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   أواًل : الممف السياسي 

 وتوفير والرئاسية التشريعية العامة االنتخابات إجراء عمى حرصو عباس، محمود رئيسال أكد   
 .إلنجازىا الفرص كل

 االنتخابات لجنة رئيس الثالثاء، مساء ، الرئاسة مقر في سيادتو استقبال خالل ذلك جاء
 ناصر إجراء بعد وذلك كحيل، ىشام االنتخابات لمجنة التنفيذي والمدير ناصر، حنا المركزية
 .غزة وقطاع الغربية الضفة في مكثفة لقاءات

  وكالة وفاالمصدر:

 

 والعيش التسامح بقيم المؤمنة أوروبا ردينة، أبو نبيل اإلعالم، وزير الوزراء، رئيس نائب دعا 
نقاذ الدولية الشرعية حماية في موحداً  موقفاً  تقف أن إلى والعدالة، المشترك  السياسية العممية وا 

 األمل لتعيد الشرقية، القدس وعاصمتيا فمسطين بدولة اعترافيا خالل من الدولتين، حل ومبدأ
 .الدولية الشرعية قرارات عمى القائم والدائم العادل السالم بتحقيق

 أثينا، اليونانية، العاصمة في األوروبية، – العربية القمة أعمال في مشاركتو، لدى ردينة أبو وأكد
 إللزاميا اإلسرائيمية الحكومة عمى وتضغط إسرائيل عمى قوي وبشكل تؤثر أن يمكن أوروبا أن

 قياميا خالل من دولية، برعاية الموقعة الثنائية االتفاقيات واحترام الدولي والقانون بالشرعية
سرائيل األوروبي االتحاد بين التعاون اتفاقيات اجعةبمر   وحقوق والحرية العدالة قيم وتطبيق وا 

 وان بالفعل، تتصرف كما فوقو وليس القانون تحت دولة أنيا إسرائيل لتشعر األوروبية، األنسان
 ما كل يمغي الذي القومية كقانون العنصرية القوانين فرض وعدم المعايير، بيذه االلتزام عمييا
 سياسة إلى باإلضافة الدولية، واألعراف المواثيق من وغيره األنسان حقوق احترام حول ذكر

 .الفمسطيني الشعب ضد تتبعيا التي االبرتيايد

 وفا وكالة:المصدر
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 مجمس عمى إن منصور، رياض السفير المتحدة األمم في فمسطين لدولة المراقب المندوبقال    
 جرائم لوقف قراراتو مع يتماشى بما الفور عمى يتصرف وأن مسؤولياتو، يتحمل أن الدولي األمن

 .اإلسرائيمي االحتالل

 الوضع حول الشيري اجتماعو في األمن مجمس أمام ، القاىا التي كممتو في منصور وأضاف
 قراراتو تنفيذ لضمان يعمل أن لنناشده األمن مجمس إلى نأتي شير كل" األوسط، الشرق في

 المعاناة يوقف أن يمكن الذي وحده ىو اإلجراء ىذا أن المؤكد ومن الفمسطينية، القضية بشأن
 ذلك، ومع العادل، السالم آفاق وينقـذ اإلسرائيمي االحتالل أفعال عن الناجمة المؤلمة اإلنسانية

 السمطة-إسرائيل تكثف حيث الوضع، تدىور عن تقارير إلى لالستماع شير كل مضطرون فنحن
 ".سممي سياسي حل ألي التوصل عرقمة إلى يؤدي ما لألرض، استعمارىا -باالحتالل القائمة

 عن لمتعبير االجتماع عمى مقصورا المجمس دور يكون أن يمكن ال أنو عمى منصور وشدد
 بأسره الدولي والمجتمع الفمسطيني الشعب أن مؤكدا أىميتيا، رغم والتضامن، التعاطف بيانات
 .المزيد وينتظر يتوقع

   وكالة وفا المصدر: 

 

 إجراء من أدنى أو قوسين قاب بتنا إننا: ناصر حنا المركزية، االنتخابات لجنة رئيس قال  
 .ميماً  كانً  االثنين، أمس أول بغزة المجنة عقدتو الذي االجتماع أن إلى مشيراً  االنتخابات،

: متابعاً  كبيرة، ليونة أظيرت حماس وحركة الفصائل أن ، فمسطين تمفزيونعبر  ناصر، وأضاف
 تقف قد أخرى، مشاكل أي تخطي أجل من الفصائل، جميع أظيرتيا التي الميونة عمى سنبني"

 ".االنتخابات إجراء طريق في

 حماس، فييا بما القوى جميع وأن وطني، توافق إلى بحاجة مشاكل ىناك أن إلى ناصر، وأشار
 تجري وأن متزامنة، غير والرئاسية التشريعية االنتخابات تكون بأن مانع ال أنو عمى توافقت
 .بالتتالي
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 وقت في الرئاسية االنتخابات بإجراء عباس، محمود الرئيس من تعيداً  أخذت: "ناصر وتابع 
 ال ىذا: "قائالً  حميا، تم األولى الكبيرة المشكمة أن مؤكداً  ،"لمنقض قابل غير تعيد وىو الحق،
 ".انتيت باالنتخابات المتعمقة األخرى النقاط جميع أن يعني

 بإجراء المرسوم صدور فور الناخبين سجل بتجديد ستقوم االنتخابات، لجنة إن: ناصر وقال
 .السجالت في مدرجون المواطنين من% 28 من أكثر أن مبيناً  االنتخابات،

 تفمزيون فمسطين المصدر: 

 

 لمقضية والداعم الثابت المصري بالموقف المحمود، يوسف اإلعالم وزارة وكيل أشاد   
 القضية وجود لنعزز لمقاىرة وزيارتنا المصري، اإلعالم إلى بحاجة أننا" مؤكداً  الفمسطينية،
 ".والعربي المصري اإلعالمي المشيد في الفمسطينية

 في الفمسطينية القضية حضور تعزيز نحو"  عنوان تحت السفارة مستشاري من وعدد ، ذلك جاء
 ".والدولي العربي اإلعالمي المشيد

 مقر في المصريين والصحفيين اإلعالميين كبار من عدد مع  المقاء خالل " المحمود وقال
 بالرئيس ممثمة المصرية بالقيادة نثق،  الموح دياب: سفيرال بحضور بالقاىرة، الفمسطينية السفارة

 ".والعربية والقومية الفمسطينية الحقوق عن الدفاع في السيسي، عبدالفتاح

 األفق انسداد نتيجة بالمنطقة المحدقة والمخاطر السياسية المستجدات آخر المحمود، واستعرض
 والقدس الفمسطينية، القضية ثوابت بشأن وواضحا حازما كان العربي الموقف أن مؤكدا السياسي،

 الحل عبر الصحيح الطريق إلى تؤدي التي وىي السالم، مفتاح وىي فمسطين، دولة عاصمة ىي
 .الدولية الشرعية أساس عمى السياسي

 أن إلى مشيرا العالم، في ومسيحي مسمم وكل عربي كل تيم عربية مدينة ىي القدس أن وتابع
 أن ويعتقد يوميا، القيامة، وكنيسة والمقدسات، وساحاتو، األقصى المسجد ويقتحم ينتيك االحتالل
 .ومكانيا زمانيا بالخميل اإلبراىيمي الحرم عمى التقسيم فرض كما األقصى تقسيم بإمكانو

   وكالة وفا المصدر:  
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 الحكومةثانيًا : ممف  

 ما إسرائيل من العجول استيراد وقف الحكومة قرار أن ممحم، إبراىيم الحكومة باسم طقالنا أكد 
 .المفعول ساري زال

 الصفحات عمى تداولو تم ما أن" ، الوزراء مجمس أمام عقده صحفي مؤتمر خالل وأضاف
 ليس إسرائيل من العجول الستيراد السمطة عودة حول االسرائيمية اإلعالم ووسائل االسرائيمية
لى الوطنية، المناعة ضرب ذلك من اليدف وأن وتفصياًل، جممةً  صحيحاً   في التشكيك محاولة وا 

 البدء في عباس محمود الرئيس سيادة من بتوجييات جاء الذي االستراتيجي الحكومة قرار
 ".عنو رجعة ال االنفكاك ىذا أن فيما االحتالل، عن االستراتيجي باالنفكاك

 فني اجتماعي وىو بالفعل حدث االسرائيمي الصحفي عنو تحدث الذي االجتماع: "ممحم وتابع
 المدنية الشؤون وزير يحضره ولم العجول، قضية إلى أبداً  يتطرق ولم يبحث لم عادي، دوري
مكانيات والبيطرة، النباتية الصحة بقضايا يتعمق كان االجتماع أن حيث ، الشيخ حسين  استيراد وا 
 ".العجول لموضوع بتاتاً  يتطرق ولم والبصل، والبطاطا كالفراولة غزة قطاع من المنتوجات بعض

 بشكل العجول من رأس آالف 08 الستيراد موافقة عمى حصمت الحكومة أن إلى محمم وأشار
 الشير بداية ومع العجول، ىذه من رأس 0088 أيام خالل سيصل حيث الخارج، من مباشر
 .اسرائيمي وسيط عبر وليس المباشر باالستيراد 0888—0888 نحو سيصل المقبل

   وكالة وفا المصدر: 

 

 الفمسطينية، العدل وزارة مع مشترك وتعاون تفاىم مذكرة ،الفمسطينيين الصحفيين نقابة وقعت   
 .اهلل برام الوزارة مقر في

 ودوليًا، محمياً  الفمسطيني الصحفي الجسم لحماية المذكرة أىمية الشاللدة، محمد العدل وزير وأكد
 دعم في العدل وزارة دور عمى مشددا ومجتمعيًا، قانونياً  الصحفي ودور مكانة تعزيز خالل من

 .ونزيية حرة لصحافة تؤطر التي االعالمية القوانين واسناد
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 العريقة، المؤسسات من العدل وزارة إن بكر، أبو ناصر الصحفيين نقيب قال جيتو، نوم 
 الى يقود حر فمسطيني اعالم باتجاه قدماً  المضي اجل من الصحفيين، أمام الباب يفتح واالتفاق
 االعالمية الحقوق تكفل التي والقوانين التشريعات سن عبر ديمقراطية، وتعبير رأي حرية

 .والصحفية

 مثمر تعاون امام الباب وتفتح النقابو توقعيا التي االتفاقيات أىم من واحدة بانيا االتفاقية ووصف
 .فمسطين في والعدالة القانون وترسيخ والصحفيين النقابة لصالح

 المصدر:وكالة وفا

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

 

خالل عمميات دىم وتفتيش  مواطناً  60 ربعاءاالفجر اليوم  اعتقمت قوات االحتالل االسرائيل    
 األربعاء اليوم صباح فمسطينية سيدة، فيما اصيبت  مفة بالمحافظات الشمالية والقدسلمناطق مخت

 بالضفة الخميل مدينة في اإلبراىيمي الحرم مدخل عند اإلسرائيمي االحتالل قوات برصاص
اقدم ، فيما ، كما اغمقت قوات االحتالل الحرم االبراىيمي طعن عممية تنفيذ محاولتيا بزعم الغربية

 .سمستوطنون، اليوم األربعاء، عمى سرقة ثمار الزيتون من أراضي دير الحطب شرق نابم

 تاللبحماية قوات االح في حين جددت عصبات المستوطنين اقتحاماتيا اليومية لممسجد االقصى
 .من جية باب المغاربة 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

 استمرار عمى احتجاجاً  لمتشاور أبيب تل في األردني السفير االردنية، الخارجية وزارة استدعت  
. مرعي الرحمن وعبد المبدي ىبة األردنيين لممواطنين والالإنساني الالقانوني اعتقاليا إسرائيل
 إسرائيل استجابة عدم ضوء في" إنو الصفدي، أيمن المغتربين وشؤون الخارحية وزير وقال

 واستمرار مرعي الرحمن وعبد المبدي ىبة األردنيين المواطنين إطالق أشير منذ المستمرة لمطالبنا
 ".أولى خطوة لمتشاور أبييب تل في األردني السفير استدعينا والإلنساني، الالقانوني اعتقاليما

 جميع اتخاذ في وسنستمر مواطنينا حياة عن الكاممة المسؤولية إسرائيل نحمل" وأضاف
 ".سالمين وطنيما إلى عودتيما لضمان والسياسية والدبموماسية القانونية اإلجراءات

 وكالة االبناء االردنية: المصدر

 

 رحيم عزيز بتعيين أميرياً  مرسوما الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ الكويت دولة أمير صدرأ
 . فمسطين دولة لدى الكويت لدولة مقيم غير سفيرا الديحاني،

 بعد صدر االميري المرسوم إن األربعاء، اليوم طيبوب، رامي الكويت لدى فمسطين سفير وقال
 االردنية المممكة لدى الكويت دولة سفير الديحاني السفير بترشيح فمسطين دولة رحبت أن

 . فمسطين لدى لبالده مقيم غير سفيرا الياشمية،

 . فمسطين دولة لدى الكويت لدولة سفير أول الديحاني السفيرويعتبر 

 : وكالة وفا المصدر
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 الوزراء رئيس حصل أن بعد المقبل، ديسمبر شير في مبكرة  انتخابات اجراء إلى بريطانيا تتجو  
 الذي الجمود كسر بيدف مبكرة انتخابات بإجراء البرلمان من مبدئية موافقة عمى جونسون بوريس
 .األوروبي االتحاد من بالده خروج يعتري

 63 يوم األمر بادى في مقررا كان الذي لمخروج ثالث تأجيل عمى األوروبي االتحاد وافق وبينما
 أو الخروج كيفية حول انقسام حالة في وناخبوىا وبرلمانيا المتحدة المممكة تزال ال آذار، مارس

 .نحوه قدما المضي البالد عمى يتعين كان إذا ما

 لمشروع تعديل عمى جرينتش بتوقيت  الثامنة الساعة البرلمان أعضاء يصوت أن المقرر ومن
 لقراءة المشروع يخضع ثم المقبل، ديسمبر من التاسع إلى االنتخابات موعد بتغيير يقضي القانون
 .الموردات مجمس إلى رفعو قبل  الحق وقت في ثالثة

 وكالة رويترز: المصدر

 

 واألمم اإلسالمي التعاون نظمةوم العربية الدول جامعة ت لجنة فمسطين في البرلمان العربيطالب
 القدس ومدينة الغربية بالضفة الفمسطينية األراضي جميع في االنتخابات إجراء بدعم المتحدة
 غزة، وقطاع المحتمة

لعرضو عمى جمسة البرلمان العربي المزمع عقدىا الخميس  المجنة في مشروع قرار  ودعت
 التي االنتخابات ىذه في لممشاركة الفمسطيني الشعب وأطياف الفصائل جميع،  ةالمقبل بالقاىر 

 .االنقسام إلنياء مدخالً  بوصفيا عباس محمود الرئيس ليا دعا

 ودعم الفمسطينية األراضي في األوضاع مستجدات بشأن مذكرة أعدت انيا المجنة وذكرت 
 وبجميع وروحاً  نصاً  العربية السالم بمبادرة التمسك عمى تؤكد الفمسطيني، الشعب صمود

 م0301 يونيو من الرابع حدود عمى السيادة كاممة فمسطين دولة إقامة إلى تُفضي التي االتفاقيات
 .القدس مدينة وعاصمتيا

 تفويض لتجديد لمتصويت العالم ودول برلمانات بمخاطبة العربي البرلمان رئيس المجنة وكمفت
 اجتماع في قادمة سنوات لثالث( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة عمل والية
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 التصدي ضرورة إلى الفتة المقبل، ديسمبر من األول لو المقرر المتحدة لألمم العامة الجمعية 
 .األونروا تصفية لمحاوالت

 االنباء السعوديةوكالة : المصدر

 من اإلسرائيمية االستيطانية والمنتجات السمع حديثًا تنصيبو تم الذي أوسمو مدينة مجمس حظر
 المستوطنات من البضائع عمى المفروض الحظر يعد حيث اوسمو بمدية في العامة المشتريات
 لمفترة حديثًا المعتمد البرنامج من جزًءا المحتمة الفمسطينية األرض في الشرعية غير اإلسرائيمية

 اليسار بقيادة ، مؤخًرا انتخابو تم الذي أوسمو مدينة مجمس عميو وافق الذي 6803-6862
 .والخضراء العمل وأحزاب ، االشتراكي

ومجموعة مجمس مدينة   (SV)زعيم فرع أوسمو لحزب اليسار االشتراكي  قال سونفيا ايدسفولو 
أوسمو : إن الشعب الفمسطيني، الذي يتعين عميو التعامل مع االحتالل غير القانوني ألرضو كل 

لمية مشتركة لممساعدة في ضمان عدم يوم ، يستحق االىتمام والدعم الدوليين . إنيا مسؤولية عا
 .انتياك حقوق اإلنسان والقانون الدولي

 المصدر: شبكة فمسطين االخبارية 

 

في  ظير الثالثاء عون ميشال العماد المبناني رئيسلم الحريري سعد المبنانية الحكومة رئيسقدم 
 .وتحسين الظروف االقتصادية باإلصالحاجات متواصمة لفي لبنان مطالبة تجظل اح

 تواجو التي الداخمية لمتحديات ونظرا الدستورية باألصول عمال ،كتاب االستقالة في الحريريوقال 
 مواجية عمى قادرة تكون جديدة حكومة وتأليف إيجابية صدمة إحداث بضرورة ولقناعتي البالد

 .التوفيق لفخامتكم متمنيا حكومتي باستقالة أتقدم لمبنانيين، العميا المصالح عن والدفاع التحديات

السمطات عمى  لبنان في المتحدة لألمم الخاص المنسق حّث يان كوبيشوفي ذات السياق  
التحرك بشكل حازم وسريع لتشكيل حكومة جديدة وفقا ألحكام الدستور، واالستجابة إلى تطمعات 
الشعب وكسب ثقتيم لمنحيم األمن والنظام وفرض القانون وتنفيذ إصالحات جاّدة وتعديالت 

ية المستدامة والنمو وتحقيق التنم طريق االنتعاش ووضع البمد عمى لوقف التدىور االقتصادي
 .واالستقرار والحفاظ عمى وحدة لبنان وشعبو



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-30                   األربعاءاليوم  : 

 المبنانيةاالنباء وكالة  اخبار االمم المتحدة،:المصدر 
 

 جمسات لجعل خطط عن األربعاء، اليوم األميركي، النواب مجمس في الديمقراطيون كشف 
 استماع جمسات بعقد يسمح بما أي وعمنية، مفتوحة ترامب دونالد الرئيس عزل قضية في التحقيق
 .عزلو ممف عمى العمل فيو يتم الذي الوقت في أيضا ترامب بيا يشارك أن يمكن عمنية

 الديمقراطية الغالبية ذي النواب مجمس في الجديدة القواعد عمى التصويت يتم أن المقرر ومن
 .ترامب فوق الماثل التيديد من يزيد ما الخميس،

 معتبرا عمنيا، ترامب عزل في التحقيق لجعل ىذه الديمقراطيين تشريعات ،األبيض البيت ورفض
 ".خدعة" مجرد تبقى العممية أن

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 بين ثنائية سالم مفاوضات وشمل، مدريد في السالم مؤتمر انعقاد– 0330 -08- 28  
 السالم مقابل األَرض مبدأ أساس عمى ، والفمسطينيين األردن ، لبنان ، سوريو من وكل إسرائيل
 . 222و 606 األمن مجمس وقرارات

 

 خانيونس في المدنيين ضد مجزرة يرتكب اإلسرائيمياالحتالل  جيش – 0300 -08- 28  
 . شييداً  610 حصيمتيا ، غزه قطاعجنوب 

 

 حيث بفمسطين، عيمبون قرية مجزرة الصييونية العصابات رتكبتا – 0302 -08- 28  
 مما عشوائيا عمييم النار إطالق قبل ، القرية ميدان في بالتجمع األىالي وأمرت القرية ىاجمت

 . جميعا مقتميم إلى أدى



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-10-30                   األربعاءاليوم  : 

  

 في صفد مدينة سكان من فمسطيني أالف أربعة مقتل عن يسفر زلزال– 0103 -08- 28  
 . فمسطين شمال األعمى الجميل

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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