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   أواًل : الممف السياسي 

 المتحدة األمم عام أمين ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. دعا 
 بوجود وادعاءات شبيات في الحالي التحقيق من االنتياء في اإلسراع ىإل غوتيريش، أنطونيو

 .المقبل( أيمول) سبتمبر نياية قبل «أونروا» في فساد

 انعقاد تسبق التي الفترة في أىمية أكثر يعد العام ىذا وبرامجيا أونروا استقرار» إن  عريقات وقال
 األموال جمع في الوكالة نضال استمرار ضمن وذلك ،(أونروا) والية وتجديد الرابعة المجنة

 أن أجل من المقبل سبتمبر نياية في لممانحين الدولي المؤتمر إنجاح عمى والعمل والتبرعات،
 .«الالجئين واحتياجات نفسيا التبرعات حول المؤتمر يتمحور

 االستقرار، وعدم التوتر من لمزيد المنطقة وتعريض الوضع تسييس عدم إلى عريقات ودعا
 تعميق المنتظمة مساىماتكم عمى يعتمدون فمسطيني طفل مميون لنصف يمكن ال: »مضيفاً 
 .«التحقيق نتائج بانتظار الدراسية فصوليم

 عن خالليا أعرب وسويسرا، وبمجيكا ىولندا خارجية وزراء إلى متطابقة رسائل عريقات ووّجو
 بعدم وطالبيم بعد، صحتيا تثبت لم ادعاءات بسبب المالية مساعداتيم لتعميق العميق أسفو

 أن مؤكداً  مؤقت، إجراء مجرد ذلك كان لو حتى الخطر إلى «أونروا» وكالة برامج تعريض
 .حساسة ظروف بيا نمر التي الظروف

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 في سينطمق القدم كرة دوري إن ، القدم لكرة الفمسطيني االتحاد الرجوب رئيس جبريل المواء قال 

 .المحدد موعده

 غزة قطاع في الفمسطينية األندية مؤتمر افتتاح خالل الياتف عبر كممتو في الرجوب وأضاف
 بفعل الخانقة المالية األزمة ظل في بفمسطين تتوقف لن الرياضة إن ،" والتحديات الواقع"

 الجنوبية المحافظات أندية أن إلى مشيراً  الراعية، الشركة النسحاب إضافة االحتالل، سياسيات
 دوالر الشمالية المحافظات في ناد   أي يستمم لم فيما المنصرم لمموسم مستحقاتيا كافة استممت

 .واحد
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 شقي في الدوري انطالق لضمان اتجاىات ثالثة في سيعمل القدم كرة اتحاد أن الرجوب وأوضح 
 .المحدد بموعده الوطن

 ،"فتح" وحركة والحكومة عباس محمود الرئيس دعم في يتمثل األول االتجاه أن الرجوب وبّين
 خالل من الخاص بالقطاع فيتعمق الثاني، أما الدوري، انطالق لتأمين الفرق احتياجات لتوفير
 واألخير الثالث الخيار سيكون بينما الرياضة، في لالستثمار األعمال رجال تشجيع عمى العمل
 توفير سيتم أنو  مؤكداً  ،"فتح" حركة أو السمطة من بضمان الفمسطينية البنوك من قروض بتوفير
 .لألندية المخصص المالي المبمغ من% 05

 مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية: المصدر

 
 االحتالل تصعيد من المزيد من الصالحي بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو حذر 

 القدس سيما ال ، المحافظات كافة في القادمة االسابيع في المستويات كل عمى  االسرائيمي
 . المحتمة

 بمعايير الدولي المجتمع لتعامل  اسفو عن ، فمسطين لصوت تصريح في الصالحي  وأعرب
 يستدعي ما ، االسرائيمي لالحتالل امريكي انحياز ظل في فمسطين في يحدث ما كل مع مزدوجة
 .   لدوليةا والمنظمات لممؤسسات االنضمام تعزيز

 في السياسية القوى و شعبنا مكونات لكل اجتماع عقد الى المبادرة ضرورة الى الصالحي ودعا
 النضال توسيع الى تسعى  موحدة جبية لبناء دعوة وإلطالق وخارجيا التحرير منظمة اطار

  دولة مع الموقعة باالتفاقيات العمل بوقف القيادة لتوجيات اسناداً  االحتالل انياء اجل من الشعبي
  االختالل

 بيذه المال  استخدام ان الصالحي قال الفمسطينية، لألموال االحتالل بقرصنة يتعمق وفيما
 في قائم كان الشيداء موضوع ان مؤكداً  ، واألمريكية االسرائيمية الحرب من جزء المفتعمة الطريقة
 االونروا عن المساعدات قطع فيو بما سياسي االن استخدامو لكن  القيادة عنو تتخمى ولم السابق

 .مالي تجمياتيا احد حرب امام اننا عني ماي ،

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 القائمة داخل خالفات أي وجود سميمان، توما اإلسرائيمي،( كنيستال) في العربي النائب نفت   
 .إسرائيل في العامة االنتخابات إجراء من قميمة أسابيع قبل وذلك المشتركة،
 مكان، كل في منتشرة والكوادر الجيود، كل نستثمر أننا": الوطن دنيا"لـ تصريحات في وأضافت
 .الجميور تيم التي القضايا حول عمل خطة لبناء الناس مع نتحدث ونحن

 دنيا الوطن: المصدر 
 

 ممف الحكومة:  ثانياً 

 لتجمع نشاط اي ستمنع بانيا ارزيقات لؤي العقيد باسميا الناطق لسان وعمى الشرطة اكدت 
 ليذا مؤتمر اي باقامة عمميا بعدم الوقت نفس في  مؤكدة"  قوس" المسمى الجنسيين المثميين
 " . ىوامش"  عنوان تحت نابمس بمدينة الماضية االيام في التجمع
 لممجتمع العميا والقيم المثل في ومساس ضرب تعتبر النشاطات ىذه مثل بان ارزيقات، وبين

 وال السماوية لالديان تمت ال تصرفات وىي التاريخ مر عمى عمييا حافظ الذي الفمسطيني
 .الفمسطينية والتقاليد لمعادات

 الشرطة الفمسطينية : المصدر 
 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيش  1 ،األحد  اليومفجر  اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت
 لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية.

 الميمة، اإلسرائيمي، االحتالل شرطة قتحمتوفي سياق االقتحامات المتكررة لممسجد األقصى ا
 .بداخمو األثاث في وعبثت المبارك، األقصى المسجد من الشرقية الجية في الرحمة باب مصمى

، نيران أسمحتيا الرشاشة، فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية فجر اليوم وفي المحافظات الجنوبية 
 . سواحل السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزةتجاه مراكب الصيادين قبالة 

 صحيفة القدسالمصدر: 
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صابة مواطنين ثالثة استشيادعن  األحد، اليوم الصحة، وزارة أعمنت   قوات برصاص آخر، وا 

 .غزة قطاع شمال الىيا بيت بمدة شمال اإلسرائيمي االحتالل

  وزارة الصحة المصدر: 
 
 األوكرانية، العاصمة نتنياىو، بنيامين ، حكومة االحتالل رئيس اليوم مساء يزور أن المقرر نم

 .كييف
 زيمنسكي، فالديمير الييودي، رئيسيا انتخاب منذ أوكرانيا وريةلجمي زيارة أول ىي ىذه وتعتبر

 .أشير ستة قبل
 إلى ابيب تل من بالده سفارة نقل الكي االوكراني، الرئيس من نتنياىو يطمب أن المتوقع ومن

 عاصمة بالقدس يعترف ال األوروبي االتحاد ألن ، مبو عمى االرجح سيرفض، ولكن طالقدس
 .األوروبي االتحاد عضوية الى االنضمام الى أوكرانيا عىتس حين في إلسرائيل،
 ة معاوكالالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الرئاسية االنتخابات في الديمقراطي الحزب عن والمرشح ساندرز، بيرني األمريكي السيناتور قال
 كمساعدات الدوالرات مميارات تمقي رفض «اإلسرائيمية» الحكومة عمى إن المقبمة، األمريكية
 األراضي إلى الدخول من الديمقراطي بالكونجرس لعضوين السماح رفضيا بعد عام، كل أمريكية
 .المحتمة
 األمريكي الكونجرس أعضاء زيارة في «إسرائيل» ترغب لم إذا»صحفية   مقابمة في ساندرز وقال
 التي الدوالرات مميارات قبول ترفض أن أيضاً  عمييا يجب كثب، عن ىناك يجري ما لمعرفة ليا،

 .«إلييا نقدميا
 الخميج االماراتيةالمصدر: 

 
 اتفاقا نيائي بشكل الحاكم العسكري والمجمس السودان في الرئيسي المعارضة تحالف وقع  

 نياية في انتخابات إجراء ثم انتقالية حكومة تشكيل أمام السبيل يميد مما ، السمطة لتقاسم
 .طويل لوقت البالد حكم الذي البشير عمر بالرئيس اإلطاحة بعد المطاف
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  وكالة رويترزالمصدر:  

 .كابول األفغانية بالعاصمة زفاف حفل استيدف كبير تفجير في األقل، عمى شخصا، 36 قتل
 ضحايا بين ومن. آخرين شخص 055 قرابة إصابة عن السبت، مساء وقع الذي اليجوم، وأسفر
 .وأطفال نساء التفجير

 بي بي سيالمصدر: 
 
 
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 

 والفمسطينيين العرب الشعراء وأشير ىمأ القاسم، سميح الفمسطيني الشاعر وفاة –0512 -11-1
 .والمقاومة الثورة بشعر اسميم ارتبط الذين المعاصرين

 
 انتهت النشرة اليومية   

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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