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 يأواًل : الممف السياس

 تيمور بن طارق بن ىيثم الشقيقة ُعمان لسمطان العزاء األحد، مساء عباس، محمود رئيسال قّدم
 .سعيد بن قابوس الراحل السمطان واإلسالمية العربية األمتين فقيد بوفاة سعيد، آل

 بواسع يتغمده أن تعالى اهلل داعًيا الفقيد، في مواساتو وصادق تعازيو خالص عن سيادتو وأعرب
 .والسموان  الصبر العماني والشعب المالكة األسرة يميم وأن جناتو، فسيح  ويسكنو رحمتو

 لمرئيس شكره خالص عن سعيد، آل طارق بن ىيثم الشقيقة ُعمان سمطان أعرب  جانبو، من
 سيادتو يجنب أن وجل عز اهلل داعًيا الصادقة، ومواساتيم الخالصة تعازييم عمى المرافق والوفد

 والشعبين البمدين بين االخوية العالقات عمق مؤكداً  ومكروه،  سوء كل الفمسطيني والشعب
 .الشقيقين

 وكالة وفا    لمصدر: ا

 

ال عضو المجمس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن طريق الوحدة ق
الوطنية يحتم عدم االصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والوالءات وتقبيل األيادي ألية 
نما إحترام إرث الشيداء وكرامة األسرى وشموخ الماجدات المواتي يرفعن رؤوسين  عاصمة، وا 

 وعزا بفمسطين وقدسيا وتضحيات أبنائيا، ونضال شعب أبير العالم بصموده. عاليا فخرا

القواسمي في تصريح صحفي، أن كممة السر في معادلة الوحدة الوطنية تكمن قي جعل   وأكد
فمسطين الدولة والقدس العاصمة أوال وأخيرا، وأن االنتماء الوطني ال يكون ضمن أجندات 

ن  ما ضمن إعالء القرار الوطني الفمسطيني المستقلاإلصطفاف والوالء لمغير، وا 

وشدد عمى أن الوحدة الوطنية سيمة وممكنة وواجبة، إذا ما عرف البعض أن تقبيل أيادي أميات 
الشيداء واألسرى أولى من تقبيل أيادي زعامات عواصم إقميمية، وأن الكرامة الفمسطينية مبدأ 

ء لغير فمسطين والقدس مذلة وتذلل ال يميق بشعبنا وسموك ونيج، وليس شعارات فارغة، وأن الوال
 وتاريخو.

     مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا
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 عباس محمود الرئيس أن شعث، نبيل " :د.المكمف" التحرير بمنظمة المغتربين دائرة رئيس أعمن
 .لو شخصياً  ممثالً  بتعيينو قراراً  أصدر

 المركزية المجنة عضو تسممسي حين، في  لمرئيس شخصياً  كممثالً  ميامو سيستممانو   شعث وقال
 .لشعث خمفاً  المغتربين شؤون دائرة رئاسة فتوح، روحي فتح لحركة

    موقع النجاح االخباريلمصدر: ا

 

 أسبوع"  األحد مساء الثقافية، التنمية صندوق مع بالتعاون بالقاىرة فمسطين دولة سفارة افتتحت  
 فمسطين دولة سفير بحضور وذلك العربية، مصر بجميورية الرابعة دورتو في"  الفمسطيني الفيمم

 التنمية صندوق قطاع ورئيس الموح، دياب العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا بالقاىرة
 الجالية وأبناء واإلعالميين والنقاد والمخرجين الفنانيين من وحشد الوىاب، عبد فتحي د.ا الثقافية

 . اليناجر بسينما الفمسطينية

 والسينما السابع الفن قيمة عمى فييا أكد التي االفتتاحية كممتو الموح دياب السفير وألقى
 الفمسطيني حياة لتعكس معاصرة سينمائية بمغة الفمسطينية الوطنية القضايا لرصد الفمسطينية

 بالعالم السينما صناعة أن مؤكدا ؛ االجتماعية تفاصيمو عمى السياسية القضايا وانعكاس اليومية
 شكال لترسم فمسطين ينماس في دورىا لعبت السياسية الظروف لكن مستقرة ظروف في نشأت
 .المحظة حتى الماضي القرن ثالثينيات من بداية ليا متقطعا اخر

 بالقاهرة سفارة فمسطينالمصدر: 

 

احمد ابو ىولي ان االعتداءات االسرائيمية والمؤامرات  د.رئيس دائرة شؤون الالجئين  كدأ
را دة شعبنا الذي سيقف في وجو التصفوية التي تقودىا االدارة األمريكية لن تنال من عزيمة وا 

قامة دولتو المستقمة  كافة المؤامرات التي تستيدف مشروعو التحرري في العودة وتقرير مصيره وا 
  .كاممة السيادة وعاصمتيا القدس

واشار د. ابو ىولي في كممتو التي القاىا نيابة عنو مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية 
إلحياء الذكرى الثالثة حتفال الوطني التي نظمتو جبية التحرير العربية عادل منصور في االد.
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الى ان تصريحات نتنياىو حول ضم األغوار، وتصريحات الشييد صدام حسين، عشرة لرحيل 
المستوطنين إلى األراضي الفمسطينية وفرض سيادة وزير جيش االحتالل بينيت حول نقل 

في الضفة الغربية، وتصريحات وزير الخارجية األميركي   "C"االحتالل عمى المناطق المصنفة
بومبيو حول المستوطنات، وتصريحات سفير اإلدارة األميركية لدى تل أبيب فريدمان، حول ما 

تعكس حجم التنسيق والتساوق بين اإلدارة يسمى صفقة العصر، وتركيزىا عمى الضفة الغربية، 
 .لاالمريكية وحكومة االحتال

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 

  

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 احتفاالت لحضور دعوة اهلل، برام مكتبو في االثنين اليوم اشتية، محمد. د الوزراء رئيس سممت 
 فيمكتوس ثيو المطران من الشرقي، التقويم وفق الميل منتصف وقداس المجيدة الميالد أعياد
 .لحم بيت مدينة في االرثوذكس لمروم البطريركي الوكيل

 التقويم حسب يحتفمون الذين العالم شعوب وكل المسيحية الطوائف من شعبنا أبناء اشتية وىنأ
 مركبات من أساسي ركن المسيحية الطوائف ان مؤكدا المجيدة، الميالد أعياد بحمول الشرقي
 .فمسطين لكل وطني عيد ىو الميالد وعيد شعبنا،

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 واألسرى ن: ممف االحتالل واالستيطا ثالثاً 

 احتجاجاً  التوالي، عمى( 311) لميوم الطعام، عن المفتوح إضرابو االسير: احمد زىران  يواصل
 تو بشكل كبير.، في ظل تدىور صح اإلداري اعتقالو عمى

 ما أمضى اهلل، رام في مشعل أبو دير بمدة من ،(عاماً  24) زىران أحمد األسير أن يذكر
 .االحتالل معتقالت في عاماً ( 11) مجموعو

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا
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 قاصراً  أسيراً ( 32) نقل" عوفر" سجن إدارةقرار  من، والمحررين األسرى شؤون ىيئة حذرت
 .البالغين األسرى من ممثمييم مرافقة بدون ،"الدامون" سجن إلى االثنين يومال صباح

 مواجية في االحتالل سجون إدارة سياسة من جزء ىي السياسة ىذه أن إلى األسرى ىيئة وأشارت
 واستفراد عنيم الممثمين غياب أن عمماً  منيم، القاصرين سيما ال لألسرى، التنظيمي التمثيل

 .مصيرىم عمى حقيقية خطورة يشّكل بيم السّجانين

ىّددوا بتنفيذ خطوات ،و  ءأن األسرى في جميع السجون رفضوا ىذا اإلجراوأضافت الييئة 
 .عّنتتصعيدية لمواجية ىذا القرار في حال أبقت اإلدارة عمى موقفيا المت

 البالغين األسرى من عدد ويقوم االحتالل، سجون في يقبعون قاصر أسير( 422) نحو أن يذكر
دارة بتوجيييم  .السجون إدارة أمام وتمثيميم أوضاعيم ومتابعة حياتيم نظام وا 

 مفوضية االعالم والثقافة لمصدر: ا

 

خالل عمميات  مواطنين عمى االقل 12  االثنينفجر اليوم  ،اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 دىم وتفتيش لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية والقدس .

 بزعم ،ات الجنوبيةنين من المحافظمواط 2 األحد، مساء ، االحتالل قوات عتقمتفي حين ا
 . غزة قطاع شمال الفاصل السياج اجتيازىم

 مفوضة االعالم والثقافة : المصدر

 

قررت وزارة امن االحتالل االعتراف بالحادث الذي استشيدت فيو الفمسطينية عائشة الرابي 
 ."كـ"حادث كراىية

بالقرب من مفترق  4212أكتوبر  في  استشيدت،عاما( من قرية بديا  24وكانت الرابي )
ن التي استقمتيا وزوجيا مستوطنة"تابوح" شرقي مدينة سمفيت بعد رشق السيارة من قبل المستوطني

 .بالحجارة، كما أصيب زوجيا يعقوب الرابي بالحادث

 وكالة معا: المصدر
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تعقد المجنة المنظمة لمكنيست اإلسرائيمي، اليوم اإلثنين، جمسة خاصة بشأن الحصانة التي طمبيا 
 رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو، في ظل اتيامات الفساد الموجية لو.

 يولي الكنيست، رئيس أكد أن يينون، ايال المحامي لمكنيست، القانوني المستشاروكان  
 لرئيس الحصانة منح مسألة لمناقشة المنظمة المجنة التئام منع صالحية مخول غير ادلشتاين،
 . ال أم نتانياىو بنيامين الوزراء

 أزرق ابيض حزب شرعحين ، في لو معارضتو من الرغم عمى القرار سيحترم انو ادلشتاين وأعمن
 .قضائيا الموضوع ومتابعة المجنة ىذه لتشكيل التحضيرات في غانتس بيني برئاسة

 في المقبمة االنتخابات خوضب الى اتفاق  وميرتس غيشر-العمل حزبي توصلومن ناحية أخرى 
 . دةموح قائمة اطار

 االسرائيمية موقع قناة كان: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

من مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الميبي" أع 
 .االثنين المشير خميفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم

 ."التركية-بناء عمى المبادرة الروسيةد يعق، ان المقاءه  وقال المصدر

   سبوتنكالمصدر: وكالة  

 

 في االستماع جمسات بأن اعتقادىا عن بيموسي نانسي األمريكي النواب مجمس رئيسة أعربت 
 سيجرييا التي المحاكمة في ،"لعزلو تكفي أدلة" إلى توصمت ترامب دونالد الرئيس لعزل التحقيق
 .الشيوخ مجمس

 الفترة في برزت قد لترامب الموّجيين اإلّتيامين تدعم جديدة إلكترونية رسائل أن بيموسي وأكدت
 لألمن السابق المستشار أبدى كما ترامب، عزل إجراءات إطالق النواب مجمس قرار تمت التي

 .استدعاؤه تم ما إذا بشيادتو لإلدالء استعداده بولتون، جون األمريكي، القومي
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 الذي الرسمي لمتصويت التحضير بيدف الديمقراطي الحزب نواب الثالثاء غدا بيموسي وتمتقي
 الشيوخ مجمس عمى ترامب عزل تيمتي إحالة أجل من القانون يفرضو

 روسيا اليوم:المصدر 

 

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 الحاخام وبرفقتيم األقصى المسجد يقتحمون الييكل جبل أمناء حركة أفراد - 1141  -13-1
 ويحممون اإلسرائيمي العمم يرفعون وىم فيو الصالة وأرادوا ىاتحيا حركة قادة وبعض شيغل موشي
 .التوراة كتب

 

 العقبة ميناء في النفط مستودعات مرة ألول الفمسطينيون الفدائيون ىاجم - 1192   -13-1
 ( . ايالت)  ب صييونيا المعروف

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية 

 تحيات مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبيةمع 
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