
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-6                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 والشعب السيسي، الفتاح عبد العربية مصر جميورية رئيس عباس، محود الرئيس ىنأ    
 .المجيدة أكتوبر حرب النتصارات 24الػ الذكرى لمناسبة الشقيؽ، المصري

 أف المجيدة، أكتوبر لحرب واألربعيف السادسة الذكرى بمناسبة لنا يطيب: "برقيتو في سيادتو وقاؿ
 أف تعالى اهلل داعيف القمبية، التياني أحر شخصيا، وباسمي وشعبيا فمسطيف دولة باسـ لكـ، نقدـ
 تحقيؽ أجؿ مف جيودكـ في يوفقكـ وأف والسعادة، الصحة بموفور عميكـ العزيزة الذكرى ىذه يعيد

 االستقرار في وانجازاتو مكتسباتو وصوف إلييا، الشقيؽ وشعبكـ تتطمعوف التي األىداؼ
 الطميعة وفي أمتنا قضايا عف الدفاع في والقومي الريادي مصر دور عمى والحفاظ واالزدىار،

 ".فمسطيف قضية منيا

 نضالو مسيرة عبر لشعبنا الثابت األخوي ودعمكـ الدائـ وقوفكـ عاليا نقدر: "الرئيس وأضاؼ
قامة لبالدنا االحتالؿ إلنياء الطويمة  ".الشريؼ القدس وعاصمتيا المستقمة دولتنا وا 

 وكالة وفا : المصدر

 الفمسطينية الفنية المجاف إف" الشيخ، حسيف: الوزير المدنية لمشؤوف العامة الييئة رئيس قاؿ     
 بإعادة والمطالبة اآلليات وتغيير الممفات كؿ لبحث األحد، اليوـ  ستجتمع المشتركة االسرائيمية

 .المالية حقوقنا

 بالخصومات تقـو إسرائيؿ وحكومة 0222 عاـ ومنذ إنو" صحفي، تصريح في الشيخ واضاؼ
 المشتركة الفنية المجاف ستبدأ التاريخ ذلؾ منذ مرة وألوؿ شعبنا، أمواؿ مف الشرعية غير

 " .المالية حقوقنا كؿ بإعادة والمطالبة اآلليات وتغيير الممفات كؿ لبحث اليوـ باالجتماع

 بانتزاع نجحت القيادة اف مجدالني، أحمد التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو أكد جيتو ومف
 لمسمطة يسمح الذي االمر االقتصادي، باريس اتفاؽ بموجب المشتركة المجاف عمؿ تفعيؿ قرار

 التي االمواؿ كؿ عمى والتدقيؽ ومراجعتيا االقتصادية القضايا كافة بمتابعة الفمسطينية الوطنية
 .0222 العاـ منذ مرة ألوؿ يحدث وىذا بخصميا، اسرائيؿ تقوـ

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
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 برئاسة  الفمسطينية القيادة أف يوسؼ ابو واصؿ التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قاؿ  
 اهلل، راـ بمدينة الرئاسة مقر في األحد، اليوـ مساء ليا اجتماع ستعقد عباس، محمود الرئيس
 .الفمسطينية األراضي كافة في عامة انتخابات إلجراء الدعوة وأبرزىا الممفات، مف العديد لبحث

 بآخر المتعمقة القضايا سيبحث االجتماع إف ،" فمسطيف صوت" عبر يوسؼ أبو واوضح
 خالؿ مف سواء االنتخابات اجراء أماـ العقبات كافة وتذليؿ الفمسطينية، الساحة عمى التطورات
 االنتخابات ولجنة المدني المجتمع مؤسسات مع او الفصائؿ كافة مع تجري التي المشاورات
 .االنتخابات اجراء موعد إلعالف  الرئيس قبؿ مف مرسوـ اصدار الى وصوالً  وغيرىا، المركزية،

 والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتيف أعضاء سيضـ  االجتماع  اف الى يوسؼ ابو وأشار
 .المنظمة لفصائؿ العاموف واألمناء ،"فتح" لحركة

 فمسطين اذاعة صوتالمصدر: 

 

 يتعمؽ فيما الفمسطيني الحؽ انتزاع إف الفتياني ماجد لحركة الثوري المجمس سر أميف قاؿ   
 الفمسطينية المشتركة المجاف تفعيؿ خالؿ مف شعبنا ألمواؿ االحتالؿ اقتطاعات بمراجعة

 عدـ ظؿ في طويمة سنوات منذ الوطنية السمطة بو طالبت االىمية غاية في خطوة االسرائيمية
 المالية وزارة خالؿ مف االحتالؿ سمطات تنفذىا كانت التي االقتطاعات عمى رقابة اي وجود

 .مباشرة االسرائيمية

 أممو عف معربا كبيرة تدقيؽ الى بحاجة المبالغ ىذه باف   ،" فمسطيف صوت" عبر  الفتياني وأكد
 مقابؿ االحتالؿ سمطات اقتطعتيا التي الضخمة المبالغ ىذه اعادة المجنة ىذه تستطيع باف

 .بيا تقـو انيا تزعـ كانت خدمات

 وال واضح القرار باف الفتياني أوضح واالسرى الشيداء عائالت ومخصصات بأمواؿ يتعمؽ وفيما
 .بذلؾ والعالـ االسرائيمي الجانب ابالغ وتـ عنو رجعة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-6                   األحداليوم  : 

 عطمت التي المجاف تفعيؿ قرار انتزاع خطوة كراجو خميؿ السياسي والمحمؿ الكاتب وصؼ    
 اليامة بالخطوة شعبنا ألمواؿ اسرائيؿ نيب عميو ترتب والذي 0222 عاـ منذ اسرائيمي بقرار

 .العظيـ واالنجاز
 السياسية معركتيا في خطوط ثالثة في تسير القيادة إف  ،" فمسطيف صوت" عبر  كراجو وقاؿ
 عمى والعمؿ االحتالؿ دولة مع ارتباط أي بدوف فمسطينية دولة إقامة في تتمثؿ االحتالؿ مع

 ألبناء والمعيشية اليومية الحياة تحسيف جانب إلى باريس اتفاقية رأسيا وعمى االتفاقيات تغيير
 .شعبنا
 لشبعنا، بفوائدىا ستدفع منيوبة كانت أمواال أف يعني المجاف ىذه تفعيؿ أف عمى كراجة وشدد
 الشيداء وذوي االسرى أمواؿ أف عنوانيا جدا قوية داخمية جبية ىناؾ أف إلى السياؽ في مشيرا

 .ثابتة والجرحى
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 مقال رأي: 

 وبال مزايدات المقاصة قرار وطني،
 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية

 
 ثانيًا : ممف الحكومة

 

 مف ُنشر وما اإلسرائيمي، يؼالمز  السرطاف طبيب قضية تتابع إنيا الصحة وزارة قالت    
 .حياتيـ وتيديد الشواقؿ آالؼ بعشرات فمسطينييف سرطاف مرضى عمى احتيالو حوؿ معمومات
 الفمسطيني القرار وأىمية صحة تؤكد الفضيحة ىذه أف ، صحفي بياف في الوزارة وأضافت
 داعيةً  الصحي، القطاع بينيا ومف القطاعات جميع في اإلسرائيمي االحتالؿ عف باالنفكاؾ
 التوجو العالج فييا يتوفر لـ حاؿ وفي الفمسطينية، لممستشفيات والتوجو الشديد لمحذر المواطنيف

 .الالـز لعمؿ الصحة لوزارة
 الصحةوزارة المصدر: 

 

https://www.fatehinfo.ps/post/159234
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 بشأف األوروبي االتحاد مع جديد اتفاؽ عف ، االجتماعية التنمية وزير مجدالني أحمد د. كشؼ   
 . المحافظات الجنوبية في الجدد المستفيديف آلالؼ االجتماعية الشؤوف شيكات صرؼ
 االتفاؽ وتـ األوروبي، االتحاد مع أياـ قبؿ اجتماعا" الشعب صوت عبر اذاعة مجدالني وقاؿ
 .غزة في أسرة آالؼ 02 لقرابة إضافية يورو مميوف 02 صرؼ عمى معيـ
 في االنتظار قوائـ مف المستفيديف أسماء اختيار سيتـ أنو إلى االجتماعية التنمية وزير وأشار
 أسرة ألؼ 02 وجود إلى منوىاً  غزة، في( االجتماعية الشؤوف شيكات) النقدية التحويالت برنامج
 .بالقطاع االنتظار قوائـ عمى

 اذاعة صوت الشعبالمصدر: 

 سمسمة ضمف وزارتو ستبحثيا التي القضايا أىمية العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير أكد
 العاصمة في اشتية محمد. د الوزراء رئيس برئاسة الموسع الحكومي الوفد سيجرييا التي المقاءات
 .الحالي األسبوع القاىرة المصرية
 نظيره مع ذاتيا المقاءات خالؿ سيبحث أنو الى في لقاء مع صحيفة االياـ ،  العسيمي وأشار
 التعاوف ببروتوكوؿ العالقة ذات القضايا مف جممة نصار عمرو المصري والصناعة التجارة وزير

 التفاىـ سيجري حيث الدولتيف بيف التجارة تنظيـ بشأف سابقاً  عميو التوافؽ تـ الذي المشترؾ
 بتصديرىا السمطة ترغب التي والسمع مصر مف استيرادىا سيتـ التي السمع أصناؼ عمى واالتفاؽ
 .ومصر فمسطيف بيف قانوني بشكؿ التجارية العالقة تنظيـ يكفؿ بما وذلؾ لمصر

 صحيفة األيامالمصدر: 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش مواطنيف  9، األحد اليـوفجر  االسرائيمي، االحتالؿ أعتقمت قوات 
 ونساء، اطفاؿ بينيـ ،مواطناً  02 أصيب فيما ، القدسة و مناطؽ بالمحافظات الشماليلعدة 

 وسط اإلسرائيمي االحتالؿ قوات مع اندلعت مواجيات خالؿ لمدموع، المسيؿ بالغاز باالختناؽ
مف  د االقصىمف شرطة االحتالؿ المسج عناصراليوـ  ، كما اقتحـ قمقيمية شرؽ عزوف بمدة

 تمييداً  نابمس لمدينة الشرقية المنطقة عزؿ قوات االحتالؿ تواصؿجية باب المغاربة ، فيما 
 اليـو مساء مف عشر الحادية الساعة المستوطنيف عشرات قبؿ  مف حيث يوسؼ قبر القتحاـ
 ، اليوـ وف،نمستوط عطب، كما أ االجتماعي التواصؿ مواقع عبر باقتحامو لدعواتيـ تنفيذا

 .سمفيت شماؿ قيرة قرية في عنصرية شعارات وخطوا مركبة، 01 إطارات
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 نيراف ،االحد اليوـ وصباح فجر اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ فتحتالمحافظات الجنوبية وفي  
 قوات أطمقتفيما  ، غزة قطاع سواحؿ قبالة الصياديف مراكب تجاه الثقيمة الرشاشة أسمحتيا
 مف كؿ في الشرقية المناطؽ قبالة األغناـ ورعاة المزارعيف ومنازؿ أراضي تجاه النار االحتالؿ

 المحافظات الجنوبية . ووسط جنوب البمح ودير خانيونس شماؿ،و  غزة مدينة شرؽ

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 

 اتخذت االحتالؿ سمطات إف ربو عبد حسف والمحرريف األسرى شؤوف ىيئة باسـ المتحدث قاؿ
 االعتقاؿ لسياسة رفضا الطعاـ عف المضربيف الستة اإلدارييف األسرى معاناة أمد بإطالة قرارا

 .الصحية أوضاعيـ عمى خطير تدىور ظؿ في االداري،

 إلى عمي اسماعيؿ األسير نقمت السجوف إدارة أف إلى ،"فمسطيف صوت" عبر ربو عبد وأشار
 أساليب مف السياؽ في محذرا الصحية، حالتو عمى طرأ خطير لتدىور االسرائيمي كبالف مشفى

 وتوجيو ونفسي عصبي ضغط مف الجممة عزؿ في المبدي ىبة األسيرة ليا تتعرض التي التحقيؽ
 .ليا النابية الشتائـ

 مف االحتالؿ سجوف إدارة عمى لمضغط الجماىيري الحراؾ زيادة الى شعبنا أبناء ربو عبد وناشد
 .االداري االعتقاؿ لوقؼ مف حؿ الى التوصؿ أجؿ

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 دعماً  ظير اليـو تضامنية وقفة اليوـ االسرى ومساندة لدعـ العميا الوطنية المجنة نظمت   
 مدينة سكاف مف عاماً ( 22) عربيد سامر :األسير مع وتضامنا الطعاـ عف المضربيف لألسرى

 ضمت ، االحتالؿ سجوف في معو االحتالؿ تحقيؽ خالؿ عنيؼ لتعذيب   تعرض والذي اهلل، راـ
 . المدينة في والمؤسسات الفعاليات وممثميف الوطنية القوى فصائؿ جميع

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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المرحمة الثانية مف جمسات االستماع في ممفات الفساد  ذكرت فضائية "مكاف" العبرية "أف    
حيث ستتمحور المنسوبة لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، استؤنفت صباح اليوـ األحد، 

(، المتعمؽ باالشتباه بمنح نتنياىو امتيازات لشركة )بيزؾ( 2222 في يوميا الثالث حوؿ )الممؼ
نتنياىو وزوجتو ونجمو عمى منافع وىدايا مف أثرياء  ( المشتبو فيو0222 الممؼ، و) ومالكيا
صحيفة )يديعوت أحرونوت(، أرنوف  بمحادثات بيف نتنياىو وناشر (، المتعمؽ0222 و)الممؼ
 .موزيس

تيـ الرشوة االحتياؿ وخيانة األمانة، إذ  حاوؿ دحضوأشارت إلى أف فريؽ الدفاع عف نتنياىو، سي
مف كبار المدعيف العاميف، وعمى  02محاميف عف نتنياىو مقابؿ  02يشارؾ في جمسة االستماع 

 .رأسيـ المستشار القضائي لمحكومة، أفيحاي مندلبميت

، أف ىدؼ طاقـ الدفاع نتنياىو في جمسات االستماع ىو إغالؽ عبريةوترجح وسائؿ إعالـ 
 .  تشمؿ حصولو عمى رشوة ممفات التحقيؽ أو تحفيؼ الئحة اتياـ متوقعة، بحيث أال

 لمناقشة  وذلؾ، سيجتمع اليوـ   يميئااالسر ومف ناحية اخرى  ذكرت القناة العبرية اف الكابينت 
 باف عمما الكنيست، انتخابات اجراء منذ لمكابينت األوؿ االجتماعوىو . ايراف مع القائـ التوتر
 .شيريف قبؿ كانت الكابينيت عقدىا التي األخيرة الجمسة

 ة مكان العبرية يفضائالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

ثيوبيا السوداف مع المحادثات عف وصوؿ مصر أعمنت   إثيوبيا تشيده الذي النيضة سد حوؿ وا 
 .دولية لوساطةداعيًة  مسدود طريؽ إلى وصمت دوالر مميارات أربعة بتكمفة النيؿ نير عمى

 مسدود طريؽ إلى وصمت النيضة سد مفاوضات” بياف في المصرية المائية الموارد وزارة وقالت
 المائية مصر مصالح تراعي التي االطروحات كافة ورفضو اإلثيوبي الجانب لتشدد نتيجة

 .“لمصر جسيـ ضرر إحداث وتتجنب
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 بيف لمتوسط النيضة سد مفاوضات في دولي طرؼ بمشاركة” طالبت مصر أف البياف وتابع 
 حقوؽ يحفظ ومتوازف عادؿ التفاؽ التوصؿ عمى والمساعدة النظر وجيات وتقريب الثالث الدوؿ
 .“منيا أي مصالح عمى االفتئات دوف الثالث الدوؿ

  رويترزوكالة :لمصدرا

 

صناديؽ االقتراع  النتخاب برلماف جديد وذلؾ في  ىال  األحد اليوـ التونسيوف الناخبوف يتوجو
 الخمس لمسنوات الجديد البرلماف في ممثمييـ الختيار ،0200 ثورة منذ تشريعية انتخابات ثالث

 .القادمة

 عمى أساسا فييا يركزوف عامة انتخابات في األحد يـوال بأصواتيـ فالناخبي يدلىوفي كوسوفو 
 وىذه، المتحدة لألمـ االنضماـ أماـ الطريؽ سيميد صربيا مع سالـ واتفاؽ الجذور عميؽ الفساد
 0222 في االستقالؿ منذ كوسوفو في انتخابات رابع

 مف عامة انتخابات في األحد يوـال االقتراع صناديؽ إلى البرتغاؿ في الناخبوف توجويكما 
 بعدد ويفوز بالسمطة الوسط يسار يمثؿ الذي االشتراكي الحزب احتفاظ عف تسفر أف المتوقع
 ذلؾ مع يحقؽ لف ولكنو سنوات أربع مدار عمى اقتصادي نمو تحقيؽ بعد المقاعد مف أكبر

 .مطمقة أغمبية

  رويترزوكالة :لمصدرا

 لتحسيف راءاتاالج مف حزمة عمى المعمميف نقابة مع اتفاؽ إلى االردنية الحكومة وصمتت 
 بما ، مدارسيـ الى الطمبة عودة وضماف أدائيـ بمستوى واالرتقاء لممعّمميف، المعيشي الواقع

 اؿ عالوة الى تضاؼ عالوة اقرار مقدمتيا وفي والتربوّية التعميمّية العممّية عمى إيجاباً  ينعكس
 .المعمموف يتقاضاىا التي 022

 وانتظاـ المدرسية صفوفيـ الى الطمبة عودة يكفؿ وبما المعمميف اضراب ، االتفاؽ انيى قد
 .االحد اليوـ صباح مف اعتبارا التدريسية العممية

  االنباء االردنيةوكالة :لمصدرا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-6                   األحداليوم  : 

 الجاري التحقيؽ ضد ترامب، دونالد األمريكي، الرئيس معركة أف ،لألنباء" بمومبرغ" وكالة رتذك 
 إلى تأد، و نفسو بإيذاء فييا تسبب أمور عف ناتجة وعزلو، بالتقصير اتيامو إمكانية بشأف حاليا
 .دفاعي موقؼ في األبيض البيت ليصبح الديمقراطييف موقؼ تقوية

 كال عمنا دعا عندما النار عمى الزيت مف المزيد صب الرئيس أف األمريكية الوكالة وأوضحت
 لتتردد ىانتر، ونجمو بايدف، جو السابؽ، الرئيس نائب مع التحقيؽ إلى والصيف أوكرانيا مف

 اتياـ جيود أطمؽ مما سياسي، خصـ الستيداؼ سمطتو يستخدـ ترامب أف مفاده لسموؾ أصداء
 .بالتقصير الرئيس

  روسيا اليوم:لمصدرا

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 بمناسبة عسكري عرض خالؿ السادات أنور المصري الرئيس اغتياؿ -0920 -4-02   
 .متشدد إسالمي قبؿ مف أكتوبر حرب ذكرى

 

 عمى العربية القوات فتحركت ، والجوالف سيناء جبيتي عمى القتاؿ اندلع -0921 – 4-02   
 ىذه في كامال ثقميا وضع عف الفمسطينية الثورة أعمنت فيما ، االحتالؿ قوات لدحر الجبيتيف
 تصدييا فيو أعمنت الذي األوؿ بالغيا المصرية العسكرية القيادة أصدرت وقد ، البطولية الحرب
 الضفة معظـ واستعادة بارليؼ خط واختراؽ السويس لقناة المصرية القوات واجتياز العدو لقوات

 قوات مرغمة تقدميا وواصمت المائي الممر في التدفؽ في المصرية القوات واستمرت  الشرقية،
 القطاعيف في العدو مواقع عمى المصرية الطائرات أغارت فيما ، شرقا االنسحاب عمى العدو

 البحرية القوات دخمت وقد ، والعراقية الجزائرية الجوية القوات شاركتيا وقد واألوسط الشمالي
 ، الشيخ جبؿ منيا المواقع مف عددا السورية القوات حررت الجوالف جبية وعمى ، اليوـ المعركة
 . المتواجدة المغربية القوات القتاؿ في وشاركتيا

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
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