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  أواًل : الممف السياسي 

 االحتالل سمطات استمرار جراء ستترتب التي الخطيرة والتداعيات النتائج من الرئاسة، ذرتح
 والممتدة اليوم عنيا الكشف تم التي تمك خاصة المحتمة، القدس مدينة في بالحفريات االسرائيمي

 .المبارك األقصى المسجد إلى سموان من
 

 مع بالتواصل توجيياتو أصدر عباس محمود الرئيس أن ،صحفي بيان في الرئاسة وأضافت
 االسرائيمية االنتياكات ىذه لمواجية التحرك أجل من االسالمي، التعاون لمنظمة العامة األمانة
 .والمسممين لمفمسطينيين والعربية الوطنية الحقوق ومعالدولي، القانون مع تتصادم التي الخطيرة

 وكالة وفا : لمصدرا
 

 سفير بو قام ما أن عريقات، صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين اعتبر 
 األوسط الشرق الى الخاص األميركي والموفد فريدمان، ديفيد اسرائيل لدى المتحدة الواليات
 نفق مشروع بافتتاح المتطرفة اإلسرائيمية اليمينية" العاد" منظمة شاركا المذان غرينبالت، جيسون

 إضافية إىانة ىو انما ،"العاد" منظمة من كذبة عمى بناء األقصى، المسجد بجوار استيطاني
 . الدولي لمقانون
 في جرينبالت والمستوطن فريدمان، التوراتي السفير يشارك" ، صحفي بيان في عريقات، وأضاف

  الحكومية غير" ايماك" منظمة أعمنت بينما المحتمة القدس في االستيطاني والنشاط العمل ىذا
 . الصييونية الرواية ىذه وكذب صحة عدم االسرائيمية

 لالستيطان االزدىار تحقيق شأنو من ما بكل يقومان وفريدمان جرنبالت إن: عريقات وقال 
 .العنصري االستعماري

 والى فريدمان المستوطن مشاىدة األمريكي الشعب ذلك في بما أجمع العالم عريقات وطالب
 يكون أن يمكن ال ىذا: وقال الفمسطينية، سموان بمدة تحت يحفران رينبالت،ج المستوطن جانبو
 عميو المنامة ورشة حضر من كل أن عمى مشددا المستوطنات، مجمس رئيس انو ألمريكا، سفيرا

 .األقصى المسجد وتيديد االستيطان، ازدىار لرؤية المشاىدة،
 محمود اإلسالمية والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار القضاة قاضي ىاجم جيتو ومن

 والمبعوث فريدمان ديفيد االحتالل دولة لدى األمريكي السفير من كل مشاركة بشدة اليباش
 سمطات أقامتو الذي االستيطاني النفق افتتاح في األحد، اليوم جرينبالت جيسون األمريكي
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 وعدوانا قرصنة يمثل بو قاما ما أن مؤكدا المبارك، األقصى المسجد جنوب سموان ببمدة االحتالل 
 لغير حق ال خالصا إسالميا وتراثا محتمة مدينة القدس يعتبر الذي الدولي القانون عمى سافرا

 .اليونسكو" قوانين حسب فيو المسممين
  وكالة وفا : لمصدرا
 
 السياسي المكتب عضو أطمقيا تصريحات عمى نزال، جمال فتح، حركة باسم المتحدث عّمق 

 ليست حماس حركة إن فييا قال والتي غزة، قطاع تسميم حول مرزوق أبو موسى حماس، لحركة
 .وترحل الفمسطينية، لمسمطة بغزة الحكم مقاليد تسمم حتى" احتالل قوة"

 وتسميم حرفياً  المصالحة اتفاق تطبيق المطموب إن": الوطن دنيا"لـ تصريحات في نزال وقال
 لفتح، وليس الجميع تمثل وطني توافق حكومة صيغة عمى عمييا، متوافق لحكومة غزة في الحكم
 .االنتخابات إجراء قبل غزة في الحكم باستالم معنية غير حركتو أن إلى مشيراً 

 نطالب بل فمسطيني، فصيل أي أو فتح لحركة غزة في الحكم بتسميم نطالب ال نحن: وأضاف
 في لمحكم عمييا، متفق وطني وفاق حكومة تسمم عمى نصت التي المصالحة اتفاقيات تطبق بأن
 .االنتخابات إلجراء االستعداد إذن حين ليصار غزة،

 ترى ألنيا غزة، في بالحكم االحتفاظ تريد أنيا أثبتت حماس" إن فتح، حركة باسم المتحدث وقال
 غير عن تجبييا التي الضرائب من تعتاش وىي الحكم، عن ناتجة مادية لمكاسب تجسيداً  ذلك
 ".حق وجو

 دنيا الوطن: لمصدرا

 

 االحتالل اجراءات كل مواجية إلى الصالحي بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو عاد 
 .المحتمة القدس في سيما كافة الفمسطينية األراضي في فوري وبشكل

 لممؤسسات التوجو تم ، االثنين اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" عبر الصالحي وقال
 االحتالل اجراءات لمواجية العربية الدول مع التنسيق وكذلك األمن مجمس فييا بما الدولية
 اليومية االنتياكات ظل في األصعب ىي القدس في المواجية أن مضيفاً  األرض، عمى اليومية
 وجو في نضالنا تكثيف يستدعي الذي االمر المحتمة المدينة في شعبنا أبناء بحق تمارس التي

 . االحتالل
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 السياسية القوى مختمف بين التواصل عبر وذلك شعبي مؤتمر عقد أىمية عمى الصالحي وشدد 
نياء شعبنا، وفئات  رؤية وصياغة القادمة الوقائع لمواجية المرحمة، ىذه في كأولوية االنقسام وا 

 .القرن بصفقة يسمى ما فرض األمريكية االدارة مساعي ظل في لممستقبل

 باليات العمل من بد ال الراىنو المعطيات اطار في أنو لممنظمة التنفيذية المجنة عضو وأضاف
 برعاية بينيا فيما والتواصل شعبنا أطياف لكل واالستماع الطاقات كافة حشد عمى ترتكز جديدة
 .ذاتو الوقت في مكانتيا تعزيز عمى ينعكس ما التحرير منظمة من

    فمسطين تاذاعة صو : لمصدرا

 

 وفي عباس محمود الرئيس من بتوجييات،   الديك أحمد. د الخارجية وزارة في المستشار قال 
 الياشمية االردنية المممكة مع بالتنسيق الخارجية وزارة بدأت والسياسي الدبموماسي التحرك اطار

 .واالستيطانية التيويديو االجراءات من المقدسة المدينة عمى لمحفاظ بالتحرك
 منظمة أبرزىا مسارات عدة في بالتحرك شرعت الوزارة انوأضاف الديك عبر صوت فمسطين ، 

 القمم قرارات وتنقيذ بالتزاماتيا الوفاء عمى االسالمية الدول حث بيدف االسالمي التعاون
 .بالقدس الخاصة االسالمية

 بيدف العربية لمجامعة العامة األمانة مستوى عمى أيضا تتحرك الخارجية وزارة ان الديك وتابع 
 الدول لحث جنيف في أو نيويورك في سواء المشتركة العربية المجنة اطار في الجيود تنسيق
 المواطنين صمود بتعزيز المعنية خاصة السابقة العربية القمم قرارات بتنفيذ عمى العربية

 .المقدسيين
 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 

مفوض التعبئة والتنظيم باألقاليم  فتح لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد األخ عىن
 التاريخيين القادة وأحد لفمسطين، قضاة قاضي أول سردانة أبو حسين محمد الشيخ الجنوبية
 .عمان األردنية العاصمة في المنية وافتو والذي فتح، حركة مؤسسي
 داعيا ، فتح حركة أبناء وخصوصاً  شعبنا ولجماىير الفقيد لعائمة بالتعازي ماىر أبو األخ وتقدم
 .جناتو فسيح ويسكنو رحمتو بواسع يتغمده ان وجل عز اهلل
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 والثورة" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة مؤسسي من سردانة أبو الشيخ الراحل أن يذكر 
 لخدمة مناضال حياتو أمضى وقد فمسطين، قضاة قاضى منصب تقمد من أول وىو الفمسطينية،

 .وشعبو وطنو
 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: لمصدرا

 
 الحكومة: ممف ثانياً 

 االقتصادي لالنفكاك العممية الخطوات انطالق عن العسيمي خالد الوطني االقتصاد وزير اعمن
 .اإلسرائيمي االحتالل عن
 الحكومة ان ، االثنين اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في العسيمي وقال
 مع حوار واطالق ومصر االردن الى والتوجو االسرائيمية لممشافي الطبية التحويالت بوقف بدأت

 .المجال بيذا التركية المشافي
 انو مؤكدا االسرائيمية الكيرباء عن تدريجيا لالستغناء البديمة لمطاقة التوجو الى العسيمي واشار
 .الشمسية الطاقة إلنتاج االرضي من قدر اكبر الستغالل الدولي البنك مع االتفاق جرى
 االسرائيمية المنتجات مع بالمثل بالتعامل قرارا اتخذت الحكومة بان العسيمي اكد ثانية جية من
 منتجات ادخال سيمنع وانو القدس، الى الفمسطينية االلبان منتجات دخول منع قرار تنفيذ حال

 .الفمسطينية السوق الى اسرائيمية
 يوما المقبل نوفمبر من االول بإعالن الوطني المنتج لدعم الحكومة جيود الى العسيمي ونوه

 . الوطني لممنتج وطنيا
 الشير من بداية القدس الى فمسطينية سمع ادخال بمنع قرارا اصدرت االحتالل سمطات وكانت
 .المقبل

 اذاعة صوت فمسطين: لمصدرا

 
 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً 

خالل عمميات   ين عمى االقلمواطن 7 ،االثنين اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت 
 .دىم وتفتيش لممحافظات الشمالية 

 نابمس شمال سبسطية في األثري الموقع مستوطنونوفي سياق االعتداءات االسرائيمية اقتحم 
 وكالة وفا : المصدر
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 اليوم صباح نقمت اإلسرائيمية االحتالل سجون إدارة أن ،والمحررين األسرى شؤون ىيئة أفادت 

 .أخرى سجون عمى وتوزيعيم عسقالن سجن في القابعين األسرى جميعاالثنين 
 بشكل أسيرا 77 عددىم والبالغ عسقالن أسرى كافة نقل أن الى ،في بيان صحفي الييئة ولفتت
 .لممعتقمين الجماعي العقاب أنواع من كنوع يأتي أخرى، سجون الى تعسفي

 هيئة شؤون االسرى: لمصدرا
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 في األمة مجمس ينتيجو الذي النيج أن الكويتي األمة مجمس رئيس  الغانم  مرزوق أكد 
 الشخصية األمير السمو صاحب نيج من نابع القضايا ومختمف الفمسطينية القضية مع التعاطي

 العربية القضايا كل في الحق مع ككويتيين ثباتنا في اهلل بعد األكبر الفضل لو الذي والقائد الفذة
 .واإلسالمية

 ىذا عمى ثابتا األمير السمو صاحب سيدي يكن لم لو»  صحفي تصريح في الغانم  وأضاف
 .«األمير بسمو تأسيا عميو والثبات النيج ىذا اتخاذ المجمس استطاع لما طويل زمن مذ النيج

 إلى المحيط من واألخوات االخوة جميع إلى االمتنان وعظيم الشكر بجزيل أتوجو: الغانم وقال
 إلى بالشكر وأتقدم الفمسطينية، القضية من والثابت المبدئي الكويت بموقف أشادوا والذين الخميج
 والشكر سمفيت، منطقة في الكويت عمم فييا رفعوا احتفالية اقاموا الذين الفمسطينيين األشقاء
 .العادلة لقضيتيم الكويتي الدعم تثمن التي الفمسطينية والقرى المدن بقية إلى موصول

 الشعب موقف أن واإلسالمية العربية الدول وكل المحتمة االراضي في لألشقاء أؤكد: »وأضاف
 ليا التي فمسطين قضية رأسيا وعمى اإلسالمية القضايا كل من ثابت البرلمان في ممثال الكويتي
ن األولوية  اهلل بإذن ىذا لكن القضية، ىذه ننسى أن إلى يسعى الغاصب الصييوني الكيان كان وا 

 فيي الشكر كممات من ىناك كانت إن لكن عميو شكرا ننتظر ال واجبنا ىذا» وقال ،«يتم لن
 .«األمير سمو إلى توجو

  صحيفة االنباء الكويتية : لمصدرا
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 افتتاح عمى اإلسرائيمي االحتالل سمطات إقدام ،األردنية المغتربين وشؤون الخارجية وزارة دانتأ   
 الحرم/ المبارك األقصى المسجد باتجاه سموان بمدة أسفل" الحجاج طريق" بــــ ُيسمى ما نفق

 .الشريف القدسي
 .واالحتقان التوتر من تزيد المسؤولة وغير الالشرعية اإلجراءات ىذه مثل أن الوزارة وحذرت
 لجميع المطمق المممكة رفض عمى القضاة فيانس السفير الوزارة باسم الرسمي الناطق وشدد

 الحرم خصوصاً  وطابعيا، المحتمة لمقدس القديمة البمدة ىوية لتغيير الرامية اإلسرائيمية المحاوالت
 .لو المالصقة والمواقع الشريف القدسي

 اإلنساني والقانون الدولي لمقانون صارخاً  انتياكاً  تمثل اإلسرائيمية الممارسات ىذه أن وأكد 
 والعموم والثقافة لمتربية المتحدة األمم منظمة قرارات انتياك في إمعاناً  تمثل كما الدولي،

 .لمقدس القديمة البمدة في القانونية غير اإلسرائيمية الحفريات جميع لوقف الداعية( اليونسكو)
     األنباء األردنيةوكالة : لمصدرا 

 منتصف بعد تصدت السوري الجيش في الجوي الدفاع وسائط ان السورية االنباء وكالة قالت
 في العسكرية المواقع بعض باتجاه ”إسرائيمية“ حربية طائرات أطمقتيا معادية لصواريخ الميل

 في آخرين واصابة طفل بينيم المدنيين من عدد استشياد عن أسفر ما دمشق ومحيط حمص
 .الجنوبي دمشق بريف صحنايا بمدة

   السورية االنباء  وكالة: لمصدرا

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

الرئيس الشييد ياسر عرفات "أبو عمار" يعود ألرض الوطن، حين استقبمتو  - 1997 -1-7
 . "رجماىير الشعب الفمسطيني بحماسة بالغة مرددة ىتافات "بالروح بالدم نفديك يا أبو عما

 

 كأول صموئيل ىربرت الصييوني تعيين، و  فمسطينل البريطاني االنتداببدء  – 1991 -1-7 
 .فمسطين في بريطاني"سامي مندوب"

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبيةمع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2423635717752629&set=a.537992772983609&type=3&eid=ARCLhc9G1uB--eDiGK5EbsAB4W1C2rAooJbdZKn5g0KiQQVeuLBHDU3NR5SlymaXDCMdg-0QGywiS_nx
https://fatehinfo.net/post/154553

