
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-27                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 االحتفال لمناسبة بيمين، دير فان إلكسندر النمسا جميورية رئيس ،عباس محمود رئيسال ىنأ   
 .الجميورية بعيد

 والرخاء، التقدم بدوام شعبو وعمى عميو المناسبة ىذه تعود أن التينئة، برقية في الرئيس وتمنى
قامة لبالدنا االحتالل إنياء اجل من المشروع ونضالو لشعبنا الداعمة مواقفو مثمنا  دولتنا وا 

 إليو تتوق الذي العادل السالم لتحقيق األكيدة الضمانة الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة
 .كافة شعوبنا

 المستشار النمسا، لجميورية الفيدرالي لممستشار ذاتيا، بالمناسبة تينئة برقية الرئيس بعث كما
 .كورتز سيباستيان

 وكالة وفا المصدر: 

 

 مصادرة ىو رفح لمدينة بمدي مجمس بتكميف حماس، حركة بو قامت ما إن ،"فتح" حركة قالت 
 عبر المحمية المجالس في ممثمييم باختيار الديمقراطي حقيم ممارسة في المواطنين لحقوق
 .االنتخابات صندوق

 من بدالً  البغيض، االنقسام لواقع تكريس ىو العمل ىذا ان صحفي، بيان في الحركة وأضافت
 مبرر غير واستباق الفمسطينية، األراضي في العامة االنتخابات بإجراء الرئيس لدعوة االستجابة

 عن ومدان مرفوض وخروج األسبوع، مطمع ناصر حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس لزيارة
 .العام الوطني اإلجماع حالة

 بمدينة جرى ما إن العيد شيخ جالل رفح في فتح حركة إقميم سر أمين قال ذاتو، السياق وفي
 ممثمييم اختيار في المواطنين لحقوق اغتصابا يشكل جديد بمدية لرئيس باطل تعيين من رفح
 انتخاب قانون من واحدة دفعة قانونية مادة 47 من أكثر ويخالف االنتخابات، صناديق عبر

 ألف 050 من أكثر حقوق عمى صارخ تعد أنو كما ،5002 لسنة المحمية الييئات مجالس
 .ونزيية شفافة إجراءات وفق االنتخاب ليم يحق برفح، مواطن



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-27                   األحداليوم  : 

 في وتشريعية رئاسية بانتخابات تطالب عندما الناس، تضمل حماس حركة أن العيد شيخ وأكد 
 في قانونية غير تعيينات عبر الشعب إرادة بمصادرة نفسو الوقت في تقوم ثم اإلعالم، وسائل
 .االقتراع صناديق عبر بو يدلي رأي لو يعد ولم لو، وجود ال الشعب وكأن غزة، قطاع بمديات

 مفوضية االعالم والثقافة المحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 وأعضاء رئيس تعيين إن" العوض، وليد الفمسطيني، الشعب لحزب السياسي المكتب عضو قال
 يمثل غزة، قطاع في حماس حركة بقيادة الواقع األمر سمطة قبل من رفح لمدينة بمدي مجمس
 ". الحياتية شؤونيم إلدارة البمدية مجالسيم انتخاب في المواطنين لحق انتياًكا

 ىي البمدية، االنتخاباتاجراء ان  ، "فيس بوك"عمى شبكة في تدوينة عمى حسابو  وأكد العوض
 .اعتبار أي تحت منو اليروب يجوز ال الذي الطريق

 شبكة فيس بوكالمصدر: 

 

 استيراد وقف قرارىا في ماضية الحكومة أن االجتماعية، التنمية وزير مجدالني أحمد د.كأ   
 ". عنو رجعة ال" أنو عمى مشدًدا إسرائيل، من العجول

 ما ألن ترعبنا؛ وال تخيفنا ال اإلسرائيمية التيديدات" إن فمسطين" عبر "صوت مجدالني وقال
 ".يقاس وال ضئيل جزء ىو سنويا إلسرائيل نصدره

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر:

 

 قطاع إلى سيصل المجنة وفد إن،  المركزية االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير كحيل ىشام عمنأ
 .العامة االنتخابات إجراء ممف لبحث ؛ حماس حركة قيادة لمقاء المقبل؛ االثنين يوم غزة



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-27                   األحداليوم  : 

 الفمسطينية الفصائل مع غزة إلى زيارتو خالل سيمتقي االنتخابات لجنة وفد أن كحيل وذكر 
 القدس في ليا األجواء وتييئة االنتخابات إجراء من موقفيم لمعرفة المدني؛ المجتمع ومؤسسات

 .الغد قناة موقع أورده ما وفق. غزة وقطاع الغربية والضفة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  

 

 لقاضي إذاعي حديث حول الكترونية، ومواقع إعالم وسائل تناقمتو ما موطني إذاعة فتن  
 .لإلذاعة مصدره نسب اليباش، محمود القضاة

 لم اإلذاعة إن السبت، مساء صدر، بيان في مطر موفق موطني إذاعة عمى المشرف وقال
 عن عار المصدر باعتبارىا موطني إذاعة إلى الخبر نسب وأن اليباش، مع حديثا تجري

 .محض وافتراء وكذب فتنة ونعتبره الصحة،

 أن إلى مشيرا األخبار، وتداول نقل قبل والتأكد الحذر، بتوخي  االعالم وسائل مطر وطالب
 .أسبوعين حوالي منذ االعتيادية برامجيا تقدم ولم وتجديد، صيانة بمرحمة تمر اإلذاعة

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 سيعقد اشتية محمد.د الوزراء رئيس ان الحكومة باسم الرسمي المتحدث ممحم ابراىيم. أ قال
 المتعمقة القضايا لبحث الصحة ووزيرة المالية وزير بحضور طارئا اجتماعا األحد اليوم صباح

 ، وذلك بعد تفاقم االزمة المالية لممستشفيات.القدس بمستشفيات

 مجمس الوزراء  المصدر: 

 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-10-27                   األحداليوم  : 

 اتخذ إسرائيل، من العجول استراد وقف الحكومة قرار أن العطاري، رياض الزراعة وزير أكد    
 وال نقص أي حاليا يعاني ال الذي فمسطين، في العجول سوق لواقع المختصة الجيات دراسة بعد

 .لمحوم أسعار في ارتفاع

 فييم بما شعبنا مصالح حماية أن عمى السبت، مساء صحفي بيان في عطاري الوزير وشدد
 ليذه كانت جية أي باحتكار تقبل لن التي الحكومة، لدى أولوية والتجار، المالحم أصحاب
 .السمعة

  وكالة وفا المصدر: 

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

 

 حزب بزعيم سيجتمع نتنياىو، بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس أن ، العبرية 01القناة  ذكرت    
 مفاوضات إطار في، وذلك أبيب بتل" الكرياه" بقاعدة االحد اليوم غانتس، بيني" أزرق ابيض"

 .ريفمين االسرائيمي الرئيس من التكميف غانتس تسمم بعد ،"وطنية وحدة" حكومة تشيكل

" بيتنا يسرائيل" حزب زعيم مع االثنين، غداً  سيجتمع غانتس أن الى العبرية، القناة وأشارت
 .الكنيست في ليبرمان، أفيغدور

 ترجمة وكالة معاً المصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الشعب مع اوتضامني لفمسطين دعميا الختامي بيانيا في ، االنحياز عدم حركة دول قمة أكدت
 .ومرض دائم بشكل فمسطين في المشكمة لحل الجيود زيادة ضرورة مؤكدةً  الفمسطيني،

 لمسالم ميم الفمسطينية لمقضية والسممي العادل الحل أن الختامي لمقمة ، البيان وأوضح
 بحق الجسيمة لالنتياكات حد وضع" إلى إسرائيل داعيا والعالم، األوسط الشرق في واالستقرار



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-10-27                   األحداليوم  : 

 إلى سفارتيا المتحدة الواليات ونقل اإلسرائيمية والضم االحتالل سياسةمدينًا ، "الدولي القانون 
 .القدس

 االناضول وكالةالمصدر: 

 

 القضية دعم في والثابت المبدأي فنزويال موقف عمى ، مادورو نيكوالس: الفنزويمي الرئيس أكد 
 ترزح التي الشعوب مع واإلنساني، األخالقي االلتزام باب من والالمشروط الالمحدود الفمسطينية

 .االحتالل تحت

 الدفاع في جيدا تألوا لن فنزويال ،إن المالكي رياض.د الخارجية وزير لقائو خالل مادورو وقال
 الشعوب مع وابداً  دوماً  تقف بالده أن عمى مشدداً  والمحافل، المنابر كافة في فمسطين عن

 وجيات تبادل تم. البوليفارية فنزويال جميورية ومبادئ أىداف أىم كأحد مصيرىا، لتقرير الساعية
 .واالقميمية الدولية القضايا من عدد حول النظر،

 البمدين لمصالح تحقيقا البمدين، بين المواقف تنسيق ضرورة عمى المقاء ختام في الطرفين وأكد 
 جميورية لدى فمسطين سفير الكريم عبد ناصر الوزير جانب إلى حضر. الصديقين والشعبين
 .الوزير مكتب مدير جامع ابو ومحمد أذربيجان،

 عمى والمستجدات التطورات آخر صورة في مادورو الرئيس وضع قد المالكي الوزير وكان
 األمريكية المساعي لمواجية الفمسطينية القيادة تبذليا التي والجيود الفمسطينية، الساحة

 مع تتناقض الواقع أرض عمى خطوات تكريس خالل من الفمسطينية، القضية لتصفية واإلسرائيمية
 .الدولي اإلجماع قرارات

 وزارة الخارجية المصدر: 

 

 يزال ما فمسطين لدولة اإلسرائيمي االستعمار ان الصفدي، أيمن االردني الخارجية وزير قال   
 وجو في حركتنا تقف أن ويجب الدوليين، والسمم األمن وييدد الفمسطيني الشعب حقوق ينتيك
 .الباطل وىذا لشرا ىذا ينيي حقيقياً  فعالً  وتطمق الغاشم، االحتالل ىذا
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 وكل الفمسطينيين ان االنحياز، عدم لدول عشرة الثامنة القمة في كممتو خالل الصفدي وأضاف 
 قانوني والال الالشرعي احتالليا في تمعن أن إسرائيل واختارت السالم، اختاروا العرب

 زوال دون من والدائم الشامل بالسالم منطقتنا تنعم ولن الصراع، يستمر لذلك والالإنساني،
 المستقمة، الفمسطينية الدولة قيام يضمن الذي الدولتين، حل أساس عمى الصراع وحل االحتالل،
 جانب إلى وسالم بأمن لتعيش ،0694 حزيران من الرابع خطوط عمى المحتمة القدس وعاصمتيا
 .العربية السالم ومبادرة الدولية، الشرعية قرارات وفق إسرائيل،

 عمى تجمع دولة 050  يضم دولي تجمع أكبر ثاني ىي االنحياز عدم حركة  ان الصفدي وقال
 بإجراءات يومياً  يصطدم السالم عمى إجماعنا لكن والكرامة، والدولة الحرية في الفمسطينيين حق

 ومحاوالت لألراضي، ومصادرة شرعي، غير استيطان: السالم تحقيق فرص تقتل أحادية إسرائيمية
 .ومقدساتيا لمقدس والمسيحية اإلسالمية العربية اليوية لطمس عبثية

 الوضع تغيير ومحاوالتو اإلسرائيمي االحتالل ولكن  السالم، مفتاح ىي القدس أن الصفدي وأكد
 لمقير ساحة السالم مدينة جعل ومقدساتيا المقدسة المدينة في القائم والتاريخي القانوني
 .والحرمان

 حقو ومن وبكرامة العيش في حقو من الفمسطيني الالجئ حرمان محاوالت أن  الصفدي واوضح
 نتصدى أن يجب الحركة لمبادئ فاضحا انتياكا تعد األونروا، استيداف عبر والعالج، التعميم في
 قضية حل حين إلى ودورىا واليتيا عمى والحفاظ المالية، األونروا احتياجات تمبية عبر لو،

 حل سياق في والتعويض العودة في الالجئين حق يمبي وبما الدولي، القانون وفق الالجئين،
 .الدولتين حل أساس عمى لمصراع شامل

  االردنيةوكالة األنباء المصدر:   

 

 رئيسا بصفتو السادس محمد الممك أن الجزولي، محسن المغربي، الخارجية وزير نائب أكد 
 بالده ثوابت ضمن الفمسطينية القضية يضع اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة القدس لمجنة

 .الدبموماسية
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 التأكيد تجدد المغربية المممكة" أن إلى ، االنحياز عدم لحركة 01 القمة خالل الجزولي، وأشار 
 لضمان العادلة قضيتو عن الدفاع في الشقيق الفمسطيني الشعب مع والدائم القوي تضامنيا عمى

قامة المشروعة حقوقو  لسنة يونيو من الرابع حدود عمى لمحياة، وقابمة ومستقمة سيادة ذات دولة وا 
 السالم ومبادرة الصمة ذات الدولية القرارات أساس عمى الشرقية، القدس وعاصمتيا ،0694
 ".دوليا بيا معترف دولتين، إلقامة العربية

 إلى تيدف التي الجانب أحادية لتدابيروا االستراتيجيات لكافة المغرب رفضوشدد الجزولي عمى 
 لمدينة والتاريخي الروحي والطابع الديموغرافي الوضع وكذا والتاريخي، القانوني الوضع تغيير
 .الشرقية القدس

 وكالة االنباء المغربيةالمصدر: 

 

 لمقضية الداعم االنحياز عدم حركة بموقف أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري،  
 .الفمسطينية

 عادلة لتسوية التوصل أىمية، عمى  االنحياز عدم لحركة 01 القمة خاللشكري في كممتو  أكدو 
 العربية السالم مبادرة أن إلي مشيراً  الدولية، والمرجعيات األسس عمى تقوم القضية، لتمك وشاممة

 .لذلك جيداً  أساساً  ُتعد

 وزارة الخارجية المصرية المصدر: 

 

 تنظيم زعيم البغدادي، أبوبكر إن،  CNNقناة لـ" البنتاغون" األمريكية الدفاع بوزارة مصدر قال
 .السبت سوريا، غرب شمال أمريكية غارة في قتل ،"داعش"

 العممية خالل ناسفة سترة فجر يبدو ما عمى البغدادي إن جرى ما عمى مطمع آخر مصدروقال 
 من االنتياء ينتظر داعش زعيم مقتل تأكيد أن إلى الفتا األمريكية، القوة عناصر اقتراب مع

 .النووي الحمض عينات تحميل

 االمريكية CNN شبكة المصدر: 
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 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم  

 

قرية  سكان وتقتل((  قاسم كفر))  مجزرة العصابات الصييونية ترتكب - 0629  -54-00  
 الرأي إلى تصل لم مأساة ىذه القرية  ، مصر عمى الثالثي العدوانكفر قاسم جميعًا ، وبسبب 

 العربي العام الرأي إلى تصل لم بل ، لمصييونية فاضحة إدانة من عميو تنطوي بما العالمي العام
 . وقوعيا من سنوات بضع بعد إال واىتمام غضب من تستحقو ما

 

 من أالف ثالثة وتشرد وتقتل الدوايمة قرية تبيد الييودية العصابات -0671  -54-00  
 . مستعمرة مكانيا وتقيم سكانيا

 

 . عاصمة فمسطين القدس تحتل البريطانية القوات  -0612 -54-00  

 

 الجماعات تزويد عمى احتجاجاً  فمسطين في العام لإلضراب إعالن -0612  -54-00  
 .البريطاني االنتداب سمطة من بتواطؤ والعتاد بالسالح الييودية

 

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

