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   أواًل : الممف السياسي 
 

خالليا خادم الحرمين الممك  التقىاختتم الرئيس محمود عباس زيارة ناجحة لممممكة السعودية 
 الوثيقة العالقات إطار فياالمير : محمد بن سممان  وذلك  العيدوولي  العزيزسممان بن عبد 

 . فمسطين والمممكة السعودية بين

 الفمسطينيةراضي ل االوضاع في االموتم خالل الزيارة اطالع القيادة السعودية عمى مج
 الرئيس لرغبة واستجابة والتحديات التي تواجو القضية الفمسطينية ، وتم عمى ىامش الزيارة 

 فمسطين والمممكة السعودية  بين مشتركة اقتصادية لجنة إنشاء عمى االتفاق عباس؛ محمود
 .فمسطيني سعودي اعمال ومجمس

  وكالة وفاالمصدر: 

 

 .االستقالل بيوم عمييف اليام أذربيجان جميورية رئيس عباس، محمود رئيسال ىنأ

 خاللكم ومن لكم نتوجو أن االستقالل، بيوم تحتفمون وأنتم يسرنا: "برقيتو في سيادتو وقال
 التياني بأحر شخصيا وباسمي وشعبيا فمسطين دولة باسم الشقيق، ولشعبكم الموقرة لحكومتكم
 ".والرخاء التقدم من المزيد بتحقيق وشعبكم بمدكم وعمى عميكم اليوم ىذا يعود أن متمنين القمبية،

 األخوة بروابط الدائم واىتمامو لشبعنا الثابت دعمو عمى عمييف لمرئيس تقديره عن سيادتو وأعرب
 البناء والتعاون التضامن من إطار في وتنميتيا تعزيزىا نحو السعي مؤكدا شعبينا، تجمع التي

 .والمثمر

  وكالة وفاالمصدر: 
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 آالف 5 ستوفر جنين محافظة في الصناعية المنطقة أن: "اشتية محمد.د الوزراء رئيس قال   
 وىذا مباشر، غير بشكل عمل فرصة ألف 55 لـ المجال تفتح وسوف مباشر، بشكل عمل فرصة

 ".االحتالل عن باالنفكاك المتعمقة استراتيجيتنا في يصب المشروع

 العام في المشاريع أىم من وىو يورو، مميون 58 بقيمة المشروع ىذا ان: "اشتية. وأوضح
 القطاعات وكل الصناعة بقطاع االىتمام كل ييتم عباس محمود الرئيس والسيد ،9159

 المشروع ىذا إنجاح في ساىم ما كل شاكرا الوطني، اقتصادنا منيا يتشكل التي االقتصادية،
 ".التنفيذ حيز الى ليخرج

 المتعمق الشق أيضا فيناك التصدير، عمى يرتكز المشروع ىذا كان إذا: "الوزراء رئيس وتابع
 في تصب التي الزراعية الصناعات مع تماما تنسجم الصناعية والمنطقة المحمي، باالستيالك

 ".بالعناقيد التنمية عمى المبنية التنموية خطتنا صمب

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 لمناقشة السبت اليومظير   ليا اجتماعاً  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة تعقد ان المقرر من   
 .لمسعودية وممف االنتخابات محمود عباس أبرزىا زيارة الرئيس ىامة قضايا عدة

 المجنة ان "صوت فمسطين" عبر مجدالني أحمد لمنظمة التحرير د. التنفيذية المجنة عضو وقال
 الرئيس زيارة ومنيا العام السياسي بالوضع تتعمق ممفات عدة لبحث اليوم ستجتمع التنفيذية
 تشكيل من عنيا نتج وما ، الميمة الزيارة ىذه ونتائج السعودية العربية المممكة الى عباس محمود
 حالياً  الراىن لموضع المركزية قةالحم تعد والتي العامة االنتخابات ممف،و مشترك اقتصادي مجمس
 القضايا من عدد لبحث إضافة ، نتائجيا احترام وضمان االنتخابية بالعممية يتعمق ما وكل

 .االخرى والممفات

 االنتخابات لجنة وستزور االنتخابات بخصوص مستمرة مازالت المشاورات ان مجدالني واضاف
 منظمة فصائل وحضرتيا عقدت جيدة لقاءات ىناكو  ، حماس مع الفصائل مع لمتشاور لغزة

 حيث ، الميمة القضايا من مجموعة عمى التوافق وتم المنظمة خارج من فصائل وكذلك التحرير
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لعقد المزيزد من المشاورات مع الفصائل  غزة الى االنتخابات لجنة تذىب ان المقرر من أنو 
 ومؤسسات المجتمع المدني .

 او عدم المشاركة ، العامة االنتخابات في المشاركة حماس حركة حق من ان مجدالني وأوضح
 ىذه في الترشح او المشاركة من غزة في المواطنين منع حقيا من ليس الوقت ذات في ولكن

 .االنتخابات

 95البحري ) عد ماجد محمدر لمييد:   االحتالل قوات اعدام اعتبر مجدالني ومن ناحية أخرى
ي بتوفير مطالبًا المجتمع الدول بارد بدم دامعا جريمة ىي مطولكر  جمعة من العاما( مساء 

 االحتالل. حماية ألبناء شعبنا من جرائم

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 إلى المحتمة، القدس بمحافظة العيزرية منطقة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة دعت  
 .بالعربية واستبداليا العبرية بالمغة المكتوبة االفتات إزالة

 الوطني الوجب من انطالقا إنو ، غالية أبو سامي العيزرية في فتح حركة سر أمين نائب وقال
 االحتالل ردع بيدف بالدعوة االلتزام إلى الفمسطينيين المواطنين جميع ندعو شعبنا، تجاه

 واستغالل الرزق لموارد وسمب وحرمان، وتدمير قتل من أبنائنا بحق ممارساتو عن اإلسرائيمي
 .الوطنية لمقدراتنا

 جميع في الدعوة تتوسع أن آمال إسرائيمي، شيء كل لمقاطعة األولى الخطوة ىذه إن: وأضاف
 .الحركة تنتيجيا التي الشعبية المقاومة أنواع من كنوع الضفة، أنحاء

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 بتشويو قامت المنحرفة الجماعات أن فمسطين قضاة قاضي اليباش محمود الدكتور أكد    
 .وحقيقتو وأصولو ذاتو عن بعيداً  وأخذتو اإلسالم

 وزارة نظمتيا القاىرة،ب" اإلسالم ىو ىذا" بعنوان حممة إطالق إحتفالية خالل اليباش ضافوا
 النبوي المولد ذكرى حمول قرب بمناسبة وذلك اإلسالم بصحيح لمتعريف ، المصرية األوقاف
 .الشريف

 الجماعات وىذه اإلسالم، يستخدم ومن اإلسالم يخدم من بين فرقاً  ىناك إن اليباش وقال
 اإلسالمية لألمة معادية منحرفة ألجندات تنفيذا وشوىتو واستغمتو اإلسالم استخدمت المنحرفة

 ".وتدميرىا ومستقبميا وطموحاتيا

 اإلسالم لحقيقة تشويو ىو المتطرفة، وليست المنحرفة الجماعات فعمتو ما أن اليباش، وأوضح
 .بحقيقتو لمناس اإلسالم نعرف أن وعمينا ، وأصولو ذاتو عن بعيداً  وأخذتو

  وكالة وفاالمصدر:

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 جديدة إجراءات ستنفذ الييئة إن ، برَّاك أحمدالمستشار : د. الفساد مكافحة ىيئة رئيس قال  
 .الدولية التجارية األعمال وقطاع لمدولة الممموكة الشركات في الرشاوى لمنع

 قبل من الممموكة لمشركات الفساد مكافحة ليوم الدولي  المؤتمر في مشاركتو عقباك وقال برَّ  
 مخرجات أىم إن" ،باريس في(  OCDE )   والتنموي االقتصادي التعاون منظمة نظمتو الذي الدولة

 قطاع في الرشوة لمنع إرشادات وضع عمى االتفاق  في تمثل النوعي المؤتمر ىذا في المشاركة
 ".الدولية  التجارية األعمال وقطاع لمدولة الممموكة الشركات

 ىذه تطبيق إمكانية وتبحث جديدة اجراءات تتخذ سوف الفساد مكافحة ىيئة أن برَّاك وأوضح
 المؤسساتية المناعة تقوية في ويساىم جانب من الدولية المعايير متطمبات يمبي بما االرشادات 

 .االخر الجانب من التجارية االعمال طاعوق فمسطين لدولة الممموكة شركاتنا  قطاع في

 هيئة مكافة الفسادالمصدر:  
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   
فتييش خالل عمميات دىم وت ينمواطن 4 ، السبت اليوم فجراإلسرائيمي، االحتالل قوات تقمتعا  

 استنشاقيم جراء اختناق بحاالت المواطنين من عدد ،أصيبفيما  ،بالمحافظات الشمالية والقدس
، وفي المحافظات الخميل شمال الظير منطقة االحتالل قوات تحاماق خالل لمدموع، المسيل الغاز

فتحت  شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة ، فيما الجنوبية اصيب شابين برصاص االحتالل
 ل قطاع غزة .تيا تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شماالزوارق الحربية نيران اسمح

عشرات اصيب في محافظات الوطن  السممية االسبوعية راتيلممسقمع قوات االحتالل  سياقوفي 
المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل لمدموع، واعتقل متضامن أجنبي، خالل قمع جيش 

 .مساء الجمعة االحتالل اإلسرائيمي لمسيرة كفر قدوم األسبوعية السممية شرق قمقيمية

منيم  75برصاص االحتالل اإلسرائيمي،  مواطناً  77أكثر من وفي المحافظات الجنوبية اصيب 
الجمعة، خالل مياجمة قوات  مساءبالرصاص الحي، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل لمدموع، 

 .المحافظات الجنوبيةعمى الشريط الحدودي شرق االحتالل المسيرات األسبوعية السممية، 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 كفر بمدة من عاما،( 95) البحري محمد ماجد رعد الشاب استشيدأعمنت وزارة الصحة عن    
 حاجز عمى اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص إصابتو عقب طولكرم محافظة جنوب زيباد
 .الجمعة مساء طولكرم، جنوب جبارة

 وزارة الصحة المصدر: 

 

يواصل ستة اسرى في سجون االحتالل اضرابيم المفتوح عن الطعام ضد االعتقال االداري  
 .ابرزىم اسماعيل عمي واحمد غنام وطارق قعدان

ان  عبر "صوت فمسطينالمتحدث باسم ىيئة شؤون االسرى والمحررين حسن عبد ربو وقال 
االسرى المضربين باتوا في اوضاع صحية صعبة لمغاية السيما مع تعنت ادارة السجون ورفضيا 
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انياء اعتقاليم االداري، مشيرا الى جمسات استماع سيشيدىا األسبوع الجاري لمنظر في ممفات  
 .داري بينيم االسيران احمد غنام واسماعيل عمياالعتقال اال

وفيما يخص االسيرة ىبة المبدي اوضح عبد ربو ان وضعيا الصحي في تدىور مستمر وخسرت  
من اجل االفراج عنيا وسط رفض  الكثير من وزنيا فيما تبذل الدبموماسية االردنية جيوداً 

 .اسرائيمي متواصل

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 العربية القائمة الى تستند حكومة إقامة ان نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس اعتبر
 .إسرائيل أمن عمى خطًرا وتشكل لمصييونية مناىضة خطوة ىي المشتركة

 الوطني النضال من جزءا نفسو يعتبر عودة أيمن المشتركة القائمة رئيس إن نتانياىو وقال 
 . إسرائيل ضد الفمسطيني

 تعتمد اقمية حكومة تشكيل بعدم التعيد الى بيتينو ويسرائيل "أزرق ابيض"  قادة نتانياىو دعاو 
 .المشتركة القائمة عمى

أيام فقط حتى انتياء مدة التفويض التي منحو إياىا الرئيس  5 ن " نتنياىو أمامويشار الى أ 
 نائباً  في الكنيست. 65ولم يتمكن حتى المحظة حشد ،ريفمين لتشكيل الحكومة

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 إلعطاء ساعة 79 الحكومة فيئو لشركا اعطي أنو  الحريريقال رئيس الوزراء المبناني سعد 
 لو وسنقول االمور زمام وليستمم ىادئا انتقاال فمننظم الحل لديو ومن االصالحات حول جوابيم
 . اهلل وفقك

 القطاعات جميع في االصالحات عمى الفرقاء كل مع اتفقت" في تصريح صحفي أضافو 
 والعراقيل ،العراقيل من الكثير اواجو بدأت لكنني الدولية لمشروط تمبية الكيرباءممف في خصوصا

 الداخمية الحسابات تصفية بيدف مسبقا عمييا اتفقنا التي االصالحات تمجاال كل في كانت
 .والخارجية

 مع فعموا كما تماما محرقة كبش الحريري سعد الرئيس يكون ان يريدون البعض ،الحريري  وتابع
 .الحريري رفيق الشييد الرئيس

 تدخالت او يحصل بما مسرورة الداخل في سياسية جيات ىناك تكون قد أنو ولفت الحريري الى 
 وانتظرونا كثيرة فرصا اعطتنا والناس حقيقيا وجعا ىناك ان يمغي ال ىذا لكن خارجية،

 اآلخرين، ضد النقاط تسجيل ىمو البعض ان حين في العمل، فرص وتأمين لالصطالحات
 .السياسية العراضات اال ليم نقدم لم ونحن

 باألمس لكننفسي، عمى الطاولة وقمبت البمد، لمصمحة السياسية التسوية الى ذىبت انا: وقال
 .رسالة لنا وجيت الناس

 لم لكن عميو، اتفقنا الذي بالحل لمسير والحكومة الوطن في شركاءنا ننتظر اشير منذ: أضافو 
 .االنتظار باستطاعتنا يعد

 المصدر: وكالة االنباء المبنانية
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 75 في األوروبي االتحاد من ستنسحب بالده إن جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس قال  
 .التكتل مع خروج اتفاق أحدث البرلمان نواب رفض إذا مقرر ىو كما األول تشرين أكتوبر

 سننسحب” بروكسل مع لو توصل الذي االتفاق عمى البرلماني التصويت عشية جونسون وأضاف
 .“أكتوبر 75 في األوروبي االتحاد من

 توصل الذي االتفاق حول تاريخي تصويت إلجراء جمسة السبت، اليوم البريطاني، البرلمان عقدوي
 خروج موعد من فقط يوما 59 قبل  ،وذلك"بريكست" بشأن جونسون بوريس الحكومة رئيس إليو
 .األوروبي االتحاد من المتحدة كةالممم

 المحمي بالتوقيت( 19,71) الساعة عند جمستو اليوم لالجتماع دعي الذي العموم مجمس وسيبدأ
 .النيار طوال تستمر أن يمكن التي المناقشات لبدء لبريطانيا،

 بي بي سي:المصدر

 

 جرائم» بارتكاب ليا الموالية السورية والفصائل التركية القوات اليوم الدولية العفو منظمة اتيمت  
 .سوريا شرقي شمال في األكراد المقاتمين ضد ىجوميا في «حرب

 قبميا، من المدعومة المسمحة المجموعات وتحالف التركية القوات» أن تقرير في المنظمة وذكرت
 قتل عمميات بينيا حرب، وجرائم جدية انتياكات عبر المدنيين، لحياة مخزياً  تجاىالً  أظيرت

صابة مقتل عن أسفرت وىجمات موجزة بإجراءات  الصحافة وكالة نقمت ما بحسب ،«مدنيين وا 
 .الفرنسية

 صحيفة الشرق األوسطالمصدر:

 تقييد إلى اليادفة الجديدة األمريكية العقوبات كانيل، دياز ميغيل الكوبي الرئيس وصف  
عادة كوبا صادرات  ".العجز" مظاىر من مظير بأنيا تصديرىا، وا 

 لن،و بحزم نرفضيا عادلة وغير يةووحش إنسانية غير أعمال ىذه: "الكوبي الرئيس وأضاف
 ".مناسب بشكل وسنرد نستسمم

 روسيا اليومالمصدر:
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عمن الرئيس التشيمي سيباستيان بينييرا حالة الطوارئ في العاصمة تشيمي، بعد يوم من أ 
االحتجاجات العنيفة أدت إلى اغالق كافة محطات قطارات األنفاق، بسبب زيادة أسعار بطاقات 

 ".المواصالت العامة "المترو

 وكالة وفا المصدر:

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 أول لتكون برناوي فاطمة :المناضمة تعتقل االسرائيمي االحتالل قوات – 5967 -59-51   
 إخوتيا اعتقال تم وبعدىا العدو سجون في" فتح"  الفمسطيني الوطني التحرير لحركة أسيرة

 فاطمة وواجيت الضغط ىذا أمام تين لم العزيمة تمك أن إال عمييا لمضغط محاولة في ووالدييا
 المؤبد بالسجن عمييا الحكم تم وقد جسارة بكل اإلسرائيمية المحكمة

 
 بعد القاىرة في ، زيادة مي المصرية المبنانية الفمسطينية األديبة وفاة -5945 -59-51   

 . األدبي بالعطاء حافمة مسيرة

 

 .القدس يحتمون ألنبي إدموند الجنرال بقيادة البريطانيون - 5957  -59-51   

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

