
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-10                   االحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 القالب، حمد صالح األردني واإلعالمي السياسي السبت، مساء عباس، محمود رئيسال قمد 
 عالقات تعزيز وفي الفمسطينية، الثورة في النضالي لدوره تقديراً  ،،القدس وسام من القدس نجمة
 العربية أمتو قضايا خدمة في المتميزة اإلعالمية لمسيرتو وتثمينا الفمسطينية، – األردنية األخوة
 .الفمسطينية القضية منيا المقدمة وفي

  وكالة وفا المصدر:

 

 ، الطارئ اجتماعيم في باألقاليم الشمالية "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة سر أمناء أكد 
 .المقبمة االنتخابات لخوض لمحركة الوحيد المرشح ىو عباس محمود الرئيس أن

 الرئاسية، لالنتخابات الوحيد الحركة مرشح ىو عباس محمود الرئيس أن عمى ، السر أمناء وشدد
 ومنيجو فكره خالل من والخارجي، الداخمي المستوى عمى بيا يتمتع ومكانة حضور من لو لما

 .تواجينا التي التحديات كل أمام وصموده مواقفو وصالبة الواقعي،

 ال وأن وغزة، والضفة بداية القدس من كل في االنتخابات إلجراء دعا الذي الرئيس موقف وثمنوا
 .األبدية فمسطين دولة عاصمة القدس، دون انتخابات

كبار عز بتحية الشمالية المحافظات أقاليم سر أمناء وتوجو  الوطن امتداد عمى شعبنا، لجماىير وا 
 واألطر ىاشم غزة في وتحديدا رحيمو، ذكرى في عرفات ياسر نداء الشيداء نداء يمبون الذين

 الوطنية الحركة عن بالدفاع األصيل المبدئي والتزاميم الثابتة مواقفيم عمى فييا، التنظيمية
 عانوا الذي الممنيج واالستيداف والضغوطات األوضاع ظل في الفمسطيني، الوطني والمشروع

 عمى والرئاسية البرلمانية االنتخابات لعقد لمدعوة الفورية واستجابتيم طوال، سنوات عبر منو
 .لخوضيا وجيززيتيم التوالي

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 
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 يكون ان ،"فتح" لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتين عضو االحمد عزام نفى    
 سيدعو بانو المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام الماضي أيمول في عباس محمود الرئيس اعالن
 .دولية ضغوط نتيجة جاء قد عامة، انتخابات إلى

 قناعتو من االنتخابات اجراء قرار اتخذ الرئيس إن راية،  إلذاعة حديث في االحمد وقال
 دولية ضغوط اي تمارس لم بانو مؤكداً  المنظمة، وتنفيذية فتح حركة عمى ذلك بعد وعرضيا
 .االنتخابات اجراء عمى السمطة إلجبار

 التنفيذية من لجنتين تشكيل عن أعمن المتحدة االمم من الرئيس عودة بعد انو الى االحمد واشار
 لمبدء المركزية االنتخابات لجنة كمف فيما الفصائل، مع لمحوار لفتح، والمركزية التحرير، لمنظمة
 .العامة لالنتخابات تحضيرا غزة في التنظيمات وكل حماس حركة مع حواء بإجراء

 لما ودعيما تأييدىا عن اعربت المحظة حتى التحرير منظمة في فصائل 6 ان  االحمد وكشف
 لمرد ميمة ناصر حنا من طمبت حماس ان الى مشيراً  االنتخابات، بشأن الرئيس رسالة في جاء

 .ايجابياً  ردىا يكون ان في اممو عن معرباً  رسالتو عمى حماس رد ينتظر الرئيس وان عميو،

  اذاعة راية:المصدر

 

 الجاليات مؤتمر لعقد التحضيرات استكمال التحرير منظمة في المغتربين شؤون دائرة أعمنت 
 وضع" عنوان تحت الجاري، الشير منتصف بوخارست الرومانية بالعاصمة اوروبا في الفمسطينية
 الجماعي الفمسطيني العمل وتطوير تعزيز بيدف ،"تفعيميا وآليات اوروبا في الفمسطينية الجاليات

 .األوروبية الساحة عمى

 أبناء من المئات فيو سيشارك يومين، مدار عمى سيعقد الذي المؤتمر إن بيان، في الدائرة وقالت
 أعضاء من فمسطيني رسمي بحضور األوروبية، الدول مختمف من وأطرىا ومؤسساتيا، الجالية،

 الفمسطيني العمل اطار في ىامة خطوة يعد ومسؤولين، ووزراء فصائل، وقادة تنفيذية، لجنة
 الساحة عمى الجماعي الفمسطيني العمل وتطوير خدمة في إيجابيا يساىم وان الوحدوي،
 .العالم بمدان مختمف في لجالياتنا فمسطينية وحدة الى الوصول طريق عمى األوروبية،

 وكالة وفا :المصدر
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 تنكرت" حماس" ان عبيد جمال الجنوبيةباألقاليم  فتح لحركة مكتب التعبئة والتنظيم عضو قال    
 ياسر الراحل الشييد رحيل ذكرى احياء منع عمى وأصرت القطاع، في الفصائل جيود لكافة

 ابو" صورة عن الستار ازالة ومنعيا الحركة، كوادر من كبيرا عددا استدعائيا خالل من عرفات،
 .المجيول الجندي ساحة في" عمار

 الشييد ذكرى بإحياء لو السماح ينتظر ال شعبنا ان" ،"فمسطين صوت" عبر، عبيد واضاف
 ليا دعت التي المبادرات لكل سمبية رسالة" حماس" اجراءات ان الى مشيرا عرفات، ياسر الراحل
 ".عامة انتخابات إلجراء الدعوة آخرىا كان التي الوطنية، الوحدة وتحقيق االنقسام، إلنياء القيادة

  صوت فمسطينالمصدر:

 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثانياً    

 

فتيش خالل عمميات دىم وت مواطنين 7، االحدسرائيمية، فجر اليوم اإل اعتقمت قوات االحتالل   
 اندلعت مواجيات خالل باالختناق مواطناً  51 من اكثركما أصيب  بالمحافظات الشمالية والقدس

 . بالقدس العيسوية بمدة في االحتالل جنود مع

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 غانتس ينجح ان ترغب اإلسرائيميين غالبية ان الثانية اإلسرائيمية لمقناة خاص استطالع كشف   
 نتنياىو برئاسة الميكود مع لحكومة عالية التأييد ونسبة لو، المتبقية الفترة خالل الحكومة بتشكيل

 .والحريديم

 االنتخابات خالل لو صوتوا الذي الحزب لنفس صوتونسيأنيم   المستطمعين غالبيةوقال 
 إلقامة مؤيدين من أكثر معارضين ىناك فان الفمسطيني، اإلسرائيمي الصراع وبشأن السابقة،
 .الفمسطينية الدولة
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 لو، المتبقية بالفترة الحكومة بتشكيل غانتس ينجح ان يؤيدون انيم المستطمعين من% 15 وأجاب 
 .اإلجابة من يتمكنوا لم% 51و ذلك، يعارضون% 03

 وكالة معاترجمة المصدر: 

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 توقيع منذ إسرائيل لصالح المؤجرة الباقورة منطقة أراضي لتسمم األحد، اليوم ،األردن تستعد
 .5995 عام عربة وادي اتفاقية

 بدخول األحد اليوم من بدءاً  يسمح لن أنو أبيب تل رسمياً  أبمغت األردنية الحكومة وكانت
 .الباقورة مناطق اإلسرائيميين والسياح المزارعين

 الحكومة وأبمغت األراضي، تمك استعادة الماضي العام قرر الثاني اهلل عبد األردني العاىل وكان
 .بقرارىا أبيب تل األردنية

 المصدر: صحيفة القدس

 

 بشكل تتقدم الصين مع التجارية المحادثات إن ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال مكتب أعمن  
 بالنسبة يكون ما بأفضل كان إذا إال بكين مع اتفاقا تبرم لن المتحدة الواليات لكن" جدا جيد"

 .لواشنطن

 أن أضاف لكنو يحبذ، كان مما أبطأ كان إحرازه جرى الذي التقدم إن ، لمصحفيين ترامب وقال
 .المتحدة الواليات رغبة من أكبر بدرجة االتفاق تريد الصين

 وكالة رويترز: المصدر
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 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً  

 

 من وطمبت ، المتحدة لألمم العامة لمجمعية الثالثين الدورة ادانعق - 1759  –55- 53  
 طمبت كما ، حقوقو ممارسة من الفمسطيني الشعب تمكين شأنو من ما يتخذ أن األمن مجمس
 الجيود جميع في طينيالفمس الشعب ممثمة باعتبارىا الفمسطينية التحرير منظمة تشارك بأن

 قدم عمى ، األوسط الشرق بشأن المتحدة األمم نطاق في تعقد التي والمؤتمرات والمداوالت
 252 األمن مجمس قرار أساس عمى جنيف مؤتمر في والمشاركة ، األطراف سائر من المساواة

 .كذلك ، لمتصرف القابمة غير لحقوقو الفمسطيني الشعب بممارسة معنية لجنة نشاء تقررا كما ،

 

 أمام كممة يمقي عرفات ياسر الفمسطينية التحرير منظمة رئيس -  5971  –55- 53  
 .الفمسطينية القضية تاريخ في مرة ألول نيويورك بمدينة مقرىا في المتحدة لألمم العامة الجمعية

 

 الذي(  0079)  رقم القرار تتبنى  المتحدة لألمم العامة الجمعية - 5971  –55- 53  
   بالعنصرية الصييونية يساوي

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

