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   أواًل : الممف السياسي 

 الدورة أعماؿ في لممشاركة نيويورؾ، مدينة األحد، اليوـ فجر عباس، محمود رئيسال وصؿ  
 .المتحدة لألمـ العامة لمجمعية( 47)الػ

 خالليا والتقى أياـ، ثالثة استمرت لمنرويج رسمية زيارة السبت، امس اختتـ قد سيادتو، وكاف
 ورئيسة ماغنوس، ىاكوف الممؾ بأعماؿ القائـ النرويجي، العيد ولي رأسيـ وعمى المسؤوليف كبار

 .اريكسوف ايني الخارجية ووزيرة سولبرغ، ايرنا الوزراء
 السياسي الدعـ تقديـ في النرويج بو تقوـ الذي الكبير الدور المقاءات، ىذه خالؿ الرئيس وثمف

 المانحة الدوؿ مساعدات تنسيؽ في الياـ دورىا إلى إضافة الفمسطيني، لشعبنا واالقتصادي
 .لشعبنا المقدمة

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 واألمراض السرطاف لتشخيص الوطني المركز األحد، اليوـ اشتية، محمدد. الوزراء رئيس افتتح
 .اهلل براـ الطبي فمسطيف مجمع خمؼ المركزي الدـ بنؾ مقر في الوراثية،

 االحتالؿ عف انفكاكنا موضوع صمب في يصب الكبير الجيد ىذا إف" لمصحفييف، اشتية وقاؿ
 ".مستشفياتنا وتعزيز

 الرئيس مف وجيووبت العالقة ذات والجيات الصحة وزارة مع الحرص كؿ حريصوف" وأضاؼ،
 مرضانا لمعالجة التطور مف عاؿ قدر عمى الصحية المؤسسة تكوف أف عمى عباس محمود
 ".يمـز ما لتقديـ استعداده مبدياً  الخارج، في لمعالج السفر وتقنيف
 رفع ىو ييمنا وما غزة في التركي المستشفى افتتاح سيتـ السياؽ في" الوزراء، رئيس وتابع

 ".متقدمة صحية خدمة يضمف بما الشتات، ومخيمات والقدس غزة في أىمنا عف المعاناة
 مجمس الوزراءالمصدر:

 
 إف يوسؼ ابو واصؿ والفصائؿ القوى ومنسؽ التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو اؿق   

 عف وتدافع االرض تحمي واضحة استراتيجية تنفيذ ىو الوطني العمؿ فصائؿ مف اليوـ المطموب
 العتداءات التصدي خالؿ مف شعبنا بو نجح الذي االمر المستوطنيف وتواجو شعبنا ابناء

 .المحتمة القدس مدينة في وتحديدا ومستوطنيو االحتالؿ
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 تنفيذ أجؿ مف تجري المشاورات مف العديد ىناؾ بأف ،" فمسطيف صوت" عبر يوسؼ أبو وأوضح 
 نوع خمؽ وبيدؼ والسممية الشعبية المقاومة اطار في موحد بشكؿ واالنخراط االستراتيجية تمؾ
 .ومستوطنيو االحتالؿ واجراءات العتداءات التصدي سياؽ في الفاعمة المشاركة مف

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 وأوضاع العرب عمى اإلسرائيمي التحريض غداً  جمستو في االنساف حقوؽ مجمس ناقشي  

 بحالة المتعمؽ السابع البند ،تحت السايح بساـ األسير واستشياد االحتالؿ سجوف في األسرى
 . المحتمة العربية واألراضي فمسطيف في االنساف حقوؽ
  الجمسة افعبر صوت فمسطيف،  خريشة ابراىيـ االنساف حقوؽ مجمس لدى فمسطيف مندوب وقاؿ

 وقتؿ العرب المواطنيف عمى االسرائيمي االحتالؿ تحريض فييا تشرح فمسطيف لدولة كممة تتضمف
 بقتؿ االجتماعي التواصؿ مواقع عمى صفحتو عمى نتنياىو دعوة الى اشارة في كعابنة المواطنة
 . زعمو حسب الييودي الوجود ييددوف الذيف العرب واالطفاؿ والشيوخ النساء

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
    
  

 ثانيًا : ممف الحكومة

 االحد اليـو صباح الرسمية" فمسطيف صوت" إلذاعة ممحـ ظافر. ـ الطاقة سمطة رئيس وصؼ  
 مناحي جميع ويمس بالخطير الكيربائي التيار تقميص عمى االسرائيمية الكيرباء شركة اقداـ  ،

 . الجماعي العقاب اطار في ويأتي الحياة
 تقميص بخطوتيا الحكومة بابتزاز االسرائيمية الكيرباء شركة" فمسطيف صوت" عبر  ممحـ واتيـ
 الوطنية النقؿ لشركة تسمح وال عالية تكمفة تحمؿ اتفاقية توقيع عمى لحمميا الكيربائي التيار
 مف امر وىو واحدة دفعة المتراكمة الديوف بدفع وتطالب"  ج"  المصنفة لمناطؽا في بالعمؿ

 .الحالية المرحمة في تطبيقو المستحيؿ
 ابتداء يومياً  ساعتيف لمدة ، لحـ وبيت اهلل راـ في القرى بعض عف الكيربائي التيار قطع وسيتـ
 كيرباء لشركة االسرائيمية الكيرباء شركة أرسمتيا متتالية إنذارات ثالث بعد األحد،  اليوـ مف

 . القدس
 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
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عف  األحد، اليـو العسيمي، خالد الوطني االقتصاد ووزير البكري، جبريف الخميؿ محافظ أعمف   
 .الخميؿ في الصناعي لمعنقود التنفيذية الخطة اطالؽ

 سيتـ ـ0202 الخميؿ لمحافظة االستراتيجية الخطة اف الى البكري، المحافظة جبريف وأشار
 لخطة التنفيذية الخطة تصميـ في الفريؽ تساعد ميمة وثيقة وستكوف المقبؿ الشير اطالقيا
 .الخميؿ محافظة في الصناعي العنقود

 في جاىزة ستكوف التنفيذية الخطة إف العسيمي، خالد الوطني االقتصاد وزير قاؿ جانبو، مف
 المحافظة، في االقتصادية الفعاليات وكافة الخميؿ محافظة مع بالشراكة المقبمة األسابيع غضوف
 شأنيا مف والتي األولويات، وفؽ االقتصادية القطاعات مختمؼ في الخطة ىذه شمولية مؤكدا
 .االنتاجية القطاعات تنمية في نوعية نقمة احداث

 وفاوكالة : المصدر
أعمف وزير التربية والتعميـ مرواف عورتاني، اليوـ األحد، اعتماد برنامج تحفيز االىتماـ بالعمـو 

"ستيـ فمسطيف" ضمف البرامج األساسية  9 -5واآلداب لمصفوؼ مف  والرياضيات والتكنولوجيا
 .ةلموزار 

 وفاوكالة : المصدر
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش  ،مواطناً  61 ، األحداليوـ فجر اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، 
 الرئيسي المدخؿ إغالؽ االسرائيمي االحتالؿ قوات تواصؿفيما ، بالمحافظات الشمالية والقدس

 التي الجماعية العقوبات اطار في التوالي عمى الرابع لميوـ قمقيمية محافظة شرؽ عزوف لبمدة
 بمدة في زراعية أراضي ، اليوـ لممستوطنيف، تابعة آليات جرفت، في حيف  شعبنا عمى تمارسيا
 .اهلل راـ شماؿ ترمسعيا

 المستوطنيف مجموعات اليوـ صباح قتحمتوفي سياؽ االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى ، ا
 شرطة بحراسة المغاربة باب جية مف المبارؾ األقصى المسجد باحات التممودية المعاىد وطمبة

 المتاخمة المنطقة في حفرياتيا االحتالؿ سمطات تواصؿ الذي الوقت في ، الخاصة االحتالؿ
 ..القديمة البمدة سور وأسفؿ العامود باب في القطف لمغارة

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
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 التشويش اجيزة مخاطر مف والمحرريف االسرى شؤوف ىيئة وكيؿ الخطيب القادر عبد ذرح   
 اف نافيا منيا الصادرة المسرطنة االشعاعات بسبب االحتالؿ سجوف في القابعيف االسرى عمى
 . تعطيميا او االسرى اتصاالت عمى تشويش عمميات عمى فقط مقتصر دورىا يكوف

 بالسرطاف مصابة االسرى بيف مف مؤكدة حالة 60 ىناؾ بأف ،" فمسطيف صوت" عبر وشدد
 القضية تزؿ ال التشويش أجيزة قضية أف يؤكد الذي االمر دياؾ ابو سامي المريض أخطرىا
 .االسرى حياة تيدد مخاطر مف ليا لما االحتالؿ سجوف في االسيرة الحركة لدى حساسية االكثر

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 لمرئيس توصية إقرار بصدد القائمة إف: السعدي أسامة المشتركة، القائمة عضو قاؿ   
 الحكومة بتشكيؿ( أزرؽ -أبيض) حزب رئيس غانتس بيني بتكميؼ ريفميف، رؤوفيف اإلسرائيمي
 .اإلسرائيمي حزبال رئيس غانتس، بيني مع رسمية اتصاالت وجود عدـ إلى مشيراً  الجديدة،

 بيذه لمخروج مستمرة والمشاورات االتصاالت أف ،"فمسطيف صوت" عبر السعدي وأوضح
 مطالب جميع تشمؿ وأوراؽ تقارير تقديـ سيتـ فيما المقبمة؛ القميمة الساعات خالؿ التوصية
 .والعنؼ االجتماعي والعدؿ والميزانيات والبناء التخطيط رأسيا عمى الداخؿ في العربية الجماىير

 لف ليبرماف افيغدور بيتنا اسرائيؿ حزب رئيس اف العبري والاله موقع كشؼومف ناحية أخرى 
 . المقبمة االسرائيمية الحكومة لرئاسة بمرشح يوصي

 الة معا، وكفمسطين صوت اذاعة: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الذي اليجوـ أف التحقيؽ كشؼ إذا إنو الخارجية لمشؤوف السعودي الدولة وزير الجبير عادؿ اؿق 
 تعتبر فسوؼ إيرانية أراض مف انطمؽ الماضي األسبوع في سعوديتيف نفط منشأتي استيدؼ
 .سممي لحؿ الراىف الوقت في تسعى الرياض لكف حربيا عمال ذلؾ المممكة
 طيراف استمرت إف ولكف الحرب يريد أحد ال ”(إف.إف.سي) محطةفي لقاء مع  الجبير واضاؼ

 .عسكري عمؿ بإمكانية تخاطر فإنيا ذلؾ في
 cnn:لمصدرا
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 محاوالت في المحتؿ إمعاف إف الطراونة، عاطؼ الميندس العربي البرلماني االتحاد رئيس اؿق    
 المحدؽ الخطر إزاء اليوـ ويتوجب بو، القبوؿ يتـ لف الفمسطينية األرض عمى جديد واقع فرض

 في رايتيا وتوحد الفمسطينية المصالحة وتحقيؽ العربي، الصؼ وحدة تدعيـ الفمسطينية بالقضية
 .المحتؿ مواجية
 السالـ بخيار وتدفع المنطقة دوؿ تسعى وقت في إنو ، صحفي تصريح فيالطراونة  وأضاؼ
 الويالت أنيكتيا التي لشعوبيا واالستقرار األمف محطة إلى لمعبور وبوابة أزماتيا، لكؿ مخرجاً 

 الفمسطيني، الشعب بحؽ اإلجراـ صور أبشع يمارس اإلسرائيمي االحتالؿ زاؿ ما والحروب،
 في والشيوخ والنساء باألطفاؿ ويزج المقدسات، ويدنس المستوطنات، ويشرعف األرض يجرؼ

 .المعتقالت
 االنباء االردنية:وكالة لمصدرا
 
 مف البريطانية لمروائية األدبية" ساكس نيممي" جائزة بتسميـ قرارا األلمانية، دورتموند مدينة ألغت  

 ".BDS" سرائيؿإ مقاطعة حركة لدعميا شمسي، كاميال باكستاني أصؿ
 أيموؿ/ سبتمبر 62 يوـ دورتموند مدينة وتموليا تنظميا التي بالجائزة، شمسي فوز ُأعمف قد وكاف

 بتكريـ قرارىا نقضت المحمفيف ىيئة" إف فيو قالوا بيانا الجائزة منظمو يصدر أف قبؿ الجاري،
ف شمسي،  ".0206 عاـ التالي الفائز عف اإلعالف وسيتـ مؤلؼ ألي تسمـ لف 0269 جائزة وا 

 بسبب بالحزف شعرت إنيا" وقالت القرار صحفي، بياف في شمسي، األديبة أدانت جيتيا، مف
ف لمضغوط، المحمفيف ىيئة خضوع  خالؿ أعمف نتنياىو بنياميف اإلسرائيمي الوزراء رئيس وا 

 مع يتعارض بما إسرائيؿ إلى الغربية الضفة ثمث يبمغ ما لضـ خطط عف اإلسرائيمية االنتخابات
 ".الدولي القانوف
" ىاتاري" فرقة لقياـ آيسمندا عمى غرامة فرض الموسيقية،" يوروفيجف" مسابقة منظمو أعمففيما 

 في جرت التي األخيرة المسابقة خالؿ الفمسطيني العمـ بألواف الفتات برفع الموسيقية اآليسمندية
 .إسرائيؿ

 وكالة وفا :لمصدرا
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

داخؿ المقاطعة وتحاصر  أربعة مباف  تدمر قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  - 0220  -00-9   
الرئيس عرفات وعددًا قمياًل مف مساعديو في الطابؽ الثاني مف المبنى المتبقي في ظروؼ 

 معيشية صعبة لمغاية.

 
 لألراضي المدنية اإلدارة مشروع عف تعمف اإلسرائيمية الحرب وزارة -   6996 -00-9   

 . 6914 عاـ المحتمة
 

 المغرب ممؾ إليو دعا الذي اإلسالمي المؤتمر منظمة قمة مؤتمر انعقاد - 6919  -00-9   
 .األقصى المسجد حريؽ عمى المترتبة اآلثار لبحث الثاني الحسف

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

