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   أواًل : الممف السياسي 

لألمم  العامة الجمعية امامخطابًا ميمًا ميس الخمساء اليوم  عباس، محمود رئيسال يمقي    
 االمن مجمس قرارات تنفيذ وضرورة االستيطاني والتصعيد االسرائيمية الجرائم عمى سيركز المتحدة
 الفمسطينية. المقاصة اموال قرصنة االحتالل سمطات ومواصمة باالستيطان الخاصة

مع عدة مسؤولين عرب واجانب واطمعيم عمى كافة وكان الرئيس قد عقد امس عدة لقاءات 
  المتسجدات في االراضي الفمسطينية واالنتياكات االسرائيمية اليومية .

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 غوتيريس، انطونيو المتحدة لألمم العام األمين نيويورك، في عباس، محمود رئيسال تقىال   

 .المتحدة لألمم العامة لمجمعية 47الـ الدورة أعمال ىامش عمى

 يتعرض وما الفمسطينية، األرض في األوضاع مستجدات آخر عمى العام األمين سيادتو، واطمع
 .اإلسرائيمي االحتالل قبل من عقابية إجراءات من  الفمسطيني الشعب لو

 خالل من الفمسطيني الشعب تجاه بواجباتيا المتحدة األمم قيام ضرورة عمى التأكيد سيادتو، وجدد
 .الدولية الشرعية قرارات وتطبيق الدولية الحماية توفير

الممثمة العميا لمسياسة الخارجية لالتحاد  ،وزير خارجية روسيا :من كما التقى الرئيس كالً 
 . احمدابو الغيط واالمين العام لجامعة الدول العربية ،ياألوروبي فيدريكا موغيرين

وقد اطمع الرئيس المسؤولين الذين التقاىم عمى اخر مستجدات القضية الفمسطينية واالنتياكات 
دولية، وأىمية لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية ال دعميم  ين بدورىم اكدو االسرائيمية ، والذ
 .دولة فمسطين معالثنائية  تعزيز العالقات 

 وكالة وفاالمصدر: 
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 تنفيذ ومتابعة لمراقبة آلية إيجاد إلى األوروبي االتحاد دول اشتية، محمدد. الوزراء رئيس دعا  
 .السياسية اللتزاماتيا إسرائيل

 تيرستال، سوزانا األوسط الشرق في السالم لعممية األوروبي االتحاد مبعوث لقائو لدى اشتية وقال
 ىامش عمى نيويورك في حدة، عمى كل ستينغ، رونالد السالم لعممية السويسري والمبعوث
 والقرارات الموقعة االتفاقيات كل انتيكت إسرائيل إن ،(AHLC) المانحين اجتماع في مشاركتو

 .الدولية

 حل بانتياء تيديد ىو الغربية الضفة من أجزاء بضم اإلسرائيمي التيديد نإ اشتية: وأضاف
 حل لحماية احترازي كإجراء الفمسطينية بالدولة لالعتراف العالم دول دعوة مجددا الدولتين،
 .الدولتين

 إسرائيل انتياك صريح بشكل يدين ختامي ببيان المانحين اجتماع الوزراء رئيس وطالب
 من القانونية غير اقتطاعاتيا ووقف المقاصة أموال عن باإلفراج ويطالبيا الدولية لالتفاقيات

 .باريس برتوكول صريح انتياك في الفمسطينية األموال

 الخصومات رغم الشيداء وعائالت األسرى باستحقاقات الوطنية السمطة التزام عمى وشدد
 .واضحة قوانين وتحكميا شفافة الدفعات ىذه صرف آلية أن إلى مشيرا اإلسرائيمية،

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 في " االونروا"  ة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيينوكال عمميات ديرمماتياس شمالي   حّذر
 ".المخيف" بـ إياه واصًفا الدولية، الوكالة بو تمر الذي السياسي الوضع خطورة من ، غزة قطاع

 أكثر مخيف الوكالة بو تمر الذي السياسي الوضع إن ، صحفيينال مع لقاء خالل شمالي  وقال
 تنفجر وقد تغمي القطاع في األوضاع أن معتبًرا أعوام، منذ منيا تعاني التي المالية األزمة من
 .لحظة أية في

 عاًما 47 مرور بعد الفمسطينيين الالجئين لقضية وشامل عادل حل إيجاد ضرورة شمالي، وأكد
 إيجاد حين إلى عمميا ستواصل الدولية المنظمة أن عمى مشدًدا الدولية، الوكالة عمل بدء عمى
 .الحل ذلك
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 العامة الجمعية اجتماعات خالل" أونروا" عمل تفويض تجديد تدعم تزال ما دواًل  أن إلى وأشار 
 في شككت التي األمريكية التصريحات برغم المقبل، نوفمبر منتصف في المقررة المتحدة لألمم

 .ونزاتيا حيادتيا

 يتم لم أنو مؤكًدا المقبل، ديسمبر بداية في لموكالة التفويض قرار اتخاذ يتم أن شمالي، وتوقع
 .المتحدة لألمم العمومية بالجمعية األعضاء الدول من أونروا بتفويض عالقة لو ممف أي طرح

 المصدر: وكالة شينخوا الصينية

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 محمد الوزراء رئيس شكميا التي المجان عمل استمرار ممحم، إبراىيم الحكومة باسم الناطق أكد 
 . غزة قطاع في الموظفين رواتب ممف لدراسة اشتية
 بالرواتب يتعمق السابقة الحكومات من الحكومة ورثتو إرث ىناك إن ،النجاح لفضائية ممحم وقال
 ".الموظفين ورواتب المالي والتقاعد 5772 تفريغات ممف منيا

 النظر وتعيد تدرس لكي مختصة لجان إلى الوزراء رئيس حولو اإلرث ىذا كل"  أن ممحم وأوضح
 ".القانونية األطر لوضع القضايا ىذه في يتعمق ما بكل

 عمميم رأس عمى الموظفين وجود من لمتأكد غزة في اآلن تعمل لجان ىناك : محمم وأضاف
 إلى طريقا تجد لكي الحكومة إلى قريباً  ستقدم المراجعات ىذه" أن إلى مشيراً  ،"ووظائفيم وأسمائيم

 ".حميا
 في التنمية عمى تصرف كثيرة أموال وىناك التفاصيل كل في حاضرة غزة أن إلى ممحم وأشار

 ".الفقيرة واألسر والوزارات الحيوية المشاريع أو الماء أو بالكيرباء يتعمق فيما سواء القطاع
 عمى الغد منذ غزة قطاع إلى لمذىاب مستعد اشتية محمد الوزراء رئيس أن إلى ممحم وأشار

 عمى والعمل الفمسطينية الشرعية لحضن غزة باستعادة" أممو عن معرباً  ،5704 اتفاق أرضية
 ".واالقتصادية المالية الضائقة وتخفيف القطاع في بالمواطنين االىتمام

 فضائية النجاحالمصدر: 
 
 
 

https://www.facebook.com/NBCPAL/videos/530117874223936/UzpfSTEwMDAwMzE4NjczNjc2NToyNTg5ODQ2NDMxMTMxNTU2/
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

مواطنًا من  45بينيم  مواطناً  74 الخميساليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 . خالل عمميات دىم وتفتيش بالمحافظات الشمالية والقدس ،طولكرم

 المسجد باحات المستوطنين عشرات اقتحم وفي سياق االقتحامات اليومية لممسجد االقصى ،
 استفزازية جوالت نفدوا و االحتالل، شرطة قبل من مشددة بحراسو ، المغاربة باب عبر األقصى

 .باحاتو داخل

،  اليدمي فادي القدس شؤون وزيرعن االسرائيمي  االحتالل قوات أفرجتومن ناحية أخرى 
 بعد اعقتاليا لعدة ساعات امس االربعاء ومحافظ القدس عدنان غيث

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 واستخبارات األسيرة الحركة قيادات بين تم اتفاقا بأن والمحررين، األسرى شؤون ىيئة أفادت   
 مطالب من مجموعة بتنفيذ البدء السجون إدارة فيو تعيدت األربعاء، مساء الحتالل، سجون

 اليوم صباح الفعمي التطبيق يبدأ أن عمى يوما، 02 منذ التشويش أجيزة ضد المضربين األسرى
 .الخميس

 منيا، خرجوا التي السجون الى المضربين األسرى كافة بعودة يقضي االتفاق إن الييئة، وقالت
 الراديو ترددات وعمى األسرى صحة عمى تؤثر التي التشويش أجيزة وتخفيض بمعالجة والمباشرة

 األحد من بدءاً  أسبوعيا أيام 2 العمومية اليواتف أجيزة وتشغيل بتركيب والبدء والتمفزيون،
 .المقبل

 كافة ورفع النقب، لسجن باالنتقال غزة ألسرى السماح االتفاق، بنود بين من أن وأضافت
 تم الذين أسير، 077 من أكثر عددىم والبالغ يوما، 02 منذ المضربين األسرى عن العقوبات

 .سجون من وغيرىا سممون وعزل نفحة سجن إلى وغيرىا والنقب وايشل ريمون سجون من نقميم

 هيئة شؤون االسرىالمصدر: 
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 الحكومة رئيس تكميف عن األربعاء، مساء ريفمين، رؤوفين اإلسرائيمي، الرئيس أعمن      
 أعمى عمى بحصولو المقبمة، الحكومة تشكيل بميمة نتنياىو، بنيامين واليتو، المنتيية اإلسرائيمية

 .التوصيات من عدد

 من% 25 أن العبرية، 04 القناة أجرتو اإلسرائيمي العام لمرأي استطالع بّين اخر سياق وفي
 ثالثة، انتخابات إجراء لمنع الميكود بقيادة آخر زعيم تعيين يجب أنو يعتقدون آراؤىم المستطمعة

 اإلجابة يعرفون ال إنيم% 05 قال بينما الميكود، قيادة من بنتنياىو اإلطاحة% 43 عارض فيما
 .السؤال ىذا عمى

 84موقع عرب :المصدر

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 والسياسي المالي الدعم لحشد اً دولي اً مؤتمر  نيويورك مدينة في الخميس اليوم والسويد األردن تنظم 
 لألمم العام األمين بحضور ،"األونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة

 ووزراء باندي محمد تيجاني المتحدة لألمم العامة الجمعية ورئيس غوتيريش، أنتونيو المتحدة،
 .ومنظمة دولة 40 وممثمي خارجية

 والسويد الصفدي، أيمن الخارجية وزير ويمثميا األردن بين مشتركة برئاسة المؤتمر انعقاد ويأتي
 مدينة في المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات ىامش عمى ليندي، آن الخارجية وزيرة مثمياوت

  .نيويورك

  وكالة االنباء السعودية:لمصدرا

 تشغيلو  وكالة غوث خدمات تقميص خطورة من،  عون ميشال العمادالمبناني  رئيس حذر   
 ،"وعمينا عمييم والمالي االجتماعي الضغط من بمزيد تسبب مما " األونروا الالجئين الفمسطينين "

 الدول" كذلك مناشداً  ،"االونروا" والية تعديل او لممس محاولة كل القاطع لبنان رفض" مسجالً 
 ".الحيوي دورىا استعادة من تتمكنل مساىماتيا مضاعفة موازنتيا في ةم  ساى  الم  
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، امام الجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك، في دورتيا المبناني في كممتو عتبر الرئيس وا 
ألن كل مقاربات الحمول والممارسات  "ان أزمة الشرق األوسط تزداد تعقيداً  .الرابعة والسبعين

متحدة"، الفتا الى "انو لن تقوم عدالة ولن اإلسرائيمية تناقض المبادئ التي قامت عمييا األمم ال
 "!.يستقيم حق ولن يتحقق سالم طالما أن المبدأ السائد في عالمنا ىو: أنا قوي إذا أنا عمى حق

  وكالة االنباء المبنانية:لمصدرا
 

 اإلنتاجية القدرة تعادةاس، السعودي  ةاألمير عبدالعزيز بن سممان بن عبدالعزيز وزير الطاق أّكد
د   المممكة موثوقية يؤكد ممالمنفط والغاز ،  الكاممة  . العالمية السوق في لمطاقة كمزوِّ

 قد اإليثان، غاز من السعودية المممكة إنتاج أنوأضاف الوزير السعودي في تصريح صحفي، 
 الطمب مجمل يبمغ فيما اليوم، في قياسية مكعبة قدم مميون 077 وتعالى سبحانو اهلل بفضل ، بمغ

 إمدادات خفض نسبة تكون وبيذا اليوم، في قياسية مكعبة قدم مميون 077 الحالي المحمي
 .فقط%  7،2 ىي الحالية اإليثان

 سيؤدي الميمة، ىذه الشيبة، حقل في الطبيعي الغاز سوائل معمل تشغيل أن إلى ،الوزير وأشار
 إمدادات في تقميص أي دون األسبوع، ىذا بنياية المحمي، الطمب كامل تمبية عمى القدرة إلى

 .المحمية والمصانع الشركات إلى اإليثان

 والجازولين والبيوتان البروبان أي الطبيعي؛ الغاز إلمدادات بالنسبة أنو وبين وزير الطاقة 
 .اإلمدادات في تخفيض أي دون المحمي الطمب كامل تمبية باإلمكان بات فقد الطبيعي،

  وكالة االنباء المبنانية:لمصدرا
 
 دونالد األمريكي يرهنظ مع الياتفية محادثتو إن زيمينسكي، فالديمير األوكراني، الرئيس قال  

 ألي خالليا تعرض قد يكون أن نافياً  ،"وطبيعية جيدة" كانت المنصرم، يوليو شير في ترامب
 .ضغوط

 لألمم العامة الجمعية أعمال ىامش عمى مشترك صحفي مؤتمر خالل األوكراني الرئيس وأضاف
 شيء كل قرأتم وجميعكم الضغط، أحد يمارس لم.. وعادية جيدة محادثة أجرينا لقد: "المتحدة،
 سابق، وقت في األبيض البيت نشرىا التي يوليو محادثة نسخة في جاء ما إلى مشيرا ،"بأنفسكم
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 االنتخابات عممية" في والتدخل ترامب مع المفاوضات عمى التعميق عدم في رغبتو عن معرباً  
 ".األمريكية الديمقراطية

 روسيا اليومالمصدر: 

 

درجات عمى مقياس "ريختر" شرق أندونيسيا، اليوم الخميس، لكن لم يتم  3.2ضرب زلزال بقوة 
 .إصدار تحذير من حصول تسونامي

وأفادت التقارير األولية، بأن الزلزال ضرب قبالة سواحل أمبون، لكن تحميالت الوكالة الوطنية 
 .االندونيسية لمحد من الكوارث الحقا توصمت الى انو ضرب سواحل الجزيرة

وتشيد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعيا عمى "حزام النار" في المحيط اليادئ 
 .م الصفائح التكتونيةحيث تتصاد

درجات، وتبعو تسونامي في بالو بجزيرة  4,2وفي العام الماضي، أدى زلزال بمغت قوتو 
 .شخص وفقدان اآلالف 5.577سوالويسي إلى مقتل أكثر من 

 ة وفاوكالالمصدر: 

 
 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

لمنظمة  التنفيذية المجنة عضوية من انسحابيا تعمن الشعبية الجبية -0047  -53-0   
 .الوطني المجمس في عضويتيا واستمرار التحرير،

 

 انتياء قرار يعمن جونز كريتش آرثر البريطاني المستعمرات وزير - 0074  -53-0   
 .فمسطين عمى البريطاني االنتداب
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 «آندروز. ي» فمسطين في الجميل لقضاء البريطاني الحاكم اغتيال - 0044   -53-0    
 .الثوار الفمسطينيين من مجموعة أيدي عمى

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

