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 2019-11-5                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 المحافظات في والتنظيم التعبئة مفوض" فتح" لحركة المركزية المجنة عضو حمس أحمد أكد 
 وىناك لالنتخابات الدعوة في جادون عباس محمود والرئيس  فتح حركة قيادة أن الجنوبية،
 أطمقيا التي الدعوة أن الى مشيراً  عامة، فمسطينية انتخابات إلى لمذىاب واضحة  توجييات
 .كبيرة استجابة ستالقي االنتخابات إلجراء عباس محمود الرئيس

 ،"نموذجا الجزائري اإلعالم" األسرى دعم في اإلعالم دور: "مؤتمرب توكمم خالل حمس وأضاف
 حتماً  سنذىب"، الجزائرية الفمسطينية االخوة وجمعية، فتح بحركة االسرى مفوضية نظمتو والذي
 ".الوطني والمجمس والرئاسية التشريعية االنتخابات إلى

 وان العامة، االنتخابات إلى نذىب بأن الواضحة توجيياتيا أعطت فتح"  حركة ان: حمس وأكد
 ".الصعاب كل لتذليل كاممة الفرصة نعطي

 إال أمامنا مناص وال  الوطنية، الوحدة وبناء االحتالل إلنياء بوابة االنتخابات" أن  حمس واعتبر
 .سممياً  السمطة لتداول الوحيد المدخل ىي االنتخابات أن مشدداً  قولو، وفق ،"الوطنية الوحدة

 وقضيتو الفمسطيني شعبنا دعم في "وشعباً  حكومةً " الجزائر بدور كممتو في حمس أشاد وقد
 الفمسطيني الشعبين تربط التي التاريخية العالقة عمى مؤكداً  األسرى، قضية في وتحديداً  العادلة،

 . والجزائري

 مفوضية االعالم والثقافة باألقاليم الجنوبية المصدر:

 

 في عباس محمود الرئيسقال عضو المجنة المركزية لحركة فتح الوزير :حسين الشيخ ، أن 
 االنتخابات اجراء قرار ان أكد ، المركزية االنتخابات لجنة رئيس ناصر حنا الدكتور مع اجتماعو

 الشعب مؤسسات في الديمقراطي النيج وتعزيز تعميق في السياسية دةاإلرا عن تعبير ىو
 .الفمسطيني
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 االنتخابات لجنة جيد ثمن،أن الرئيس  بوك" فيس"وأضاف الشيخ في تدوينة عمى حسابو عمى  
 إنجاز في اإلسراع الب الرئيسوط، السياسي العمل فصائل لكافة والجمي الواضح موقفو وحمميا
 . إجراءىا مواعيد في الرئاسي المرسوم الصدار تمييدا االنتخابات إلجراء الوطني التوافق

 المصدر: شبكة فيس بوك

 

 لالنتخابات التحضير إجراءات عمى طرأ الذي اليام بالتقدم اشتيو محمد د. الوزراء رئيس برح 
 عند سياسية إرادة وىناك تتم، أن االنتخابات ليذه يريد الرئيس إن" وقال عمييا، والتوافق العامة
 كما يعود أن الفمسطيني مجتمعنا في الديمقراطي لإلشعاع نريد ونحن لعقدىا، الفمسطينية القيادة
 ".البرلمان قبة تحت وطني بحوار االنتخابية العممية تتوج وأن الحال، عميو كان

 في االنتخابات إنجاز أىمية عمى ، الوزراء لمجمس األسبوعية الجمسة في الوزراء، رئيس وشدد 
 دول لمختمف عديدة رسائل أرسمنا لقد" وقال القدس، مدنية في ذلك في بما الوطن، أنحاء جميع
 عمى مصممون ونحن القدس، مدينة في االنتخابات إجراء أمام العقبات إزالة أجل من العالم
 حسب 5002و ،6441 العام في جرت المقدسة المدينة في االنتخابات أن موضحاً  ،"فييا عقدىا
 .االتفاق

 مجمس الوزراء:المصدر

 المركزية المجنة ستعقده اجتماع عن ،"فتح" لحركة المركزية المجنة عضو صيدم صبريد. فكش
محمود عباس لمجنة  الرئيس التي سمميا ورقةال لمناقشة ؛الثالثاء اليوم مساء" فتح" لحركة

 .أخرى ممفاتمناقشة و  ،االنتخابات والفصائل

 لجنة رئيس إلى سمم ورقة، عباس محمودرئيس ان ال "صوت فمسطين"عبر  وأوضح صيدم 
 حول" فتح"حركة  فييا بما الوطني العمل وفصائل ناصر، حنا. د المركزية االنتخابات
 وبالتالي والنسبية، الواحدة الدائرة ،لالنتخابات 5002 بقانون االلتزامحول  تتمحور ،االنتخابات

 بالشرعية الفصائل التزام،و  القدس موضوع عمى التركيز إلى باإلضافة لالنتخابات، المرجع يكون
 شاب ما كل لتجنب الفمسطيني؛ لمشعب ووحيد شرعي كممثل التحرير منظمة تفرضيا التي

 بقرارات التزام ىناك يكن ولم"  حماس"  حركة فازت حينما ،5001 عام السابقة االنتخابات

http://www.palgov.ps/article/3410/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%80-130-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 القضايا من كثير إلى باإلضافة عمييا، وقعت التي والمواثيق والعيود الدولية والتزاماتيا المنظمة 
 .القائمة االستعصاء وحالة المأساوي الوضع ىذا باتجاه ومسارىا األمور حولت التي

 الرؤية ضمن األقل عمى االنتخابية العممية نزاىة ضمان عمى صيدم، وفق الورقة، تتركز كما
 .الفمسطيني لمكل جامعة الفمسطينية القيادة تراىا التي

 أن أجل من لالنتخابات؛ األولية المراحل إلنياء االستعدادات بدء باتجاه تتدحرج األمور أن وذكر
 .ديمقراطية عممية ىناك يكون

 الحديث في كبيرة مرونة المبدأ حيث من األقل عمى كالميا تبدي حماس" أن إلى صيدم  ولفت
 ". التفاصيل في شياطين ىناك يكون أال ونأمل االنتخابات، عن

 عمى سيسيطر ومن االنتخابات، بطبيعة ومرتبطة جدا، معقدة األمور" أن عمى صيدم وشدد
لى الصناديق  من وخالفو القوائم إعداد سيتم وكيف العممية ىذه ستستند قانونية مرجعية أي وا 
 ".العموميات في المحظة حتى زال ما الحديث" أن إلى منوىا ،"التفصيمية القضايا

 اذاعة صوت فمسطين:المصدر

 

 اإلدارة قبل من دعوتيم تم ممن والصحفيات الصحفيين بعض أن الصحفيين نقابة قالت   
 سيكون والضفو غزه من والصحفيات الصحفيين من عدد ان ةالنقاب ابمغوا ، واعتذروا األميركية
 .جدي غير القرار ان اعتبروا أو النقابة بقرار يمتزموا ،ولم القادمة الساعات أو األيام خالل سفرىم
جراءات مسبوقة غير خطوات باتخاذ جداً  جادة انيا النقابو تؤكد وعميو  أسماء نشر اقميا صارمة وا 

 بقائمة اسماءىم ونشر النقابة من وطردىم صحفيييا بعض رشحت التي يةاإلعالم المؤسسات
 . مؤسساتيم و ىم سوداء

 ضاألر  وجو عمى مكان اقدس ضد األسود عمميم مع تتناسب قرارات ستتخذ انيا النقابة وشددت
 مع الصراع وجوىر الوطنية قضيتنا جوىر تاجيا ودرة المدن سيدة" القدس" األبدية عاصمتنا
 .اإلحتالل

  نقابة الصحفيينالمصدر:
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 الفمسطيني االقتصاد يبقى بأن تقبل لن الحكومة إن العسيمي، خالد الوطني االقتصاد وزير قال   
 لتعزيز الصمة ذات التدريجية الخطوات من المزيد ستتخذ وأنيا اإلسرائيمي، االقتصاد رىين

 لتدفق شمولية مراجعة إجراء الخطوات ىذه مقدمة وفي االحتالل، دولة اقتصاد عن االنفكاك
 المنتجات إدخال إسرائيل فيو ترفض الذي الوقت في الفمسطيني، السوق إلى اإلسرائيمية السمع

 .الوطني اقتصادنا في تشوىات أحدث القائم الوضع أن سيما سوقيا، إلى الفمسطينية

 تنويع في الطبيعي حّقنا سنمارس" ":العسيمي في حوار خاص مع صحيفة "القدس" وأضاف
 لمسنا إذ االقتصادي، االنفكاك نحو الحكومة رؤية دعم في العربي عمقنا عمى ونعّول أسواقنا
 ".ومصر واألردن، العراق، من لكل األخيرة الحكومة لزيارات إيجابية نتائج

 إعادة أجل من الفرنسية الحكومة وخصوًصا الدولية األطراف مع تعمل الحكومة أن العسيمي أكدو 
 أسواق وفتح المباشر االستيراد حقنا ومن لواقعنا مناسبة االتفاقية تعد لم إذ" ،باريس تفاقيةاب النظر
 ".الوطنية لمنتجاتنا جديدة

 500 عمى% 52 يتجاوز ال بسقف جمركية رسوم فرض تدرس الحكومة أن العسيمي وكشف
 والمالبس، األحذية،: ىي إنتاجية قطاعات أربعة في وطنية بدائل ليا والتي مستوردة سمعة

 .العالم مستوى عمى سوًقا 30 من أكثر تصل الفمسطينية المنتجات" أن مبيًنا واأللمنيوم، واألثاث،

 صحيفة القدسالمصدر:

: والعائمة السكري" شعار تحت السكري بمرض لمتوعية الوطنية الحممة ، الصحة وزارة طمقتأ 
 .عام كل من نوفمبر 6١ يصادف والذي العالمي السكري بيوم احتفاالً  ذلك،و "حياة نمط السكري

 لمرضى األنسولين إبر استبدال الحممة إطالق فعاليات خالل الكيمة مي. د الصحة وزيرة رتوقر 
 .منيم األطفال خصوصاً  المرضى، عمى تسييالً  وذلك األنسولين، أقالم بنظام السكري

 برامج وجود إلى مشيرة السكري، لمرضى الكاممة الوزارة دعم كممتيا في الكيمة الوزيرة وأكدت
 .عنيم والتخفيف المرضى ىؤالء مساعدة إلى تيدف عديدة

 وزارة الصحة المصدر: 

http://www.alquds.com/articles/1572935050761644900/
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً     

خالل عمميات دىم  مواطناً  62، الثالثاءسرائيمية، فجر اليوم اإل اعتقمت قوات االحتالل   
مددت من بينيم ثالثة فتية من العيسوية بالقدس، كما  فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسوت

 .شرطة االحتالل توقيف أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويش 

 العنصري الفصل جدار بوابة عمى الساق في معدني بعيار شاب إصابةاصيب المواطن ي حين ف
خالل اقتحام قوات االحتالل باالختناق ، كما اصيب العشرات من المواطنين جنين غرب جنوب

 من الزيتون اشجار مئات ثمار سرقة عمى ، اليوم ن،يمستوطنال أقدم قطعات، كما لبمدة العيسوية
 .نابمس جنوب الشرقية المبن قرية اراضي

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 الصحية األوضاع تفاقم من ،بكر أبو قدري المواء والمحررين األسرى شؤون ىيئة رئيس ذرح  
 السمطات تعنت ظل في اإلداري، اعتقاليم استمرار عمى احتجاًجا الطعام، عن المضربين لألسرى

نياء لمطالبيم االستجابة اإلسرائيمية  .اإلداري اعتقاليم وا 

 شرق ديس أبو بمدة من( عاًما 50) عمي إسماعيل لألسير الصحي الوضع تدىور بكر، ابو وأكد
 فيما التوالي، عمى أيام( 60١) منذ الطعام عن المفتوح إضرابو يواصل الذي المحتمة، القدس
 منذ اضرابو نابمس بمحافظة تل قرية من( عاًما 54) اليندي توفيق مصعب: األسرى يواصل

 ،"الرممة مستشفى" إلى ونقال( 53) منذ اضربو( عاًما ١5) زىران عمر وأحمد يوًما،( ١5)
( ١5) لميوم المضربة األردن، من( عاًما 5١) المبدي أحمد ىبة األردنية األسيرة إلى باإلضافة

 .التوالي عمى

 المصدر: وكالة وفا
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 في امره الحالي لشيرا نياية حتى يميةاالسرائ لمحكومة القانوني المستشار يحسم ان المرجح من 

 . اليو المنسوبة الثالثة الممفات في عدمو من المحاكمة الى نتنياىو بنيامين تقديم مسالة

 كبار مع ماراثونية مداوالت يواصل القانونوي المستشار ان ،عشرة الحاديةالعبرية  القناة وأفادت
 .نتنياىو لمسيد جرت التي االستماع جمسات عيدب   ىاأبد وان لو سبق العامة النيابة في المسؤولين

  فضائية مكانالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 ىبة األردنيين المواطنين بتسميم تعيدت إسرائيل إن: الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير قال 
 . األسبوع نياية قبل لممممكة مرعي الرحمن وعبد المبدي

 الممك جاللة من مباشرة بتعميمات بدايتيا منذ القضية تابعت الحكومة إن  : الصفدي وأوضح 
ب د المبدي إلطالق خطوات من يمزم ما كل إلتخاذ الثاني عبداهلل  .األمر كّمف ميما الحمن و ع 

 األنباء االردنيةوكالة : المصدر

 

 لم المحتمة الفمسطينية األرض في يمياإلسرائ االستيطان من موقفو أن ،األوروبي، االتحاد أكد
 ".قانونية غير" أنشطتو جميع واعتبار يتغير،

 اإلسرائيمية السمطات وافقت ،5064 أكتوبر في" إنو صحفي بيان في األوروبي، االتحاد وقال
 ".المحتمة الغربية بالضفة قانونية غير مستوطنات في سكنية وحدة ألفي من أكثر بناء عمى

 األرض في اإلسرائيمية االستيطان سياسة من األوروبي االتحاد موقف: "البيان وأضاف
 القانون بموجب قانوني غير االستيطاني النشاط كل تغيير، دون ويظل واضح المحتمة الفمسطينية

 خالل من عميو التأكيد تم كما الدائم، السالم واحتماالت لمحياة الدولتين حل قابمية ويقوض الدولي
 ".555١ األمن مجمس رارق
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 كقوة التزاماتيا مع تمشيا االستيطانية، األنشطة جميع إنياء" إلى" إسرائيل" األوروبي االتحاد ودعا 
 ".محتمة

 قدس برسوكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 63 ورفض صوت 66١ بأغمبية تقر المتحدة لألمم العامة الجمعية– 5004  -66- 2  
متناع  ذات تحقيقات بفتح إسرائيل لمطالبة العربية الكتمة بو تقدمت قرار مشروع دولة ١١ وا 

 في الحرب خالل حرب جرائم ارتكاب حول غولدستون تقرير حمميا التي االتيامات في مصداقية
 .غزة

 

 الصمود جبية تشكيل أقرتالتي و ، بغداد في التاسعة العربية القمة انعقاد – 6423  -66- 2  
 منظمة،و  الديمقراطي واليمن والجزائر ةسوري من كالً  وضمت ديفيد كامب لمواجية والتصدي
 . الفمسطينية التحرير

 

 أثناء وذلك فؤاد وبور بورسعيد مدينتي تحتل والبريطانية الفرنسية القوات –6421  -66- 2  
 وزراء رئيس إلى وجييا رسائل في ينذر السوفيتي الدفاع وزير، و مصر عمى الثالثي العدوان
 .مصر ضد العسكرية العمميات بوقف إسرائيل وزراء ورئيس  المتحدة المممكة وزراء ورئيس فرنسا

 

 
 
 انتهت النشرة اليومية    

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

