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  أواًل : الممف السياسي 

 
 فيالتي تقوم بيا قوات االحتالل االسرائيمي منذ صباح اليوم االثنين  اليدم عمميات الرئاسةأدانت 

 المحتمة. القدس شرق جنوب الحمص واد
 .الجريمة ىذه عن المسؤولية كامل اإلسرائيمية الحكومة وحممت الرئاسة في بيان صحفي، 
 وفا وكالة: المصدر 
 
 المريعة الحرب جريمة بشدة عريقات صائب.د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أدان 

 ومحكمة الدولي المجتمع وطالب المحتمة، الشرقية بالقدس الحمص واد في شعبنا أبناء بحق
 .الجرائم بيذه تحقيق بفتح العامة والمدعية الدولية الجنائية
 المحكمة، ىذه لدى استيداء لدينا االثنين، اليوم ،"وفا" مع ىاتفي اتصال خالل عريقات وأوضح

 .اإلسرائيميين المسؤولين مع تحقيق فتح ىي الوحيدة والمعالجة
: قائال جرائميا، عمى إسرائيل ومساءلة بمحاسبة االنسان حقوق ومجمس العامة الجمعية وطالب

 أعمنت التي" القرن صفقة"لـ تطبيق ىو مخطط من يحدث ما أن تدرك أن العربية لمدول األوان آن
 .المبارك األقصى المسجد أسفل األنفاق وفتحت االحتالل، لدولة عاصمة القدس عن

 ىذا يفيم أن عميو حرب جرائم ترتكب التي الدولة ىذه مع التطبيع يحاول من كل:  عريقات وتابع
 .الياء إلى األلف من بيا والتمسك العربية السالم مبادرة احترام العربية الدول وعمى المغزى،

 
 المركزية والمجنة التحرير لمنظمة التنفيذية والمجنة عباس محمود الرئيس عيد عريقات وجدد
 وعدم العرب، اشقائنا لكل صحوة ولتكن ُيبنى، سوف ُىدم ما أن كافة شعبنا وابناء فتح لحركة
 .جرائميا عمى اسرائيل مكافأة
 والقدس فمسطين أن تدرك ، وعمى حماس أن  الوطنية الوحدة تحقيق ضرورة عمى عريقات وشدد
 جرحنا أصبح األسود االنقالب استمرار" أن مؤكدا السياسية، األالعيب ىذه كل من وأكبر أىم

 ".النازف
 وكالة وفاالمصدر: 
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 الحمص واد حي في اإلسرائيمية اليدم عممية" أن الحكومة باسم المتحدث ممحم ابراىيم اعتبر  
 ،"المدينة في الفمسطينيين بحق عرقي تطيير عممية أكبر ىي القدس شرق باىر صور بقرية
 العدالة من اإلفالت ليا يوفر الذي األمريكي الغطاء من واليدم القتل شيوة تستمد" أنيا مؤكدا
 "الدولية
 ألبناء الدولية الحماية لتوفير بالمسارعة الدولي المجتمع  فمسطين، صوت عبر ممحم وطالب
 األراضي وتجريف تيجيرىم عمى تعمل التي اإلسرائيمية البطش آلة أمام الصامدين العزل شعبنا
 .البيوت وىدم
 ان الى مشيراً  الضرائب اموال احتجاز بأزمة جديد اي وجود عن ممحم كشف أخرى ناحية ومن

 منقوصة المقاصة أموال باستالم تقبل لن السمطة أن عمى مشدًدا ،"مكانيا تراوح زالت ما  االزمة
 الشيداء وأموال كاممة المقتطعة األموال الستعادة يستجيب ال إجراء أي وأن واحدا، شيكال

 ".مخصصاتيم عمى حصوليم عن بديال يكون لن واألسرى
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
 كبرى جريمة يرتكب االحتالل إن الشيخ، حسين الوزير: فتح لحركة المركزية المجنة عضو قال  

 .أىميا وتشريد المنازل عشرات بيدم الحمص وادي في
 وفًقا( أ) مناطق في تقع السكنية البنايات إن االثنين، اليوم تويتر، عبر تغريدة في الشيخ وأوضح
 ودولية وشعبية رسمية وقفو يتطمب وىذا الفمسطيني، المحمي الحكم من ومرخصة اوسمو، التفاق
 .الدولية المؤسسات كل إلى والتوجو الدولية الجنائية تدخل فوًرا ويستوجب. االحتالل جرائم ضد

 
 تويترالمصدر: 

 
 
 المستوى رفيع فمسطيني وفد أن  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل قال  
 متابعة أجل من دمشق الى اليوم سيصل التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة و  الرئاسة من

 في تندرج الزيارة أن موضحا ،.السورية القيادة مع والتشاور ىناك، الفمسطينيين الالجئين أوضاع
 الالجئين أوضاع عمى واالطالع السورية الدولة مع والتشاور الثنائية العالقات تعزيز إطار

 . اليرموك مخيم في خاصة
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 لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو األحمد عزام أن فمسطين، صوت عبر يوسف ابو وأضاف 
 التنفيذية المجنة عضوي من كالً  الوفد  يضم فيما الوفد، سأسيتر  فتح لحركة المركزية التحرير،
 .الالجئين شؤون دائرة رئيس ىولي أبو وأحمد يوسف أبو واصل
 الجيود ومواصمة المحيطة المخاطر درء كيفية في السورية الدولة مع ننسق: " يوسف ابو وتابع
 لـ الرافض السوري الموقف" إلى الفتا ،"منو النازحين وعودة اليرموك مخيم بناء اعادة اجل من

 ".البحرين وورشة القرن صفقة
 في اليوم صباح  اإلسرائيمي االحتالل قوات بو تقوم ما أن يوسف أبو اعتبر  أخرى جية ومن
 إلفراغيا ومحاولة لمقدس وتيويد عرقي تطيير" القدس شرق باىر صور بقرية الحمص واد حي
 اليدم سياسة ظل في وحقيقيا جديا موقفا ىنالك يكون أن ضرورة عمى  مشدداً  ،"سكانيا من

 الفمسطينية األراضي وكل القدس في لشعبنا الدولية الحماية توفير إلى داعياً  اإلسرائيمية،
 "..المحتمة

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 وفيتنام بولندا في الدراسية المنح من عدد توفر عن العممي والبحث العالي التعميم وزارة أعمنت 
 . مختمفة تخصصات  في البكالوريوس درجة عمى لمحصول  ُعمان سمطنة ومصر وكوبا

  حال وفي فقط، واحدة دولة عمى لممنافسة التقدم الطالب يستطيعـ  وقالت الوزارة في بيان صحفي
 .الحقاً  عنيا اإلعالن سيتم التي الدول عمى لممنافسة التقدم يستطيع ترشيحو عدم

طمبة مؤسسات التعميم العالي في فمسطين اليوم، عن أعمن صندوق إقراض ومن جية أخرى  
انتياء فرز الطمبات المقدمة من الطمبة في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية لمحصول عمى 

 .8102-8102قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 

باتيم في موقع وأوضح الصندوق أنو بإمكان الطمبة المتقدمين بطمبات لمقروض؛ الدخول لحسا 
لفحص قيمة القرض الذي حصموا  eservices.iqrad.edu.psالخدمات اإللكترونية لمصندوق 

عميو وتأكيد رغبتيم بو، ومن ثم التوجو لممكان المخصص في مؤسساتيم التعميمية لتوقيع 
من  المستندات المالية الستكمال الحصول عمى القروض، عممًا أن توقيع الكمبياالت يبدأ اعتباراً 

http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5162
http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5162
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ويستمر لغاية نفاد المبمغ المخصص لكل مؤسسة تعميمية  82/10/8102الثالثاء الموافق   يوم 
 .10/12/8102وبموعد أقصاه يوم األحد الموافق 

 وزارة التعميم العالي  : لمصدرا
 
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 

تيش خالل عمميات دىم وتف مواطناً  02االثنينفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 مع مواجيات خالل مسعف، بينيم المواطنين عشرات أصيب لممنازل بالمحافظات الشمالية، فيما

 .المحتمة بالقدس العيسوية في اإلسرائيمي، االحتالل قوات
 فجر منذ مستمرة عممية في اإلسرائيمي االحتالل قوات ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمية 

 صور بمدة في الحمص واد منطقة في السكنية الشقق عشرات تضم مباني ثمانية االثنين، اليوم
 .المحتمة القدس مدينة شرق جنوب باىر
 ىدم الساعتين قرابة منذ تم إنو ،"وفا"لـ عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس وقال
خالء طابقين، من مبنى  .ليدمو تمييدا طوابق، عدة من يتكون آخر وا 

 011 من أكثر وتطال ،0290 العام منذ األكبر وىي حرب، جريمة اليدم أعمال عساف واعتبر
ذا أولى، كمرحمة شقة  882 حوالي سيشمل المنطقة في آخر ىدم إلى سيصار فإنو ذلك تم ما وا 
 .بذلك قرارا يصدر لم اآلن وحتى أخرى، شقة
 الفمسطينيين، مع الموقعة لالتفاقيات انتياك ىو المنازل بيدم الجائر العسكري األمر ىذا إن وقال

 . روما ونظام االحتالل تحت المواطنين لحماية الداعية جنيف التفاقية وكذلك
  وكالة وفا: لمصدرا
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 
 القضية دعم في والثابت المبدأي فنزويال موقف عمى مادورو، نيكوالس الفنزويمي الرئيس أكد 

 .واإلنساني األخالقي االلتزام باب من واالمشروط الالمحدود الفمسطينية

 االنحياز عدم دول قمة ىامش عمى المالكي رياض.د الخارجية وزير لقائو خالل مادورو وأضاف
 بسياساتيا االمريكية االدارة غطرسة لمواجية جيودىما تكثفا ان وفمسطين فنزويال عمى  يجب ،

 الشؤون في التدخل وعدم المتبادل االحترام عمى القائمة الدولية العالقات مبادئ مع تتناقض التي
 .مصيرىا تقرير في الشعوب حرية ومبدأ لمدول الداخمية

 الفمسطينية القضية من فنزويال موقف عمى  الفنزويمي، الرئيس نائبة رودريغيز ديمسي  أكدت كما
 عدم حركة دول وأولوية مبادئ من ومبدأ الفنزويمية الخارجية السياسة اركان من ركنا باعتبارىا
 لمواجية الدولية الساحة عمى الحميفتين الدولتين بين العالي التنسيق وثمنت كما. االنحياز
 .الصديقتين الدولتين تجاه االمريكية االدارة تيديدات

 وزارة الخارجية: لمصدرا 

 

 أدلة” بوجود اعتقاده عن األمريكي النواب بمجمس القضائية مجنةال رئيس نادلر جيرولد عبر
 ينوي إنو وقال كبرى، ومخالفات جرائم ارتكب ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن عمى “جوىرية

 بالكونجرس جمسة خالل الحقائق ىذه تقديم مولر روبرت السابق الخاص المحقق من يطمب أن
 .األربعاء يوم

 في مذنب الرئيس أن عمى جوىرية أدلة يقدم التقرير( ”صنداي نيوز فوكس) لبرنامج نادلر وقال
 من نحدد ثم األمريكي لمشعب الحقائق ىذه بتقديم لمولر نسمح أن وعمينا كبرى، ومخالفات جرائم
 .“سنبدأ أين

 .“المحاسبة فوق رئيس يوجد وال لممحاسبة، اإلدارة إخضاع يجب” وأضاف

 وكالة رويترز: لمصدرا
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 مثل هذا اليومحدث في :  خامساً  

 
 إلى أدى مما القدس في داود الممك فندق نسفت الصييونية االرغون عصابة - 6902 -88-0
 .اخرين 69واصابة  شخصا 22 مقتل

 
 .حنظمة شخصية صاحب العمي ناجي: الفمسطيني الكاريكاتير رسام لااغتي - 88-0-0220

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

