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 أواًل : الممف السياسي

 الجبية خروج د. صائب عريقات امين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،  استغرب
 إصدار من وبدال الخارجية ووزارة المفاوضات شؤون دائرة من تطالب بو ببيان غريب الديمقراطية

 القدس حول، قرارات بمشاريع المتحدة لألمم العامة والجمعية األمن مجمس الى التوجو ، البيانات
 .            واالستيطان

 التنفيذية المجنة فى بممثميا ممثمة الديمقراطية الجبية ان  في بيان صحفي،  وقال د. عريقات
 ، العامة الجمعية فى قرار مشروع ٢١ ب االن الى  تقدمنا اننا ، العمم تمام تعممبمنظمة التحرير 

 حول قرارات ذلك فى بما ، ضد أصوات ١و مع صوتا ٢٢١ معدلو ما عمى جميعيا حصمت
 وغيرىا ، المحتل السوري العربي والجوالن ، االستعماري واالستيطان المصير تقرير وحق القدس
 المتحدة األمم فى الكاممة العضوية طمب لتفعيل نحضر الرئيس السيد تعميمات عمى وبناءا وأننا

 لموحدات لمتسويق،    air bnb شركة شطب عمى حصمنا كيف وتعرف ، الدولية والحماية
 . االستعمارية االستيطانية

 لألمم العام األمين من لمحصول نسعى اننا أيضاً  تعرف الديمقراطيةالجبية وأوضح د.عريقات ان 
 قرارات وكذلك االستيطان فى العممة العالمية الشركات حول المعمومات قائمة عمى المتحدة
 العدل ومحكمة ، الدولية الجنائية لممحكمة رسمية إحاالت قدمنا وأننا ، اإلنسان حقوق مجمس
 الدولية والمؤسسات المواثيق من عشر الحد فمسطين دولة انضمام صكوك قدمنا وأننا ، الدولية

 م.العال دول من العديد مع يومية اتصاالت وىناك ، المتخصصة

 تشيكيا رئيس ىناك فاليوم ، بالرد البسيطة وطاقتنا الثمين وقتنا ابدد ان أشأ لم عريقات:  وختم
 التعاون منظمة فى عضو دولة رئيس وىناك ، القدس الى بالده سفارة لنقل يسعى الذى

 من ىناك ان الى نشير ان بد ال.  عاما ٠٤ منذ مرة ألول إلسرائيل زيارة فى تشاد اإلسالمي
 جنود نحن نقول ىؤالء كل الى ؟ الدولية الساحة عمى بو نقوم ما فائدة ما عن ويتساءل يتيكم

 التشكيك غير بو تقومون ما عمى نسألكم ولن ، االحتالل جرائم عمى نصمت ولن ، لفمسطين
 ينتصر وان يضحى وان يصمد ان قرر عظيم لشعب واليأس اإلحباط بث ومحاوالت

 امانة سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: المصدر
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نضاالت  اسامة القواسمي عضو المجمس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم حركة فتح ، ثمن 
ابناء حركة فتح في القدس لمواجية مخططات االحتالل لتيويد القدس ومواجية مخططات 

 تسريب العقاراتفي القدس .

ان وفد حركة فتح عاد من القاىرة بعد لقاء االشقاء في  القواسميوفيما يتعمق بالمصالحة قال 
نتائج لقائو مع المصريين عمى الرئيس محمود عباس ، مشيرًا الى انو من  مصر وعرض الوفد
 ي انياء االنقسام.تقدم ف أيالمبكر الحديث عن 

الذي بث عمى تمفزيون فمسطين مساء االثنين لدينا  وأوضح القواسمي في برنامج " ممف اليوم"
،   ١٤٢٣في اكتوبر  ارادتياكامل من قبل حركة حماس ب االنقسام تم توقيعو إلنياءاتفاق واضح 
 ة فتح متمسكين بتطبيق االتفاق ولن تخمى عنو .كونحن في حر 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل عرض عمى الرئيس محمود عباسئيس وكشف القواسمي ان الر 
ونحن ال نريد حوار  ١٤٢٣لتطبيق اتفاق  تتضمن اليات تسييمية لقائو بشرم الشيخ خمس نقاط

 .وال غير

 لألمريكان المعركة الحقيقية انالجميع الى التوحد نحو القدس حيث  القواسمي وطالب
والتغطية  ية لفصل غزة عن الوطن، ولكن االحتالل يفتعل معركة جانب القدس في ميينيواالسرائ

    .، وغزة جزء ال يتجزأ من فمسطين عن موضوع القدس

ول عن الشجرة من أجل القدس العاصمة عمى حماس التنازل قميال والنز القواسمي يجب  وقال
 .الميددة بالتيويد الكامل 

 تمفزيون فمسطين: المصدر

يرأسو د. نبيل  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أعضاء من فمسطينيا وفدايتوجو اليوم الثالثاء 
 الروسية العميا السياسية المجنة اجتماع لحضور شعت مستشار الرئيس لمشؤون الخارجية

 .الفمسطينية

http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-20181126
http://www.pbc.ps/Episodes/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-20181126
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 عمى ىي خطير تصعيد من يجري وما القدس قضية إن: فمسطين صوت إلذاعة شعث وقال
 .الفمسطيني الروسي االجتماع أعمال جدول وقمة رأس

 أن ضرورة عمى مشددا السالم، لعممية روسيا من أو أوروبية مبادرات بأي الترحيب شعث وجدد
 لقرارات استنادا األطراف، متعدد مؤتمر عقد أجل من دولي إطار في المبادرات ىذه تصب

 .الدولية الشرعية

 فمسطين اذاعة صوت: المصدر

 

 مدينة في اإلسرائيمي االحتالل سمطات بو تقوم ما لمواجية الفمسطيني الوطني المجمس دعا 
 في والسياسي الميداني العمل لقيادات واعتقال لسكانيا وتيجير لمبيوت ىدم من المحتمة، القدس
 .الفمسطينية الوطنية ىويتيا تغيير بيدف المقدسة المدينة

 صمود عمى الزعنون، سميم رئيسو عن صدر صحفي تصريح في الوطني المجمس وأثنى
فشاليم فمسطين دولة عاصمة عن والشجاع المستميت ودفاعيم المقدسيين  التيويد لمشاريع وا 
 .إلييا أمريكا سفارة نقل أعقاب في تسارعت التي اإلسرائيمية

 المدينة في أىمنا يخوضيا التي المفتوحة المواجية تمك في التوحد إلى والفصائل القوى كافة ودعا
سناد المقدسة  الحق تثبيت في مصيرية المعركة ىذه ألن اإلمكانات، بكافة القدس أبناء ودعم وا 

  .فييا الفمسطيني

 وكالة وفا: المصدر

 في نتردد يجعمنا أو عزيمتنا، يثبط لن القدس في وكوادرنا قياداتنا اعتقال إن" فتح" حركة قالت  
 البارز الحركة دور يؤكد االستيداف وىذا والقيامة، واألقصى القدس عن والدفاع نضالنا مواصمة
 .اإلسرائيمي لممخطط والتصدي القدس عن الدفاع في والمؤثر

 الذين وعمالئيم وأعوانيم اإلسرائيمي االحتالل ألدوات واضحة رسالة فتح حركة ووجيت
 باع من كل يرحموا لن والشعب واألرض التاريخ إن" الفمسطينية، العقارات تسريب في يساعدونيم

 وجيو تستر لن التي الدوالرات من حفنة مقابل عرضو وباع ديوثا، يكون أن وقبل رخيصة نفسو
 في ودفنو عميو الصالة القدس أىل رفض بمن العمالء ىؤالء مذكرا تحتيا، وجسده األرض فوق

 ".مكان كل في سيالحقيم والعار الخزي وأن القدس،
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جالل إكبار تحية فتح حركة ووجيت  عدنان القدس محافظ فتح، لحركة الثوري المجمس لعضو وا 
 الصامد القدس في الفمسطيني ولشعبنا االحتالل، قضبان خمف الحركة وكوادر ولقيادات غيث،
 .المحتسب الصابر

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 ضد العنف لمناىضة الوطنية الحممة" انطالق عن اآلغا، ىيفاء المرأة شؤون وزيرة أعمنت  
 العاصمة شرق األحمر، الخان قرية في االعتصام خيمة من ،"والالجئة البدوية الفمسطينية المرأة
 .القدس

 واالتحاد المرأة، شؤون وزارة برعاية غزة، محافظات في انطالقيا مع بالتزامن الحممة وانطمقت
 لمناىضة الفمسطينية األىمية المنظمات ومنتدى الالجئين، شؤون ودائرة الفمسطينية، لممرأة العام
 .القدس ومحافظة المرأة، ضد العنف

 وكالة وفا: المصدر 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 بعد نابمس، مدينة شمال ياصيد بمدة من ،شابينالميمة  االسرائيمي االحتالل قوات اعتمقت 
 منفذ بوجود العتقادىا مبنى ومحاصرة عسكرية وجرافة والجنود اآلليات من كبيرة بأعداد اقتحاميا
 .داخمو" بركان" عممية

 وكالة معا: المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 بيترو وأوكرانيا بوتين، فالديمير روسيا رئيسا بومبيو مايك األمريكية الخارجية وزير دعا 
 .كيرتش مضيق في مؤخرا التوتر لحالة حد   لوضع مباشرة مفاوضات إطالق إلى بورشينكو

 واالمتثال النفس بضبط النزاع طرفي االثنين، األمريكية الخارجية أصدرتو بيان في بومبيو وطالب
 .أوكرانيا في لمتسوية" النورماندي لصيغة" دعمو عن الوقت ذات في معبرا الدولية، لاللتزامات

 روسيا اليوم: لمصدرا
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  في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 .فمسطين باستقالل طالب والذي القدس في األول الفمسطيني المؤتمر انعقاد - ٢٥٢٥-٢٢-١٣

 .الفمسطينية «اتالبونيش قرية» يدمر اإلسرائيمي االحتالل جيش – ٢٥١٢-٢٢-١٣

 دولة أي مع العالقات قطع يقرر عم ان في المنعقد العربي القمة مؤتمر -٢٥٤٤ -٢٢-١٣
 .إلييا سفارتيا تنقل أو إلسرائيل عاصمة بالقدس تعترف

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


