
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-11-7                   الخميساليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 المركزية االنتخابات لجنة رئيس ، الرئاسة بمقر األربعاء، مساء عباس، محمود رئيسال ستقبلا
 .ناصر حنا

 تذليل أجل من بيا يقوم التي المشاورات حول لشرح االنتخابات لجنة رئيس من سيادتو، واستمع
 .االنتخابات عقد أمام العقبات

 ".حماس" لحركة االنتخابات لمجنة الموجية الرئيس رسالة من نسخة سمم أنو ناصر وأكد

 .االنتخابات لعقد جيودىا االنتخابات لجنة مواصمة أىمية الرئيس أكد بدوره،

 جرش مدينة في وقع الذي اإلجرامي الحادث عباس، محمود رئيسال أدان ومن ناحية أخرى
 نتيجة بجروح والضباط األجانب السياح من 8 إصابة إلى وأدى األربعاء، اليوم األردنية،
 .لمطعن تعرضيم

 في وشعبا، وحكومة ممكا الشقيق األردن جانب إلى وشعبا قيادة فمسطين وقوف الرئيس وأكد
 .القانون عن الخارجين كل ومالحقة اآلثمة، االعتداءات ىذه محاربة

 يجمع أنو مؤكدا واألردن، فمسطين بين الوطيدة والتاريخية األخوية العالقة عمى سيادتو وأثنى
 األمن من مزيدا الشقيق لألردن متمنيا ومستقبل، وحاضر مشترك تاريخ الشقيقين البمدين

 .واالستقرار

  وكالة وفا المصدر:

 

لرحيل القائد الخالد الشييد ياسر عرفات، المقرر  51منع أمن حماس في غزة، إحياء الذكرى الـ 
 إقامتيا يوم اإلثنين المقبل.

"موقف حركة حماس الرافض إلحياء ذكرى رحيل شمس  في بيان صحفيوأدانت حركة فتح، 
في الوقت ذاتو لمن تآمروا عميو في حياتو وسيروا المسيرات  الشيداء أبو عمار، بينما تسمح

مح بو مطمقا، فقاتل ضده، وتسمح ليذه الزمرة بإحياء ىذه المناسبة العظيمة، األمر الذي لن نس
 .أبيو ال يرث"
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ر عرفات يوم كما أكدت "فتح"، في بيانيا، تمسكيا بإحياء ذكرى رحيل الرئيس الرمز الخالد ياس 
، داعية جماىير شعبنا العظيم لممشاركة الفاعمة في احياء ىذه 9152/ 55/ 55االثنين الموافق 
 الذكرى العظيمة.

 عرفات ياسر الشييد صورة افتتاح فعالية إقامة منع أيضاً  غزة في حماس أمنيشار الى أن 
 فعاليات ضمن وذلك غزة، بمدينة المجيول الجندي ساحة في الخميس يومال تنظيميا المقرر
 .عرفات ياسر الشييد الخالد القائد لرحيل 51الـ الذكرى إحياء

 .لبيان الحركة الكامل نصال اضغط هنا لمتابعة

 م والقااةةمفوضية االعالالمصدر: 

 

 أعضاء من نسائيا وفدا عريقات، صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين أطمع 
 .فمسطين في والميدانية السياسية المستجدات آخر عمى األميركي الكونغرس

 ىذه دعم ضرورة مؤكداً  العامة، االنتخابات إجراء موضوع ،الوفد مع المقاء خالل عريقات وناقش
 .الخطوة

 عمى اإلسرائيمية،-الفمسطينية السالم وعممية المنطقة في األوضاع ضيوفو مع عريقات وبحث
 .5291 عام حدود عمى الدولتين مبدأ أساس

 وكالة وفا :المصدر

ان منع حركة حماس الحياء  ة فتحكي لحر نائب امين سر المجمس الثور  قال د.فايز ابو عيطة   
مع ادعاء حركة حماس بجاىزيتيا  يتناقض كمياً  "ابو عمار"ذكرى الشييد ياسر عرفات 

 السمطة وفق وسائل ديمقراطية. وتداوللالنتخابات 

 وأضاف ابو عيطة عبر "صوت فمسطين" ان عقمية االقصاء والعقمية القمعية مازالت تسيطر عمى
مبرر لمنع حركة حماس الفتتاح صورة اشمييد ياسر عرفات واحياء  أيحركة حماس وال يوجد 

       المقبل. 55-55ذكرى الشييد ياسر عرفات في يوم 

  صوت فمسطين:المصدر

https://fatehinfo.net/post/159656
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 ستعقد التنفيذية نةجالم ان التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو مجدالني احمد. د قال    
 لمقانون وفقاً  باالنتخابات المتعقمة عباس محمود الرئيس ورقة لبحث اليوممساء  تشاوريا ماعاً اجت

 . 9111 لعام االنتخابات وقانون االسرى ووثيقة االساسي

 محمود لمرئيس ردىا قدمت الشعبي النضال جبية ان"  فمسطين صوت" عبر مجدالني وأوضح
 .الحق وقت في الرئيس روقة عمى الفصائل ترد ان متوقعا عباس

 التوافق تم التي االنتخابات ومحكمة االنتخابات لجنة اشراف عمى خالف ال ان مجدالني وأكد
 والمضي يحتمل مما اكثر االنتخابات ممف نحمل ان نريد ال مشدداً  ، حماس حركة مع عمييا
 . القانون وفق االنتخابات بإجراء

في غزة ،  عرفات استشياد الرئيس ياسرواستنكر مجدالني منع حركة حماس الحياء ذكرى 
 موضحُا ان حماس ستدفع ثمن ذلك في صندوق االنتخابات.

  صوت فمسطينالمصدر:

 تزال ال اإليجابية األجواء أن كحيل، ىشام المركزية، االنتخابات لمجنة التنفيذي المدير قال
 .المقبمة الفترة خالل والرئاسية التشريعية االنتخابات بإجراء يتعمق فيما موجودة،

 لنبمغيم حماس، حركة مع الثالثاء يوم اجتماع ىناك كان ،"فمسطين صوت" عبر كحيل وقال
 موضوع حول لمحوار االجتماع عقد إما بخصوص الخالفي، الموقف عمى عباس الرئيس موقف

 .إصداره بعد أو المرسوم، إصدار قبل االنتخابات

 في العامة االنتخابات إلجراء رؤيتو توضح عباس، محمود الرئيس رسالة ذلك سبق: وأضاف
صرار حرص الرسالة جّسدت وبالتالي، غزة، وقطاع والقدس الغربية الضفة  إرادتو عمى الرئيس وا 

 .االنتخابات إلجراء السياسية

 والرد دراستيا، تتم بأن وعدوا الرسالة، نسخة سممناىا عندما حماس، لحركة بالنسبة: وأضاف
 األسبوع غزة إلى نذىب أن نتوقع وبالتالي المشاورات، تكثيف في ميمتنا ننو لم ونحن عمييا،
 .المقبل

 صوت فمسطينالمصدر:
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 ثانيًا : ممف الحكومة 

 من رسمية إجراءات بأي المحظة حتى تبمغ لم الحكومة إن ،العطاري رياض الزراعة وزير قال  
 .إسرائيل من العجول استيراد وقف قرار عمى ردا اإلسرائيمي الجانب

 أن اهلل، برام الوزارة مقر في االقتصاديين الصحفيين شبكة من وفداً  لقائو خالل عطاري وأكد
 .الفمسطيني الشارع في إرباك حالة خمق بيدف مضممة أخبارا ينشر اإلسرائيمي اإلعالم

 عمى تعمل اإلسرائيمية الحكومة أن تؤكد وثيقة بتسميمنا معني غير رائيمياإلس الجانب أن وأوضح
 الدولية والسياسات االتفاقيات مع يتعارض بما الفمسطيني لمشعب الغذائية المواد إدخال إعاقة
 .الفمسطيني الشعب ضمنيا ومن الشعوب لكل الغذاء تأمين إلى تيدف التي

 المفعول، ساري زال ما يوماً  91 قبل اتخذ الذي إسرائيل من العجول استيراد وقف قرار أن وأكد
 عن تدريجياً  باالنفكاك استراتيجيتيا إطار في الحكومة اتخذتو الذي األول القرار أنو إلى مشيراً 
 .اإلسرائيمية السوق

دوالر لمتضرري الدفيئات  119,111  إنو تم تحويل مبمغالى  من ناحية أخرى اشار عطاريو 
، لتركيب دفيئات زراعية ضمن مشروع إعادة تأىيل القطاع المحافظات الجنوبيةالزراعية في 

 .بتمويل من دولة الكويت الزراعي

 وكالة وفاالمصدر:

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً    

 

عمميات دىم  خالل مواطناً  55، الخميسسرائيمية، فجر اليوم اإل اعتقمت قوات االحتالل   
االحتالل  قواتاعتقمت  وفي المحافظات الجنوبية،  فتيش بالمحافظات الشمالية والقدسوت

، وذلك أثناء اإلسرائيمي، مساء األربعاء، التاجر جمال موسى الزيني من سكان خانيونس 
 مغادرتو القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-7                   الخميساليوم  : 

 محاولة أجل من" األخيرة الفرصة" بـ وصف اجتماع األربعاء، اليوم عصر يعقد، أن المقرر من   
 .إسرائيمية وحدة حكومة تشكيل أجل من والميكود، أبيض، - أزرق حزبي بين التفاق التوصل

 عن سيحضر أنو إلى مشيرةً  جان، رمات في سيعقد المقاء إن أحرونوت، يديعوت موقع وذكر
 .نتنياىو وبنيامين غانتس بيني الحزبين، قادة وليس التفاوض فرق الجانبين

 اتئالف مع أبيض، - أزرق حزب من التفاوض فرق بين لقاء عقد أمس تم أنو إلى الموقع وأشار
 مع الخميس يوم آخر اجتماع سيعقد أنو إلى مشيًرا، كبيرة إيجابية أجواء في وتم جيشر، - العمل
 .بيتنا إسرائيل حزب من التفاوض فريق

 ترجمة صحيفة القدسالمصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 إسرائيمية شخصيات مع اجتماعات أي غوتيريش أنطونيو العام األمين عقد المتحدة األمم تنف
 . األونروا الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة والية لتغيير

 صحيفة أوردتيا االنباء التي ىذه إن دوجريك ستيفان المتحدة، لألمم الرسمي المتحدث وأكد
 األونروا لتفكيك يسعون إلسرائيل مؤيدون زعماء أجراىا لقاءات عن اإلسرائيمية ىيوم يسرائيل
  غير صحيحة مطمقًا. الالجئين لشؤون السامية المفوضية إلى وضميا

 من أقر والذي األونروا والية تغيير العام األمين يحاول أن سخيف ألمر إنو: “دوجاريك  وأضاف 
 الدول تبقى أن العام األمين يأممو وما لممفوضية، سابقة األونروا فوالية ، العامة الجمعية قبل

 .األونورا تدعميم الذين بالناس وميتمة ممتزمة األعضاء

 األمين موقف ألن التقرير ىذا يعنيو وال اإلسرائيمية الصحيفة مقال عمى يطمع لم أنو دوجريك وأكد
 .الوكالة من واضح العام

 المصدر: وكالة سوا
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 من جزءا أكمل قد الداخمية الرقابة خدمات مكتب  أن المتحدة لألمم العام األمين مكتب أعمن   
 .األونروا بإدارة تتعمق قضايا بخصوص جار تحقيق

 تحديداً  تتعمق التي اإلدارية القضايا بعض الداخمية الرقابة خدمات مكتب تحقيق نتائج وأظيرت
 وقام. العممية اكتمال حين إلى جانباً  التنحي العام المفوض قرر فقد وبالتالي العام، بالمفوض
 .المعنية الفترة خالل باألعمال قائما ساوندرز كريستيان السيد بتعيين المتحدة لألمم العام األمين

 مجاالت في لوظائفيا داخمية بمراجعة األونروا بدأت الماضية، القميمة األشير مدار وعمى
 المينية معايير أعمى وفق عمميا تمارس أن ضمان أجل من وذلك والمساءلة واإلدارة الحوكمة
 .التعزيز تتطمب التي المجاالت من عدد عن المراجعة كشفت وقد والفاعمية، والشفافية

 موقع االونروا: المصدر

 

 وكالة «تفويض دعم لمواصمة ضرورة ىناك» أن المتحدة األمم في ودبموماسيون مسؤولون أكد 
 العام مفوضيا استقالة غداة ،(ونروااأل) األدنى الشرق في وتشغيميم الفمسطينيين الالجئين غوث
 من واحدة في إدارة سوء عن االدعاءات في التحقيقات نتائج صدور مع بالتزامن كراينبول بيار

 .الدولية المنظمة في واألقدم األكبر الوكاالت

 المتحدة لألمم العامة األمانة لدى الموظفين كبيرة أن دبموماسيين، من «األوسط الشرق» وعممت
 المانحة الدول ممثمي من كبير عدد فيو شارك موسعاً  اجتماعاً  عقدت فيوتي ريبييرو لويزا ماريا
 لخدمات المتحدة األمم مكتب يجرييا التي لمتحقيقات األولية النتائج عمى وأطمعتيم ،ونروالأل

 .الداخمية الرقابة

 مالياً  فساد ال أن تبين» أنوين موضح ،«لمغاية جيداً  كان» بأنو االجتماع يندبموماسيال ووصف 
 لدى اإلدارية السموكية المآخذ» رغم عمى ،«بعيد أو قريب من الوكالة ألموال استخدام سوء وال

 .«كراينبول

 صحيفة الشرق االسط: المصدر
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 أن ، مشعشع،  سامي( ونروااأل) الفمسطينين، الالجئين وتشغيل غوث وكالة باسم المتحدث أكد 
 القمق، من بكثير كرينبول، بيير العام المفوض استقالة خبر تمقوا الوكالة، في موظف ألف 01
 الصعبة، الممفات مع تعاممو وطريقة العام، المفوض بأسموب معرفتيم بحكم متوقعة تكن لم ألنيا
 .9152و ،9158 عام في اآلخر الطرف مع شرسة معركة وخاض تفاٍن، بكل عمل وأنو

 بنفسو ينأى أن ارتأى التحقيق، نتائج جاءت عندما إنو "  فمسطين صوتمشعشع عبر " وقال
 انتياك أي ىناك يكن لم أنو إلى أشار التقرير أن مع التقرير، تفاصيل في الوكالة سحب عن
 .شخصية تصرفات أو األموال استخدام سوء أو فساد قضايا ألي

 الشكوك من الكثير أثارت والتحقيقات، الموضوع وىذا البداية من التوقيت أن عمى مشعشع وشّدد
  ودورىا الوكالة عمى يعتمد ولكن األشخاص، عمى يعتمد ال الوالية تجديد ولكن الالجئين، لدى

 استقرار كعنصر

 صوت فمسطين: المصدر

 

 

 يناير في األوروبي االتحاد من بريطانيا بإخراج جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس وعد
 في األىم بأنيا المقبل ديسمبر 59 البالد في تجرى التي العامة االنتخابات  اً وصف ،الثاني كانون
 .كامل جيل حياة

 الفور عمى سيبدأ انتخابو إعادة حالة في بأنوخالل تجمع انتخابي لحزبو ،   جونسون وتعيد
 ننجز حتى” األوروبي االتحاد من الخروج اتفاق عمى البرلمان موافقة عمى الحصول محاولة

 .“خمفنا اليقين عدم حالة ونجعل يناير في البريكست

 وكالة رويترز: المصدر
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 عزل إلى الرامي التحقيق في شيود إلى لالستماع العمنية الجمسات أن شيف آدم النائب أعمن 
 .المقبل االسبوع ستجري ترامب دونالد األميركي الرئيس

 بإفادتيما سيدليان شاىدين أن النواب مجمس في االستخبارات لجنة يترأس الذي شيف وأوضح
 إفادتو دعمت الذي تايمور وليام كييف في األميركي باألعمال القائم ىما المقبل، األربعاء
 السياسية أىدافو يخدم تحقيق فتح عمى لحمميا كييف عمى ضغوطاً  مارس ترامب بأن الشبيات

 .كنت جورج أوكرانيا شؤون في الخبير الخارجية وزارة في الكبير والمسؤول المتحدة، الواليات في

 فرانس برسوكالة : المصدر

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 يعمن "ابو عمار" عرفات ياسر :التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة رئيس - 5281  –55- 1  
 االحتالل مقاومة في الفمسطينيين حق عمى تأكيده مجدداً  اإلرىاب، أشكال لكل إدانتو القاىرة من

 .أرضيم عمى اإلسرائيمي

 

 عمى االستيالء من تتمكن ألنبي إدموند الجنرال بقيادة البريطانية القوات  - 5251 –55- 1  
 .العثمانية القوات من بفمسطين غزة قطاع

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

