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 واًل : الممف السياسيأ

 دولة لدى المعتمدين والقناصل السفراء من عدداً  األربعاء، مساء عباس، محمود الرئيس استقبل 
 ممتمكات عمى ضرائب اإلسرائيمي االحتالل فرض حول استنكارية رسالة وحمميم فمسطين،
غالق الكنائس،  .ذلك عمى احتجاجاً  القيامة كنسية وا 

 واالتحاد االتحادية، وروسيا األردن، من سفيرا، 51 الرئاسة، مقر في عقد الذي المقاء وحضر
يطاليا وتشيمي، وتركيا، االفريقي، واالتحاد واالرجنتين، واليونان، وقبرص، األوروبي،  وحمميم. وا 

 االحتالل سمطات تحاول بما تتعمق فرنسيس، والبابا تواضروس، البابا لقداسة خطية رسالة سيادتو
 .األمالك كضريبة خاصة ضرائب من فرضو

 في عقده صحفي مؤتمر في التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر عريقات أمين صائبد.  وقال
 ضريبة فرض إسرائيل محاوالت إلى تطرق الرئيس إن والقناصل، السفراء مع الرئيس لقاء أعقاب
 والوضع" االستاتسكو" الدولية لمشرعية وتحدياً  مقبول، غير أمراً  يعتبر الذي الكنائس عمى أمالك
 .احتالل سمطة ىي إسرائيل وان القائم،

 الوجود خدم أحد ال" فييا، قال التي اإلسرائيمي الوزراء رئيس ادعاءات عمى عريقات ورد
 فعمت مثمما واإلسالمي المسيحي لموجود أساء أحد ال إنو بالقول ،"إسرائيل مثل المسيحي
 .المتعاقبة اإلسرائيمية الحكومات

 األردنية بالوصاية وأشاد الثالث، لمديانات القدس أىمية عن تحدث الرئيس أن عريقات وأوضح
 حل اساس عمى سمميا قضيتنا حل إلى نسعى أننا وأكد القدس، في خاصة المقدسات عمى

 .الشرقية القدس وعاصمتنا 5623 حدود عمى الدولتين

 والمقدسات، القدس وبحق الفمسطيني، الشعب بحق اإلسرائيمية الممارسات وقف بضرورة وطالب
 .دينيا صراعا ليس إسرائيل مع الصراع ان عن تحدث الرئيس أن مؤكدا

 وكالة وفا المصدر: 
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 اليوم سيمقي عباس محمود الرئيس إن ، الفتياني ماجد فتح لحركة الثوري المجمس سر أمين قال 
 وذلك األخيرة، الفترة خالل السياسية التطورات آخر فييا يستعرض شاممة، سياسية كممة الخميس

 مقر في الخميس اليوم مساء تنطمق التي الثوري لممجمس العادية الدورة أعمال انطالق لدى
 .أيام ثالثة وتستمر اهلل برام الرئاسة

 التطرق الدورة ىذه خالل سيتم أنو ،"فمسطين صوت" إلذاعة تصريح في الفتياني  وأوضح
 سيناقش كما المصالحة، خاصة الفمسطيني، الداخمي والوضع األمن، مجمس أمام الرئيس لخطاب
 ودوليا، محميا تفعيميا وضرورة المقاطعة حركة استمرار وسيقر تفعيميا، وآليات الشعبية المقاومة
 .العربية والقوى األحزاب مع العالقة تطوير إعادة دراسة إلى إضافة

 سيحث المجمس إن الفتياني قال الثوري، المجمس دورة عن ستخرج التي بالتوصيات يتعمق وفيما
 وليست قرار الوطنية الوحدة أن ويؤكد إبطاء، دون الوطني المجمس لعقد الدعوة عمى القيادة
 .خياراً 

 فمسطينصوت  المصدر:

  ممف الحكومة:  ثانياً  

 التعميمية المؤسسات التزام ضرورة ،عنيا صدر بيان في العالي والتعميم التربية وزارة أكدت
 الوزارة؛ عن الصادرة والتعميمات األنظمة بكافة( األطفال ورياض الخاصة المدارس) الخاصة
 من العديد الوزارة تمقي ضوء في يأتي اإلعالن ىذا أن إلى مشيرةً  المؤسسات، ليذه والناظمة

 .المؤسسات ىذه من عدد عمى والشكاوى المالحظات

 التي الخاصة التعميمية المؤسسات بحق المناسبة اإلجراءات كافة ستتخذ أنيا عمى الوزارة وشددت
 .لقراراتيا مباشر بشكل تخضع المؤسسات ىذه أن إلى مشيرةً  والتعميمات، األنظمة ىذه تخالف

 وكالة معاالمصدر: 
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً  

 الجمعة، غداً  ساره، وزوجتو نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمية، الحكومة رئيس من المقرر ان يخضع
 ."0444 الممف"بـ قضائًيا المعروفة"( والال" -" بيزك)" قضية خمفية عمى لمتحقيق

 ساره وزوجتو نتنياىو استجواب بموجبيا يتم عادية، غير استجواب طريقة استخدام الشرطة وتعتزم
 استجواب يجري حين في المحققون، أعدىا التي لمخطة ووفقا. منفصل بشكل ولكن بالتزامن،
 .لمشرطة مفتوحة شيادة ساره ستقدم التحذير، طائمة تحت نتنياىو

 في نتنياىو شيادة يقدم أن أيضاً  المتوقع من نتنياىو، لو يخضع سوف الذي التحقيق وخالل
 من غواصات شراء صفقة في شبيات حول يتمحور الذي" 0444 الممف" في التحقيق سياق
 .ألمانية شركة

 دنيا الوطنالمصدر: 

  : الممف العربي  والدولي رابعاً  

 في الحريري سعد المبنانية الحكومة رئيس العزيز عبد بن سممان الممك السعودي العاىل استقبل 
 وتراجعو أشير أربعة نحو قبل الرياض من المفاجئة استقالتو أزمة منذ المممكة الى األولى زيارتو
 .بيروت في عنيا

 تمفزيوني خطاب عبر استقالتو الرياض من نوفمبر/الثاني تشرين من الرابع في قدم الحريري وكان
 .فرنسية وساطة إثر التالي الشير في عنيا يتراجع ان قبل

 والتطورات الثنائية العالقات" ناقشا سممان والممك الحريري ان السعودية االنباء وكالة وذكرت
 ".لبنان في األخيرة

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 العربي الشعب لكفاح مشروط والال القوي دعميا العربي الشعبي لممؤتمر العامة األمانة أكدت 
 االحتالل من وطنو تحرير أجل من المتاحة والوسائل الطرق بشتى ونضالو الفمسطيني،
 .أرضو عمى الجاثم اإلسرائيمي
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 االجتماع عقب  بتونس، فمسطين دولة لسفارة منو نسخة وصمت بيان في العامة األمانة ودعت
 العالم وأحرار العربي الشعب أبناء العاصمة، تونس في لممؤتمر العامة األمانة عقدتو الذي

يجاد الشعبية، والتحركات النضال لتصعيد  عن دفاعا فمسطين شعب صمود بدعم الكفيمة آليات وا 
 .المشروعة حقوقو لكافة نيمو وحتى وطنو في حقو

 إسماعيل، محمود الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو االجتماع في فمسطين ومثل
 .عيسى حنا فمسطين في المسيحة اإلسالمية الييئة ورئيس

 وكالة وفاالمصدر: 

 الجانب بين طبيعية عالقات إقامة أن الغيط االمين العام لجامعة الدول العربية  أبو احمد أكد
سرائيل العربي  .ودائماً  عادالً  حالً  الفمسطينية القضية حل يستدعي وا 

 األوسط الشرق إلى الروسي لمرئيس الخاص ابو الغيط خالل لقائو بالقاىرة المبعوث وشدد
 االحتالل إنياء دون من العالقات ىذه مثل إقامة ممكنا يكون لن" أنو ، عمى بوغدانوف ميخائيل

قامة اإلسرائيمي  ".الشرقية القدس وعاصمتيا 5623 حدود عمى المستقمة الفمسطينية الدولة وا 

 روسيا اليوم المصدر: 

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء األربعاء، "لن نتخمى أبًدا عن موقفنا من كون 
أن المدينة المقدسة تعتبر مكاًنا بالغ األىمية أيًضا بالنسبة الى القدس عاصمة لفمسطين"، مشيًرا 

 .لمعالم المسيحي

عقده مع نظيره جاء ذلك في تصريحات أدلى بيا الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك، 
الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مطار نواكشوط الدولي، قبيل مغادرتو لمبالد بعد زيارة 

 .استغرقت يوًما واحًدا

وشدد الرئيس التركي في تصريحاتو عمى أىمية مدينة القدس، مشيًرا أن "إعالن الواليات المتحدة 
 .امدينة سفارة ليا أمر غير ممزم لنليذه ال

 در: وكالة االناضولالمص
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 إلى الدولي األمن مجمس أعضاء نيبينزيا، فاسيمي المتحدة، األمم لدى الدائم روسيا مندوب دعا
 .سوريا في اإلنسانية اليدنة تطبيق حول بيان مشروع تبني

 عمى) وزعنا لقد: "األربعاء مساء عقدت األمن لمجمس جمسة في لو كممة في نيبينزيا وقال
 بأال وآمل تبنيو، إلى المجمس اليدنة وندعو قرار تطبيق حول الرئيس مقترح( المجمس أعضاء
 . عميو اعتراضات نتمقى

 روسيا اليوم المصدر: 

 

 النشرة اليومية  انتهت

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


