع لالتصال عمومية ىواتف بتركيب لالسرى والسماح التشويش

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-14                   السبتاليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 معممين في حريقين عمى السيطرة أمكن إنو بيان في السعودية الداخمية وزارة باسم متحدث الق 
 .مسيرة بطائرات ىجمات بعد السبت يومال وخريص بقيق في أرامكو لشركة تابعين
 تابعين معممين في حريقين أرامكو بشركة الصناعي األمن فرق باشرت” بيان في المتحدث وقال

 تم حيث ،“درون” طيار بدون بطائرات استيدافيما نتيجة خريص وىجرة بقيق بمحافظة لمشركة
 التحقيق المختصة الجيات باشرت وقد انتشارىما، من والحد الحريقين عمى السيطرة اهلل بتوفيق

 “.ذلك في
عن ىجمات بطائرات مسيرة عمى مصفاتين تابعتين تيم مسؤوليباسم الحوثيين متحدث  وقد اعمن

 .يوم السبتاللشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية 
 وكالة رويترز:لمصدرا
 
 من كرينبول بيير «األونروا» الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة العام المفوض عمنأ   

 الالجئين قضية عن الشرعية لنزع «االونروا» وجود ضد مسبوقة غير حممة ىناك ان» بيروت
 .«الفمسطينيين

 عمى جديدة تحديات اليوم تواجو المالية، ازمتيا تخطت ان وبعد الوكالة، ان» كرينبول وقال
 مع وذلك االصوات من ممكن عدد باكبر الوكالة لوالية التجديد اىمية، مؤكدًا السياسية الساحة

 والتي الحالي، الشير نياية األونروا والية حول المتحدة لألمم العامة الجمعية في المناقشات بدء
 .«المقبل األول تشرين شير في لميمتيا التجديد يتم أن المفترض من

 منيمنة حسن الدكتور الفمسطيني -المبناني الحوار لجنة رئيس مع أمس اجتمع كرينبول وكان
 .بتفويضيا المس وعدم االونروا والية لتجديد القوي لبنان دعم «اكد الذي

 االنباء االردنية:وكالة لمصدرا
 
 عام منذ المحتمة الفمسطينية األرض في اإلنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر قال  

 التوصل فرص وييدد شرعي غير أمر األردن وادي بضم إسرائيل نية إن لينك مايكل ،0815
 .دولتين وجود عمى قائم حل إلى
 نتنياىو، بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس تعميقات فيو شجب الخميس اليوم بياًنا لينك أصدر وقد
 .انتخابو أعيد إذا القرار سينفذ إنو قال الذي
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 األمم ميثاق اعتماد مع 0802 عام في الدولي المجتمع قبل من الضم حظر تمأوضح لينك انو و  
 .المتحدة،

 لم عالم إلى العودة محاولة ىو والعشرين الحادي القرن في الضم في الحق تأكيد إن: "لينك وقال
 ".موجودا يعد
 كانتونات في أكبر بشكل الفمسطينيين حصر إلى سيؤدي الضم إن المتحدة األمم خبير وقال 

 .اإلسرائيمي العسكري الحكم تحت العيش آخرون سيواصل بينما ومتقطعة، مجزأة صغيرة
 وسيعمل. دولتين وجود عمى قائم بحل الوىم فعميا سينيي تحقق، إذا الضم، أن" عمىلينك  وشدد
 سياسية وحقوق منفصمة قانونية أنظمة في تتمثل واحدة دولة حقيقة ترسيخ عمى ذلك من بدالً 

 ".كبير حد إلى متساوية غير اجتماعية وفرص
 120444 من أكثر ىناك يعيش. المحتمة الغربية الضفة من٪ 34 األردن وادي ويشكل

 .إسرائيمي مستوطن 000444 جانب إلى فمسطيني،
 
 موقع اخبار االمم المتحدة:لمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 .بأيام لميامو تسممو قبل وذلك الجمّيل بشير المبناني رئيسال اغتيال - -0895   -00-8   
 

 فييا نقمت، حسين الممك مع مقابمة األلمانية(  شبيغل دير)  مجمة أجرت -0815   -00-8   
 في جداً  ىامة خطوة المحتمة العربي المناطق من إسرائيل انسحاب أن: )) قولو الممك لسان عمى
 .فييا االعتراف من نوع سبيل

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

