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   أواًل : الممف السياسي 

 عمى التأكيد ، العمادي محمد القطري السفير استقبالو خالؿ ، عباس محمود الرئيس جدد   
 .إلنجازىا كافة اإلمكانيات وتوفير ممكف، وقت بأسرع االنتخابات إجراء أىمية

 فيما خاصة الفمسطينية، الداخمية األوضاع مستجدات آخر عمى القطري، الضيؼ سيادتو، وأطمع
 في المركزية االنتخابات لجنة رئيس بيا قاـ التي المقاءات ونتائج االنتخابات، بإجراء يتعمؽ
 .غزة وقطاع الغربية الضفة

  وكالة وفاالمصدر:

 

 تجرى اف  اىمية عمى عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر اميف شدد
 عمييا فيتو فرض جية ألي يحؽ ال وانو لشعبنا وقانوني وطني استحقاؽ ألنيا  العامة االنتخابات

 .اجرائيا تمنع اف او

 تمسؾ عمى  الخميس اليوـ صباح الرسمية" فمسطيف صوت" إلذاعة حديث في عريقات واكد
 العالـ اماـ المسؤولية تتحمؿ اسرائيؿ اف الى مشيرا المقدسة بالمدينة االنتخابات بإجراء القيادة
 ..المقدسة المدينة في االنتخابات اجراء مف ابيب تؿ منعت حاؿ في اجمع

 حوؿ حماس حركة مف ايجابيا ردا ناصر حنا المجنة رئيس يقدـ باف اممو عف عريقات واعرب
 ..اجرائيا حوؿ رئاسي مرسوـ اصدار مف عباس محمود الرئيس السيد بعدىا ليتمكف االنتخابات

 منظمة مؤتمر في القاىا كممة في  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر اميف اكد ثانية جية مف
 واسرائيمية اميركية امالءات ألي يخضع لف شعبنا اف واشنطف في الييودية األمريكية ستريت جي
 الدولة واقامة وستيف سبعة العاـ حدود عمى الدولتيف حؿ في يكمف المنطقة في االستقرار واف

 ...461 االممي القرار وفؽ الالجئيف قضية وحؿ الشرقية القدس وعاصمتيا الفمسطينية

 سطينت فمصو  ذاعةالمصدر:ا
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 ممكف، وقت بأسرع االنتخابات إجراء أىمية  ، العالوؿ محمود" فتح" حركة رئيس نائب أكد  
 .إلنجازىا كافة اإلمكانيات وتوفير

 األوضاع مستجدات آخر لبحث ىوؿ، فيميب العاـ البريطاني القنصؿ لقائو خالؿ ذلؾ جاء
 الغربية والضفة القدس ستشمؿ التي االنتخابات، بإجراء يتعمؽ فيما خاصة الفمسطينية، الداخمية
 . غزة وقطاع

 وأف ميتة، ولدت التي"  القرف صفقة"  تسمى لما الرافض الفمسطيني الموقؼ ثبات عمى وشدد
 عمى المستقمة الدولة وقياـ لشعبنا الحرية كامؿ تحقيؽ حتى مستمرا سيبقى الفمسطيني النضاؿ
 .الشريؼ القدس وعاصمتيا 4634 عاـ حزيراف مف الرابع حدود

 وفا وكالة:المصدر

 

 عباس محمود الرئيس إصدار اف محيسف جماؿ فتح لحركة المركزية المجنة عضو قاؿ   
 والقضايا التفاصيؿ كافة عمى االتفاؽ ذلؾ قبؿ يتطمب االنتخابات إجراء بشأف الرئاسي لممرسوـ
 . المحتمة القدس ب إجرائيا إلى إضافة ، حماس مع لالنتخابات اإلجرائية

 المرسوـ إصدار أماـ معيقات ىنالؾ اف ، الرسمية" فمسطيف صوت" عبر محيسف وأوضح
 الموافقة ضمنيا مف اإلجرائية القضايا مف عدد عمى موافقتيا تعمف لـ التي حماس أبرزىا الرئاسي

 . الوطف محافظات كافة في االنتخابات عمى المركزية االنتخابات محكمة إشراؼ عمى

 أعمنت أنيا السيما االنتخابات في مشاركتيا عف حماس تتراجع اف خشيتو عف محيسف وأعرب
 اتفاؽ توقيع سيما ال حماس حركة مع سابقة تجارب إلى مشيرا، موافقتيا وليس استعدادىا عف

 بالعممية المشاركة موافقتيا صراحة واإلعالف التاـ بالوضوح حماس مطالباً  ،7144 المصالحة
 .االستعداد مبدأ عند التوقؼ وليس الديمقراطية

 جنوب فتح حركة اقميـ عقد عف محيسف أعمفوفي الشأف الفتحاوي الداخمي  ىومف ناحية أخر 
 .المحددة والمعايير لمحركة الداخمي النظاـ وفؽ المقبؿ السبت يوـ ليا انتخابات الخميؿ

 سطينت فمصو  ذاعةالمصدر:ا
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 العماؿ تصاريح السماسرة اف ، الشيخ حسيف: الوزير فتح لحركة المركزية المجنة عضو قاؿ  
 كبيره مالية مبالغ مقابؿ عمؿ تصاريح إلصدار الناس حاجات وتستغؿ ومأجورة مشبوىة مجموعة

 .العماؿ مف

 ليـ  السماسرة ىؤالء اف ، بوؾ فيس شبكة عمى الرسمي حسابو عمى تدوينو في الشيخ وأضاؼ
 معيـ مفتوحو بحرب بدأنا وقد الفمسطيني، الداخؿ في ومكاتب المدنية باإلدارة يسمى فيما أدوات
 .لمعدالة وتقديميـ السماسرة ىؤالء كؿ ومطاردة مالحقة األمنية األجيزة وطالبنا

    شبكة فيس بوكالمصدر: 

 

 استرالييف سياسييف مف المستوى رفيع وفدا استقبالو خالؿ اشتية، محمد. د الوزراء رئيس قاؿ  
 المستمرة بانتياكاتيا إسرائيؿ إف: " ىوارد، وينستوف جوف األسبؽ األسترالي الوزراء رئيس برئاسة
 خالؿ مف الفمسطينية، الدولة إقامة فرص تدمير عمى تعمؿ الموقعة واالتفاقات الدولي لمقانوف
 عزليا واستمرار االستيطاني، التوسع إلى باإلضافة األراضي، وضـ ومصادرة القدس، تيويد
 ".غزة لقطاع

 إلنشاء الوقت حاف وقد عاًما، 72 منذ ثمارىا تؤت لـ السياسية العممية أف الوزراء رئيس وأوضح
نفاذ  إلى الدولي المجتمع مف كجزء استراليا داعيا السياسية، لمعممية جديدة ومعايير جديد أساس وا 

 .الماضية األعواـ خالؿ فشميا أثبتت التي الثنائية لممفاوضات عف لبديؿ التوجو بدعـ المساىمة

 وشامؿ عادؿ سالـ عمى وحرصيا الدولتيف، لحؿ الداعـ بالده موقؼ عمى ىوارد أكد جانبو، مف
 .الجوار دوؿ كؿ ظمو في تعيش المنطقة، في

  مجمس الوزراءالمصدر: 
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 افشاؿ مف تمكنت الييئة إف عساؼ، وليد الوزير واالستيطاف الجدار مقاومة ىيئة رئيس ؿقا    
 .سمفيت محافظة في أرض عمى لالستيالء يمياإلسرائ االحتالؿ لسمطات محاولة

 مف تمكنت لمييئة القانونية الطواقـ اف ، اليـو ،"وفا" مع ىاتفي اتصاؿ في عساؼ الوزير وأوضح
 في بديا بمدة في حساف خمة منطقة في دونما 74 عمى لالحتالؿ واستيالء تزوير محاولة افشاؿ

 .سمفيت محافظة

 تمكنت انيا إلى مشيرة الجاري، العاـ خالؿ الييئة تكسبيا التي الثالثة القضية ىذه أف وأضاؼ
 االحتالؿ كاف دونـ، 4711 أصؿ مف األخيرة، سنوات الخمس في دونما 521 استعادة مف

 .المنطقة في عمييا استيطانية مدينة لبناء يخطط

   وكالة وفا المصدر:  

 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 .القدس العاصمة في المطمع مستشفى أزمة ُينيي التفاؽ التوصؿ الصحة وزيرة عمنتأ 

 المالية وزير ضـ اجتماع بعد األربعاء، مساء عقدتو، صحفي، مؤتمر خالؿ الوزيرة وأضافت
 وذلؾ القدس، محافظة عف ممثالً  امطور وشادي اليدمي فادي القدس شؤوف ووزير بشارة شكري

 .لو المرافؽ والوفد نمور وليد بالدكتور ممثمة المطمع لمستشفى اإلدارية الييئة مع

 محمد. د الوزراء ورئيس عباس محمود الرئيس توجييات عمى بناء إنو الكيمة الوزيرة وقالت
 .كامؿ بشكؿ القدس مستشفيات ومساندة دعـ نؤكد فإننا اشتية،

    وزراة الصحة المصدر: 

 في مشترؾ روسي فمسطيني اجتماع عقد العسيمي عف خالد الوطني االقتصاد وزير أعمف 
 االسواؽ الى الفمسطينية الوطنية المنتجات تصدير مسألة لبحث القادـ الشير نياية موسكو
 اتفاقيات عدة توقيع الى اضافة الروسية االسواؽ مف مباشرة بوكاالت المباشر واالستيراد الروسية

 .البمديف بيف التجاري التعاوف بخصوص
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 73 مشاركةب المحافظات كافة في غدا الفمسطينية لممنتجات الوطني اليوـ فعاليات تنطمؽوس 
 والحمالت البرامج خالؿ مف بو المستيمؾ ثقة وزيادة الوطني المنتج لدعـ االقؿ عمى محمية شركة

 .فمسطيف في صنع برنامج اطالؽ الى اضافة عمييا العمؿ يجري التي االعالمية

 سطينت فمصو  ذاعةالمصدر:ا

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً   

خالؿ عمميات دىـ وتفتيش  مواطناً  47 الخميسفجر اليوـ  اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيؿ    
احد ، و ادية بالجبية اشمعبية خالدة جراربينيـ القي  مفة بالمحافظات الشمالية والقدسلمناطؽ مخت

 االسرائيمي االحتالؿ جيش مف كبيرة قوات حراس المسجد االقصى المبارؾ ، فيما منعت
 حوارة ببمدة والنقار الحؼ منطقتي في الزيتوف ثمار لقطؼ راضييـ أل الوصوؿ مف المزارعيف

 . نابمس جنوب

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 سيير الجريحة األسيرة اف ربو عبد حسف والمحرريف االسرى شؤوف ىيئة باسـ المتحدث ؿقا
" تسيدؾ شعار" بمستشفى المكثفة العناية قسـ في تقبع الخميؿ، مف( عاما 75) إسميميو

 .والتخدير االصطناعي التنفس أجيزة بمساعدة لمغاية صعب صحي بوضع اإلسرائيمي،

 االحتالؿ قوات افراد احد قبؿ مف عمدا النار طالؽيذكر اف الجريحة اسميمية تعرضت ال
 اصابتيا الى ادى مما واىية وذرائع حجج تحت امس الشريؼ االبراىيمي الحـر اماـ االسرائيمي

 .لمغاية خطرة بجروح

  مسطينفاذاعة صوت المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

نوفمبر كسمبورغ، في الثاني عشر مف مف المتوقع أف تبت محكمة العدؿ األوروبية في لو   
المقبؿ، بشأف تصدير البضائع اإلسرائيمية التي تنتج في المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة 

 .يالغربية أو الجوالف السوري المحتؿ إلى دوؿ االتحاد األوروب

تدعو دوؿ  7142ة كانت قد نشرت وثيقة في تشريف الثاني/ نوفمبر يذكر أف المفوضية األوروبي
االتحاد األوروبية إلى اإلشارة إلى المنتجات عمى أنيا منتجات المستوطنات المقامة في األراضي 

 ".يالمحتمة، وليس اعتبارىا كػ"إنتاج إسرائيم

يذكر أف المدعي العاـ في محكمة العدؿ األوروبية كاف قد قرر قبؿ بضعة أسابيع، أنو ال يوجد 
أي خمؿ في قرار الحكومة الفرنسية، حيث أف عدـ وضع عالمات عمى منتجات المستوطنات مف 
شأنو أف يضمؿ المستيمكيف األوروبييف. ورغـ أف وجية نظر المدعي العاـ غير ممزمة، إال أف 

 .تة تتبنى وجية نظره في غالبية الحاالالمحكم

 المصدر: وكالة وفا 
 

 والفمسطينييف، إسرائيؿ بيف المفاوضات لشؤوف ترمب دونالد األميركي الرئيس مستشار قاؿ 
 إسرائيؿ بيف المرتقبة السالـ خطة عف لإلعالف اآلف مالئـ غير الوقت إف جرينبالت، جيسف

 .والفمسطينييف

 في مثالية تكوف أف يمكف الظروؼ أف أعتقد ال: " العربية ةجرينبالت في مقابمة مع قنا وأضاف
 ىناؾ أف أعتقد. النور تر لـ إذا األطراؼ لكؿ تراجيديا األمر سيكوف لكف الخطة، لنشر وقت أي

 ولف الخطة، ىذه مف بأكمميا والمنطقة والفمسطينييف إسرائيؿ عمى ستعود التي المنافع مف الكثير
 عممنا أننا الجميع سيدرؾ عنيا سنعمف عندما لكف االتفاؽ، األطراؼ كؿ عمى السيؿ مف يكوف

 ".ومعقدا طويال سيكوف إلييا لموصوؿ الطريؽ لكف لمجميع، حموؿ وثمة بمثابرة،

 مف تزاؿ ال القدس إف شخصية، ألسباب الشير نياية منصبو سيترؾ الذي جرينبالت وقاؿ
 .الفمسطينيوف وكذلؾ تنازالت تقدـ أف إسرائيؿ وعمى العالقة، القضايا

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-elections-2016/2019/10/31/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
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 ما يصدقوا أال ونصحيـ األبيض، البيت في عممو خالؿ الفمسطينييف عف الكثير تعمـ أنو وذكر 
 .السالـ خطة عف الصحؼ تنشره

 : وكالة فرانس برسالمصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 موافقة بعد اليونسكو منظمة في كاممة عضوية عمى تحصؿ فمسطيف دولة –41-7144- 74  
 تقطع المتحدة والواليات التصويت، عف دولة 27 وامتناع دولة 41 ورفض عضو دولة 414

 .القرار ىذا إثر المنظمة عف التمويؿ

 

 استمرت ، اإلنقاذ جيش مع معركة بعد الييود يد في الجميؿ سقوط–4615 -41- 74    
 . واحدا اسبوعاً 

 

( السبع بئر) منطقة عمى المنبي ادموند بقيادة الحمفاء قوات استيالء –4644 -41- 74  
 السبع، بئر سقطت:  فييا يقوؿ بمندف حكومتو إلى برقية المنبي أرسؿ وبسقوطيا، بفمسطيف
/  العثماني الوجود نياية تكوف السبع بئر وبسقوط،(( الميالد عيد ىدية))  لكـ( القدس) ستكوف
 . المنطقة في التركي

  74 -41- –. 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

