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   أواًل : الممف السياسي 

 يجري ايام ثالثة تستمر رسمية زيارة في اليابان إلى االثنين غداً  عباس محمود الرئيس صلي
 واجتماع آبي شينزو الياباني الوزراء رئيس مع اجتماع رأسيا عمى االجتماعات من عدداً  خالليا

 .اليابانية، الحكومة اعضاء مع

 الرئيس إن " فمسطين صوت"عبر  الخالدي مجدي. د الدبموماسية لمشؤون الرئيس مستشار وقال
 الجديد اليابان امبراطور بتولي التاريخية مناسبتو لمزيارة الثاني اليوم في الياباني الشعب سيشارك

 العالم قادة أىم من كبير عدد جانب إلى وذلك العرش ىيتو نارو

 الحكومة واطالع لبحث اليابان قادة مع ثنائية اجتماعات سيعقد الرئيس أن  ، الخالدي وأكد
 التاريخية بالعالقات مشيدا ، السياسية العممية في المستجدات آخر حول معيا والتشاور اليابانية
 .المجاالت كافة في لشعبنا اليابان دعم وعمى الشقيقين البمدين بين الوطيدة

 في متعددة آلية إليجاد الدولي الدعم حشد االن تطرح التي النقاط أىم أحد أن إلى الخالدي وأشار
 بين المباحثات في وسيطا تعد لم المتحدة الواليات أن اعتبار عمى لمسالم الدولي المؤتمر إطار

 .واالسرائيمي الفمسطيني الجانبين

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 كل مع العمل ستواصل المجنة إن رأفت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قال  
 في إلجرائيا األجواء لتييئة حماس حركة مع وكذلك االنتخابات في مشاركتيا أجل من الفصائل
 .غزة قطاع

 الفصائل بين لقاءات أية تتم لم المحظة حتى انو  ، الرسمية" فمسطين صوت" عبر رأفت وأضاف
 االنتخابات لجنة رئيس بين المقبل االسبوع المرتقب المقاء انتظار إلى اشارة في حماس، وحركة

 .القطاع في حماس حركة مع لو المرافق والوفد ناصر حنا المركزية

 .أماميا العراقيل وضع وعدم االنتخابات إلجراء حماس حركة تستجيب أن أممو عن رأفت وأعرب
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 الحرم المواطنين دخول االحتالل سمطات حظر المنظمة تنفيذية عضو رفض ثانية، جية من 
 مدينتي في االسالمي التراث حماية وجوب الى ،داعيا الخميل مدينة في الشريف االبراىيمي

 .المتواصمة االسرائيمية االنتياكات وجو في والخميل القدس

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 االنتخابات لجنة رئيس أن كحيل، ىشام المركزية االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير قال  
 لعقد المقبل، االسبوع من االثنين يوم الجنوبية المحافظات إلى سيصل  ناصر حنا  المركزية

 .المدني المجتمع ومؤسسات والفصائل حماس حركة مع اجتماعات

 المجنة بيا تقوم التي لمجيود استكماال تأتي الزيارة ىذه أن"  فمسطين صوت عبر" كحيل وأوضح 
 .بيا رحبت حماس أن إلى الفتا ، القدس و غزة وقطاع الغربية الضفة في عامة انتخابات إلجراء

 عام الصادر 1 رقم القانون ىو االنتخابات في المفعول الساري القانون"  أن إلى كحيل وأشار
 نظام من بدالً  القوائم نظام ويعتمد لالنتخابات الكامل النسبي التمثيل نظام يتضمن والذي 2007
 ".األفراد

 عمى الشمالية المحافظات في المجنة عقدتيا التي االجتماعات خالل أكد الجميع أن كحيل وأردف
 .الكامل النسبي التمثيل نظام ىذا اتباع ضرورة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 المجنة اجتماع إن عن ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل كشف   
 مشيًرا الداخمي، الوضع أو السياسي الصعيد عمى سواء القضايا من جممة بحث  أمس التنفيذية

 . العامة االنتخابات إلنجاح التحضير ىو األبرز الموضوع أن إلى

 وأىمية االنتخابات أمام العقبات كل إزالة ضرورة عمى"  فمسطين صوت" عبر  يوسف أبو وأكد
 .االنتخابات قانون إلى التطرق جرى أنو إلى مشيرا المحتمة، الفمسطينية األراضي كل في إجرائيا
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 الكامل، النسبي التمثيل بقانون التمسك أىمية عمى االجتماع خالل  أكدنا:  يوسف ابو وأضاف 
 يحدده أن يمكن الذي الموعد إلى الوصول أمام العقبات إزالة بكيفية عالقة ليا قضايا وأيضا
 ثم أوال التشريعية أو البرلمانية االنتخابات بإجراء الرئاسي المرسوم إصدار خالل من الرئيس
 .بفترة ذلك بعد الرئاسية

 غزة إلى المركزية االنتخابات لجنة رئيس ناصر حنا. د زيارة نتائج ننتظر اننا ، يوسف أبو  وقال
 ما حيث ، حماس حركة تحديداً  و لمواقفيا  واالستماع الفصائل، مع  واجتماعو األسبوع، ىذا

 من لكن االنتخابات، إجراء أىمية عمى تؤكد الشكل، حيث من ،  االعالم في حماس من نسمعو
 ". العراقيل تضع أنيا تماما واضح المضمون حيث

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 فمسطين، في العامة لالنتخابات يمكن أنو عمرو، نبيل الفمسطيني، الوطني المجمس عضو أكد  
نياء جديد، من فتح حركة توحد أن  ترشيح قضية أن معتبًرا الحالي، الوقت في الموجود الشرخ وا 

 .داخمي فتحاوي شأن ىي عباس، محمود لمرئيس فتح، لحركة المركزية المجنة

 ومن فتح، توحيد نحو ُميمة خطوة ستكون االنتخابات بأن ُمتفائل وأن" ،"الوطن دنيا"لـ عمرو وقال
نياء الفمسطينية، الساحة توحيد ثم  سيفوزون الذين أن سيما ال عاًما، 12 منذ الممتد االنقسام وا 

 .والوطن فتح توحيد يمكن وبالتالي البالد، في الحقيقية الشرعية أصحاب ىم سيصبحون تمقائًيا

 العامة االنتخابات إجراء عند الفمسطينية، والشخصيات الفصائل جميع عمى ينبغي أنو إلى وأشار
 وعدم االنتخابات، نتائج يحترم الجميع بأن وتعيد شرف وثيقة عمى التوقيع عمييم البالد، في

 .طرف أي من عمييا االنقالب

 صحيفة دنيا الوطنالمصدر: 
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 بعالج عالقة ليا أزمة أية توجد ال إنو العربية، مصر جميورية لدى فمسطين دولة سفارة قالت    
 .مصر في لقوميا الكبد معيد في الفمسطينيين المرضى

 تحويالت عمى الحاصمين المرضى عالج فاتورة تغطية أن ، صحفي بيان في السفارة وأوضحت
 لدى المودع فمسطين دولة حساب من تتم المصرية، الصحة لوزارة التابعة المستشفيات في لمعالج
 بفواتير يتعمق فيما لكن فمسطين، موازنة في مصر الشقيقة بمساىمة العربية الدول جامعة

 إلى مباشرة الفمسطينية الحكومة من تغطى فأنيا الكمى أو الكبد بزراعة الخاصة العالج تحويالت
 عالج تحويالت نفقات تغطية تتم أيضاً  وكذلك العالقة، ذات الطبية والمعاىد المراكز حساب

 .بالقاىرة فمسطين مستشفى في الفمسطينيين المرضى

 معيد في الفمسطينيين المرضى بخصوص عالقة كانت التي اإلشكاليات كافة السفارة أن وأكدت
 .2019 يوليو 20 منذ حميا تم الكبد

 \بالقاهرة فمسطين دولة سفارة المصدر:

 االحتالل تغول من شعبنا لحماية العاجل، بالتحرك الدولي المجتمع ، الخارجية وزارة دعت
 .ومستوطنيو

 اإلسرائيمي االحتالل يرتكبيا التي المتواصمة االعتداءات صحفي، بيان في الخارجية وأدانت
 العزل الفمسطينيين المواطنين ضد المسمحة، المستوطنين وميميشيات المختمفة وأجيزتو وشرطتو

 الوكالة بحسب. ومحيطيا الشرقية القدس فييا بما المحتمة، الغربية والضفة غزة قطاع في
 .الرسمية

 ابناء بحق ومستوطنيو لالحتالل الحاصل التصعيد الى بالغة بخطورة تنظر أنيا إلى وأشارت
 التعامل خطورة من محذرة النطاق، واسعة وتيجير وجرائم ارىابية لعمميات مقدمة وتعتبره شعبنا،

 ودولية اقميمية فعل ردود تستدعي وال يوميا تتكرر اعتيادية كأمور االعتداءات ىذه مع

 وزارة الخارجية  المصدر:
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 لوضع ، القادم الشير بداية جنيف في سيعقد اجتماع عن  ،جيش ابو نصري العمل وزير عمنأ
 سابقا بحثو تم لما تنفيذا ، فمسطين في التشغيل لدعم لممانحين دولي مؤتمر لعقد االساسية المبنة
 . العربية العمل منظمة مع لمتعاون استعدادىا أكدت التي الدولية العمل منظمة في

 مع لمتحرك العربية العمل منظمة من شكمت لجنة أن ، عبر "صوت فمسطين" جيش أبو وأوضح
 حقوقيم سمبت الذين ، األخضر الخط داخل عمالنا تجاه دولية معايير لوضع الدولية االطراف

 . االن حتى الممف انجاز يتم ولم 1970 عام منذ

 لمحاربة القانونية المواد بعض تفعيل بصدد الوزارة ان عمى العمل وزير شددمن ناحية اخرى و 
 التخاذ والمحاكم لمقضاء وتحويميم لمعمال المال إعادة عمى واجبارىم التصاريح سماسرة

 . بحقيم الالزمة القانونية اإلجراءات

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 فمسطيني، سعودي لقاء لعقد تجري ترتيبات أن العسيمي، خالد ، الوطني االقتصاد وزير أعمن  
 من األعمال رجال بين الطريق فتح بيدف الالزمة االتفاقيات عمل في لمبدء قريب، وقت في

 . التجاري التبادل لزيادة البمدين

 وألمانيا والكويت السعودية العربية المممكة من كالً  سيزور فمسطينياً  حكومياً  وفداً  أن العسيمي وأكد
 الذي االتفاق أىمية عمى اً شدد،مالمجاالت كافة في اقتصادي تعاون آفاق لفتح قريبًا، والسويد،

 لجنة إنشاء عمى سممان بن محمد األمير السعودي العيد وولي عباس محمود الرئيس بين وقع
 .فمسطيني - سعودي أعمال ومجمس البمدين، بين مشتركة اقتصادية

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   
 الخميل محافظة في المواطنين منازل من عدداً  األحد اليوم اإلسرائيمي االحتالل قوات تشتف   
 .والبمدات القرى مداخل عمى إجراءاتو من االحتالل وشدد كما،

المسجد  مستوطن 400، اقتحم صباح اليوم القتحامات اليومية لممسجد األقصىا  سياقوفي 
 .من جية باب المغاربة االقصى بحماية قوات االحتالل

جنوب  نن معداتيم في بورياسرقو ثالثة منيم  وأصابواقاطفي الزيتون ، ن يمستوطنالكما ىاجم 
 نابمس.

 أسمحتيا نيران ، اليوم صباح اإلسرائيمية، الحربية الزوارق أطمقتوفي المحافظات الجنوبية 
 . المحافظات الجنوبية  غرب شمال سواحل قبالة الصيادين مراكب تجاه الثقيمة الرشاشة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 دينية صبغة إضفاء االحتالل سمطات محاوالت من صيام اهلل عبد القدس محافظ نائب حذر
 المنطقة وجر ، ومكانيا زمانيا االقصى وتقسيم القدس لتيويد اليادفة االستيطانية لمخططاتيم

 . ودينية تاريخية رواية خمق عبر ، دينية لحرب

 المتواصل وتدنيسيم المستوطنين اقتحامات أن   ، الرسمية" فمسطين صوت" عبر صيام واعتبر
 ، الفمسطيني الوجود وتقويض ، المسجد لتيويد محمومة محاوالت إال ىو ما ، األقصى لممسجد
 . المحتمة المدينة لتيويد اليادفة االحتالل لسياسة المقدسيين تصدي استمرار مؤكدا

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 

 رفضاً  الطعام، عن المفتوح إضرابيم اإلسرائيمي، االحتالل معتقالت في أسرى ستة يواصل
 من جممة ظل في خطيرة، صحية أوضاعا المضربون األسرى ويواجو، اإلداري العتقاليم
 .بحقيم المعتقالت إدارة تفرضيا التي التنكيمية اإلجراءات
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( 98) منذ مضرب الخميل جنوب دورا مدينة من( عاماً  42) غنام أحمد * األسير::ىم واالسرى 
* لديو،  المناعة ضعف بسبب صحية متابعة إلى وبحاجة الدم، سرطان من ويعاني يومًا،

( 88) منذ مضرب المحتمة، القدس شرق ديس أبو بمدة من( عاما 30) عمي إسماعيل األسير:
 .يوما

 عن إضرابو يواصل أبناء، ستة ولو متزوج جنين، مدينة من( عاماً  46) قعدان طارق * األسير:
 رام محافظة في مشعل أبو دير بمدة من( عاما 42) زىران أحمد * األسير:،( 81) منذ الطعام
 غرب جنوب تل بمدة من( عاماً  29) اليندي مصعب * األسير: يوما،( 28) منذ مضرب اهلل،

 الجنسية تحمل ،(عاماً  32) المبدي ىبة :ة* األسير  يوما،( 26) منذ الطعام عن ومضربنابمس،
 يومًا.( 23) منذ مضربو الفمسطينية جانب إلى األردنية

 وكالة وفا المصدر: 

 

 الحزب زعيم نتنياىو بنيامين إن ،بيتان ديفيد الميكود حزب عن اإلسرائيمي الكنيست عضو قال   
 .الحكومة بتشكيل تكميفو فترة تمديد يطمب لن

 حزب وأن خاصةً  التمديد، ىذا لمثل معنى ال أنو العبرية، كان إلذاعة تصريحات في وأضاف
 تمديد من جدوى يوجد ال كما وحدة، حكومة لتشكيل لمتفاوض مستعدين ليسوا أبيض -أزرق
 .وحدة حكومة تشكيل خالليا من يمكن التي األسس حول خالفات ىناك طالما الميمة

 الرئيس إلى التكميف يعيد أن المتوقع ومن الحكومة، لتشكيل نتنياىو ميمة األربعاء وتنتيي
 ميمة ومنحو أبيض، -أزرق زعيم غانتس بيني إلى ينقمو قد بدوره الذي ريفمين رؤوفين اإلسرائيمي

 .حكومة لتشكيل أسابيع 4

 القدس صحيفة ةمترج: المصدر
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يواصل ستة اسرى في سجون االحتالل اضرابيم المفتوح عن الطعام ضد االعتقال االداري   
 .واحمد غنام وطارق قعدانابرزىم اسماعيل عمي 

ان  عبر "صوت فمسطينوقال حسن عبد ربو المتحدث باسم ىيئة شؤون االسرى والمحررين 
االسرى المضربين باتوا في اوضاع صحية صعبة لمغاية السيما مع تعنت ادارة السجون ورفضيا 

لمنظر في ممفات انياء اعتقاليم االداري، مشيرا الى جمسات استماع سيشيدىا األسبوع الجاري 
 .االعتقال االداري بينيم االسيران احمد غنام واسماعيل عمي

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 فمسطين  المصدر:

 

 القائمة العربية الى تستند حكومة إقامة ان نتانياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء اعتبر رئيس
 .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 ودعا
 .المشتركة القائمة عمى

أيام فقط حتى انتياء مدة التفويض التي منحو إياىا الرئيس  5 ن " نتنياىو أمامويشار الى أ 
 نائباً  في الكنيست. 61المحظة حشد ولم يتمكن حتى ريفمين لتشكيل الحكومة،

 فضائية مكان االسرائيميةالمصدر: 
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 2019-10-20                   األحداليوم  : 

 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 من  أي يكون أن القضاة سفيان السفير االردنية الخارجية وزارة باسم الرسمي الناطق نفى  
 الجنسية يحمل عمل عن البحث بيدف إسرائيل إلى األردنية الحدود عبر تسممواالذين  سبعةال

 .األردنية

 كافة عمى لموقوف وقوعو منذ األمر ىذا تتابع المعنية األردنية الجيات أن القضاة وأوضح 
 .وحيثياتو تفاصيمو

 االردنيةالمصدر: وكالة االنباء 

أعمن سمير جعجع زعيم حزب القوات المبنانية الماروني أنو أصدر تعميماتو لوزراء الحزب 
 .بتشكيل حكومة جديدةاألربعة باالستقالة من الحكومة، مطالبا 

إن حزبو توصل إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة عمى التعامل في مؤتمر صحفي وقال جعجع 
بشكل إيجابي مع األزمة االقتصادية التي تعاني منيا البالد وبالتالي توجب عميو أن يسحب 

 .وزراءه األربعة من الحكومة

، والثقة لدينا بقدرة "لم نممس أي جدية من المسؤولين المبنانيين في معالجة األزماتوأضاف 
 ."الحكومة عمى تنفيذ اإلصالحات

ومن شأن ىذه الخطوة أن تضع المزيد من الضغوط عمى الحكومة التي يرأسيا سعد الحريري 
زعيم تيار المستقبل وتواجو أزمة كبيرة في ظل المظاىرات المستمرة منذ أيام في مختمف أنحاء 

 .البالد بسبب األزمة االقتصادية واألحوال المعيشية المتراجعة

  بي بي سيالمصدر:
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 في السالم لعممية ترامب دونالد األمريكي لمرئيس الخاص المبعوث ، بالت جرين جيسون أعمن  
، بسبب تأخر  اليحال الشير نياية منصبو مغادرتو عنلقرن وميندس صفقة ا  االوسط الشرق

 .  االعالن عن الصفقة

 إلى البقاء ينوي كان لكنو ،  منصبو من استقالتو  الماضي سبتمبر في غرينبالت أعمن قد وكان
  ذكر والتي ،"  القرن بصفقة اعالمياً  المعروفة" األمريكي الرئيس  خطة  عن االعالن يبدا أن

 في ولكن إسرائيل، في جديدة حكومة تشكيل أعقاب في عنيا االعالن سيتم انو األبيض البيت
 تكميفو مدة انتياء وقرب نتنياىو قبل من حكومة لتشكيل المحادثات في تقدم أي تحقيق عدم ظل

 دفعت ، اخرى اسابيع اربع لمدة ابيض ازرق حزب لرئيس التكميف منح يتم ان المتوقع من والذي
 . رسمي بشكل عممو انياء عن االعالن الى جرينبالت االمور ىذه

 خطة في قدًما المضي عمىاالمريكية   اإلدارة مساعدة في االستمرار غرينبالت عرض وقد
 .الحكومة في يعمل يعد لم أنو من الرغم عمى صدورىا بمجرد السالم

 ة  " ترجمة خاصة بالمفوضية" ييمصحيفة جيروزاليم بوست االسرائ: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:
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 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 ووحشية إنسانية غير أعمال ىذه: "الكوبي الرئيس وأضاف
 ".مناسب بشكل وسنرد نستسمم

 روسيا اليومالمصدر:

 موعد تأجيل يطمب األوروبي االتحاد إلى خطابا بريطانيا، وزراء رئيس جونسون، بوريس أرسل  
 .الحكومة في مصدر قال حسبما الخطاب، يوقع لم أنو غير االتحاد، من بالده خروج

 أي أن يعتقد إنو فيو يقول جونسون، وقعو ثان، بخطاب ٌارفق الطمب فإن المصدر، وحسب
 .خطأ سيكون تأجيل

 االتحاد من بريطانيا خروج موعد تمديد يطمب بأن البريطاني الوزراء رئيس القانون ويمزم
 أمس العموم مجمس في تصويتاً  خسر أن بعد الحالي الشير من 31 بعد لما" بريكست" األوروبي
 .السبت

 يفصح ولم ولكن التأجيل، طمب تسممو مؤكدا األوروبي، المجمس رئيس توسك، دونالد وغرد
 االتحاد دول زعماء مع اآلن يتشاور سوف أنو أضاف أنو غير. الطمب محتوى عن توسك

 ".الرد كيفية بشأن" األوروبي

  بي بي سيالمصدر:

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 القوات أصبحت وباحتالليا، الييود أيدي في السبع بئر وط مدينةسق– 1948 -20-10   
 الجيش وبقية قيادتيا عن معزولة ، القدس وجنوب لحم وبيت كميا الخميل منطقة في المصرية
 ، جبرين بيت إلى غرباً  لالخمي من المنحدرة الخطرة الفرعية الطريق تمك وباستثناء المصري
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 تدم لم المناطق ىذهو ،  فغزه سنيد جنوبا فالمجدل ، سويدان فعراق ، هةفالفالوج ، المنشية فعراق 
 . الصياينة يد في سقطت حتى طويالً 

 
 الدائرة الحرب إلنياء أّدت التي أنقرة معاىدة عمى ُتوّقعان وتركيا فرنسا - 1921 -20-10   

 .األتراك لصالح الشمالية السورية األقاليم عن سوريا احتّمت التي فرنسا وتنازل بينيما

 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

