
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-11- 24                   السبتاليوم  : 

 أواًل : الممف السياسي

 لحزب المركزية المجنة عام سكرتير طوباسي، مروان اليونان لدى فمسطين دولة سفير قمد 
 نجمة وسام" ، عباس محمود الرئيس باسم ، سكورليتيس بانوس باليونان، الحاكم" سيريزا"

 السفراء من عدد بحضور اليونان لدى فمسطين دولة بسفارة اقيم خاص حفل في" الصداقة
 ".سيريزا" الحاكم الحزب من ومسؤولين

 الشعبين بين الصداقة تعزيز في البارز لدوره تقديرا الوسام، بيذا سكورليتيس السيد تقميد ويأتي
 حريتو اجل من الفمسطيني الشعب كفاح وتأييد دعم في الثابتة ومواقفو نانيواليو  الفمسطيني
 القدس وعاصمتيا 45 عام حدود عمى المستقمة الفمسطينية الدولة إقامة في وحقو واستقاللو
 .الشرقية

 وكالة وفا : المصدر

 

 ، صحفي تصريح في باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي أسامة قال
 عمى  فتح حركة أن  الى مشيراً  ، اإلنقسام إنياء ممف في تقدم أي عن الحديث المبكر من

 .حماس حركة بوفد لقائيم لنتائج منيم وسنستمع مستمر، بشكل المصريين االخوة مع إتصال

 وسنتخذ فتح حركة وقيادة عباس محمود الرئيس مع سنتشاور ذلك عمى بناء:  القواسمي وأضاف
 إنياء من لنتمكن إيجابية، حماس ردود تكون أن في أممو عن معرباً  ، المناسبة الخطوات
 .ولألبد واحدة دفعة االنقسام

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 من لالستماع ؛ األحدغدًا  القاىرة، المصرية العاصمة إلى سيذىب وفدىا أن ، فتح حركة أكدت 
 . الفمسطينية المصالحة ممف نحو حماس حركة موقف عن المصريين المسؤولين

 سيعقد الحركة وفد إن ،لوكالة سوا تصريح في فتح حركة باسم المتحدث سيف أبو عاطف وقال
 حماس وفد وبين بينيم حوارات من دار لما لالستماع المصريين، المسؤولين مع حوار جمسة

 .بالقاىرة المتواجد

 ان إلى مشيرا المحظة، حتى حماس وفد مع ثنائي لقاء لعقد خطط توجد ال أنو سيف أبو وأوضح
 .المصالحة نحو حماس موقف في تطور بحدوث مرىون األمر ىذا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2018-11- 24                   السبتاليوم  : 

نياء المصالحة نحو حماس موقف في تطور حدث إذا:" أبو سيف وأضاف فيذ تن عبر االنقسام وا 
 رئيسي بشكل ركزتسيكون لكل حادث حديث، الفتا الى ان الزيارة ست 7105اتفاق القاىرة اكتوبر 

 .الفمسطينية المصالحة ممف عمى

 وكالة سوا: المصدر

 اليباش، محمود اإلسالمية والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين، قضاة قاضي عاد
 لظمم عام مائة منذ يتعرض الذي الفمسطيني شعبنا عن اإلسرائيمي االحتالل ظمم رفع إلى العالم
 .االحتالل بسبب العالم أرجاء في وتشرد ووطنو أرضو وفقد كبير

 أساس أن" البرازيمية، باولو ساو بمدينة الرحمة مسجد في الجمعة خطبة خالل اليباش، وأضاف
 في ولكن ألصحابيا، الحقوق وتعود الظالم يد عمى يأخذ وأن المظموم مع العالم يقف ىو العدل

 تقوم التي اليومية الجرائم عن آذانو ويصم عيونو العالم يغمض حين العكس نرى نحن فمسطين
 " .والمسيحية اإلسالمية ومقدساتو الفمسطيني الشعب بحق االحتالل دولة بيا

 الحرية وراء يسعى شعب ىو بل األرضية الكرة عمى زائدا شعبا ليس الفمسطيني الشعب أن" وأكد
 مارس الذي الظالم االحتالل ىذا إنياء عبر العالم، شعوب ببقية أسوة بكرامة والعيش واالستقالل

 حرية من المؤمنين ومنع المقدسات ومحاصرة اإلنسان وقتل األرض سرقة من الجرائم أنواع كافة
  ".إلييا الوصول

 وكالة وفا: المصدر  

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 دولة عاصمة ىي المحتمة العربية القدس مدينة ان عمى الوطني، الوفاق حكومة شددت  
 .الفمسطيني العربي شعبنا وبقاء وجود رمز وىي فمسطين،

 سمطات منع إن: "صحفي بيان في المحمود يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 ومحافظ الحسيني، عدنان القدس شؤون وزير التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو االحتالل
 المحتمة، عاصمتنا عمى المتواصل االحتاللي العدوان دائرة في يقع السفر من غيث عدنان القدس
 . وجوده ورمز وقيادتو شعبنا وعمى
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 والتسمط البمطجة الى تستند جريمة ىو ذاتو بحد السفر منع فرض بأن" الرسمي المتحدث وأضاف
 ".االحتالل سوى عمييا يقدم ال

 وكالة وفا: المصدر  

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 وزراء ىم اإلسرائيمية الخارجية وزارة حقيبة لشغل المرشحين أبرز أن االسرائيمي i24 موقع ذكر 
 حين في شطاينتس، ويوفال إردان غمعاد ىنغبي، تساحي كاتس، يسرائيل: الحاكم" الميكود" حزب
 سيتم أنو ويبدو.اليجرة وزيرة لمنصب المرّشحين أبرز حوتوفيمي تسيبي الخارجية وزير نائبة ُتعتبر
 الييئة في ذلك، عمى المصادقة يتطمب ال موعد وىو فقط، أشير ثالثة لفترة الوزراء ىؤالء تعيين
 (.البرلمان) لمكنيست العامة

   i24 موقع: المصدر

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 العاصمة في عقدىا التي والثالثين الرابعة دورتو اعمال ختام في العرب العدل وزراء مجمس قرر 
دانة رفض الجمعة، الخرطوم السودانية  مقدمتيا وفي اإلسرائيمية العنصرية التشريعات وتجريم وا 

 .الفمسطينيين األسرى إعدام قانون ومشروع الييودية والدولة القومية قانون

 الفنية واألمانة التنفيذي والمكتب العرب العدل وزراء مجمس من لجنة تشكيل المجمس قرر كما
 لتكريس تيدف التي العنصرية التشريعات لمواجية القانونية واآلليات الوسائل لبحث لممجمس
 الشعب حقوق وتنتيك المتحدة األمم وقرارات الدولي القانون وتخالف واالستيطان االحتالل
 السبل وبحث لمتصرف، القابمة غير ةوالسياسي واإلنسانية والدينية والثقافية التاريخية الفمسطيني
 مجمس مع بالتنسيق وذلك ومقدساتو، وأرضو الفمسطيني لمشعب القانونية الحماية لتأمين القانونية
 .العربية لمجامعة العامة واألمانة العرب، الخارجية وزراء

 وفا وكالة: المصدر
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 المجنة في الديمقراطيين إن األمريكي النواب بمجمس المخابرات لمجنة القادم الرئيس قال 
 جمال السعودي الصحفي قتل حادث مع ترامب دونالد الرئيس تعامل بشأن تحقيقا سيفتحون
 .المقبل العام السعودية-األمريكية لمعالقات “دقيقة مراجعة” إطار في خاشقجي

 في ستحقق المجنة إن الجمعة نشر تقرير في بوست واشنطن لصحيفة شيف آدم النائب وقال
 السعودية األسرة واستقرار اليمن، في الحرب وأيضا خاشقجي، لمقتل األمريكية المخابرات تقييم

 .أخرى وقضايا الصحافة، ومع منتقدييا مع المممكة وتعامل الحاكمة،

 وكالة رويترز: المصدر

صمة حديث لمصحفيين اثناء زيارتو لمعاخالل   الفروف سيرجي الروسي الخارجية وزير قال 
سرائيل الفمسطينيين بين اجتماع الستضافة مستعدة روسيا إنااليطالية روما،   .كوسيط والعمل وا 

 .يومين تستغرق روما إلى زيارة خالل لمصحفيين يتحدث الفروف كان

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 بسبب إسرائيل فيو أدان والذي 010 رقم الدولي األمن مجمس قرار صدور - 72-00-0731
 .لحم بيت قرب قبية قرية في ارتكبتيا مذبحة

 

 وأول الدولي، غزة مطار يفتتح" أبو عمار"  عرفات ياسر الشييد: رئيسال -72-00-0776
 .مصر من تصل ركاب طائرة

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


