
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-24                   األحداليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 لمناسبة يوىانس، ويرنير كموس الروماني الرئيس مف تينئة برقية عباس، محمود رئيسال مقىت 
 .االستقالؿ إعالف ذكرى

 لمشعب الوطني بالعيد باحتفالكـ السعيدة المناسبة ىذه أنتيز: "برقيتو في الروماني الرئيس وقاؿ
 معرباً  ،"واالزدىار السالـ وتحيات التياني أجمؿ الفمسطيني ولمشعب لفخامتكـ ألرسؿ الفمسطيني

 مصمحة فييا بما بالتطور، ستستمر الفمسطينية -الرومانية التقميدية التعاوف عالقات بأف ثقتو عف
 ".الفمسطينية المؤسسات تطوير بدعـ استمرارنا مع" الشعبيف،

 وكالة وفا المصدر: 

 

في مقر الرئاسة، بمدينة راـ اهلل،  مف الطائفة المعروفية الدرزيةوفد وقاؿ الرئيس خالؿ استقبالو   
"إف التاريخ المشترؾ يؤكد أنو ميما اختمفت التسميات، فإننا شعب واحد وأمة واحدة"، مشيدا 

 بصمود الطائفة وحرصيا عمى البقاء في أرضيا، وعدـ قبوليا الخروج منيا.

در مف مجمس األمف فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية وأكد سيادتو، "مستعدوف لتطبيؽ أي قرار يص
اإلسرائيمي، ألننا نمتثؿ لمشرعية الدولية، لذلؾ  -فورا، في مسعى لتسوية الصراع الفمسطيني

 نطالب العالـ بتطبيؽ أي قرار سواء مف مجمس األمف أو مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة".

 وكالة وفا المصدر: 

 

 

 ذي ليس إسرائيؿ في الحكومة تشكيؿ عمى الصراع أف اشتية محمد. د الوزراء رئيس قاؿ   
 المطموب وأف االحتالؿ، إلنياء برنامجا لديو ليس المتنافسيف مف أيا ألف لمفمسطينييف، أىمية
 .االحتالؿ إلنياء جاىزيتو يعمف أف سياسيا شريكا يكوف أف يريد ممف



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-11-24                   األحداليوم  : 

 الدولتيف حؿ تريد ال إسرائيؿ: "الدرزية المعروفية الطائفة مف وفدا لقائو خالؿ  اشتية وأضاؼ  
 ومنطقة واالغوار القدس ضـ خالؿ مف الفمسطينية الدولية اقامة امكانية ممنيج بشكؿ تدمر فيي
 ".يستمر أف الواقع لألمر تريد بؿ غزة، وحصار ج

 منذ مرة ألوؿ الييود يفوؽ الفمسطينييف مف التاريخية فمسطيف سكاف عدد" أف الى اشتية.د ولفت 
 تكوف واحدة دولة إلى االنزالؽ يعني الدولتيف حؿ فشؿ فإف وعميو نسمة، ألؼ 022بػ 8491
 ."والقانوف الواقع باألمر عنصرية

 مف الفمسطينييف بيف تربط والعروبة والتاريخ والمغة والديف الدـ روابط إف:"الوزراء رئيس  وشدد
ذا والتصنيفات، الطوائؼ مختمؼ  الواحد، الشعب أبناء بيف جدراف بناء يريد اإلسرائيمي كاف وا 
 ".بيننا الجسور ونمد نكسرىا اليوـ

 المساعي إلفشاؿ الواحد، الشعب أبناء بيف االلتحاـ عناصر نجد أف يجب: "الوزراء رئيس وتابع
 االحتالؿ جيش زي يمبس الذي الدرزي أف إلى مشيرا يننا،ب والتفريؽ الممزؽ لتمزيؽ اإلسرائيمية

 ىويتو عف سمخو يحاوؿ الذي االحتالؿ ليذا ضحية إال ىو ما جمدتو ابف بوجو سالحو ويحمؿ
 ".وشعبو

 ممنيجة، إجراءات خالؿ مف التاريخية، الحقائؽ تزوير يحاوؿ االحتالؿ" أف: "اشتية وأضاؼ 
 الخميؿ، في عاـ ألؼ عمره مبنى ىوية لتزوير جديدا حجرا يضعوف مستوطنيف رأينا أياـ فقبؿ

 ".التاريخية القبور لتزوير بالقدس أخرى ومحاوالت

بقاء الرواية لحرب التنبو إلى الدرزية الطائفة وجياء الوزراء رئيس ودعا   العربية الرواية وا 
 .الفمسطينية الرواية مف جزء ألنيـ أبنائيـ أذىاف في حية الفمسطينية

    مجمس الوزراءالمصدر: 

 

 عمى اإللكترونية المناصرة حممة انطالؽ عف ، التحرير بمنظمة الالجئيف شؤوف دائرة منتأع 
 -02السبت  مساء مف ابتداءً  االونروا عمؿ والية تفويض تجديد لدعـ ميديا السوشياؿ منصات

 . نوفمبر الجاري 22 حتى نوفمبر الجاري 
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 2019-11-24                   األحداليوم  : 

 رأي تشكيؿ الى تيدؼ األونروا تجديد لدعـ اإللكترونية المناصرة حممة اف ، الدائرة واوضحت 
 عمى عالوة لألونروا الممنوح التفويض لتجديد وداعـ حكوماتيا عمى ومؤثر ضاغط عالمي عاـ

 الدوؿ عمى لمتأثير محاولتيما واحباط لألونروا المعادي اإلسرائيمي – األمريكي الموقفيف تعرية
 عمى سيطرح الذي العاـ التصويت في القرار مشروع ضد لمتصويت المتحدة االمـ في االعضاء
 باألغمبية القرار مشروع حظى اف بعد 0284 ديسمبر/اوؿ كانوف مف األوؿ في العامة الجمعية
 . الرابعة المجنة في االعضاء دوؿ مستوى عمى التصويت في الساحقة

 وجنوب اسيا وشرؽ اوروبا دوؿ الى ستمتد المعد برنامجيا وفؽ الحممة اف عمى الدائرة واكدت
 .القرار ضد التصويت باتجاه لدفعيا واالسرائيمي االمريكي لمضغط بعضيا تتعرض التي افريقيا

 التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة المصدر:

 

خاؿ لقائو وزير الخارجية د. رياض  رئيس البرلماف القبرصي السيد ديميتريس سيموريس اكد 
 المشروعة. حقوقو تحصيؿ في فيو شؾ ال والذي المبدئي فمسطيف دعـ عمى المالكي 

 ، والذي  ابدى ترحيبو بيا ،واتفؽ فمسطيف دولة لزيارة بدعوة المسؤوؿ القبرصي وقدـ  المالكي
 .البمديف بيف ما برلمانية صداقة لجنة وتشكيؿ الزيارات تبادؿ اىمية عمى الطرفاف

 وزارية ولجنة سياسية مشاورات جولة لعقد تجري ترتيبات ىناؾ اف المالكي ذكر اخر، سياؽ في.
 .واليوناف قبرص مف كال مع ثالثية وقمة البمديف بيف مشتركة

  الخارجيةالمصدر:وزارة 

 

 الحكومةممف  :ثانياً 

 

 المتواصمة؛ االحتالؿ النتياكات الرافض المشرؼ تونس بموقؼ ، والتعميـ التربية وزارة أشادت
 التربوية المؤسسات واستيداؼ التعميـ، في حقيـ مف األطفاؿ بحرماف المتعمقة تمؾ خاصة

 . فييا والعامميف الفمسطينية



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 
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 مدارس قمب في العمميف ورفع والتونسي، ينيالفمسط الوطنييف النشيديف أداء أف الوزارة وأكدت 
 التونسي التربية وزير ومشاركة بمبادرة فمسطيف، شيداء أرواح عمى صمت دقيقة والوقوؼ تونس،
 الحقيقي الوفاء صورة عكس وأكاديمية، ونقابية رسمية ومؤسسات وشخصيات سالـ، بف حاتـ

 . بحقوقيا يوـ كؿ تتشبث التي ةالتعميمي والمؤسسات وطمبتيا فمسطيف أطفاؿ تجاه واألصيؿ

 معبراً  الفمسطيني، لمحؽ المناصر الموقؼ ىذا عورتاني مرواف. د.أ والتعميـ التربية وزير ثمف و
 الوقفات؛ هىذ لتنظيـ بادرت التي والمدارس والنقابات المنظمات ولكافة التونسي لنظيره شكره عف

 . فمسطيف طمبة مع الصادؽ التضامف مف حالة جسدت والتي

  التربية والتعميمالمصدر:وزارة 

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان :ثالثاً 

منزؿ األسير السابؽ يوسؼ عبداهلل  ،االحد  اليوـ فجر اإلسرائيمي، قوات االحتالؿ اقتحمت  
بمدة قباطية جنوب جنيف  كما داىمت القوات منزليف في، ية في بمدة إذنا جنوب غرب الخميؿسميم

حتالؿ وسط إطالؽ قنابؿ غاز وشيدت بمدة عزوف شرؽ قمقيمية مواجيات مع قوات اال، وفتشتيما
 غزة شماؿ بحر في الصياديف مراكب تجاه النار االحتالؿ وارؽفتحت ز فيما  ،وصوت

 شرقي المواطنيف، تجاه ،قبؿ قوات االحتالؿ مف نارال إطالؽ، واطالؽ بالمحافظات الجنوبية
 .غزة قطاع جنوبي يونس؛ خاف محافظة شرقي والقرارة، الكبيرة عبساف بمدتي

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية  

 

 نشر قرب بشأف إسرائيؿ في القمؽ مف حالة ىناؾ إف ،"أحرونوت يديعوت" صحيفة موقع قاؿ  
 بأسماء الخاصة" السوداء القائمة" بػ يعرؼ ما المتحدة لألمـ التابع اإلنساف حقوؽ مجمس

 .8491 عاـ حدود داخؿ اإلسرائيمية المستوطنات في العاممة الشركات
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 قبؿ أو المقبؿ الثاني كانوف في ستنشر القائمة أف إلى تشير التقديرات فإف الموقع، وبحسب 
 الغربية الضفة مستوطنات ستشمؿ أنيا إلى مشيًرا مرات، عدة نشرىا تأجيؿ تـ أف بعد بذلؾ،
 .والجوالف القدس وشرقي

 إلى مشيًرا جديدة، حكومة تشكيؿ يتـ أف قبؿ نشرىا يتـ أف مف تخشى إسرائيؿ فإف لمموقع، ووفًقا
 إصدار مف سيعجؿ المستوطنات منتجات بتمييز لوكسمبورغ في األوروبية العدؿ محكمة قرار أف
 .الحالي العاـ نياية قبؿ تكوف ربما والتي القائمة ىذا

   ترجمة صحيفة القدسالمصدر: 

 

 .برئاستو حكومة الى االنضماـ الى الميكود غانتس بيني أزرؽ ابيض  رئيس دعا  

 لمدة الوزراء رئاسة منصب ىو يتولى افاالحد ،  مساء صحفي مؤتمر في غانتس اقترح و
 تبرئتو تمت اذا نتنياىو، بنياميف سيخمفو ذلؾ وبعد عاميف

 بالمجتمع واالنتقاؿ جانبا المخاوؼ لوضع الوقت حاف انو قائال الميكود زعماء الى مباشرة وتوجو 
 .والتعافي الشفاء مف جديدة فترة الى اإلسرائيمي

بنياميف نتنياىو مجددا الى االستقالة مف منصبو في ،  "العمؿ غيشر"دعا حزب وفي ذات السياؽ 
ساءة االئتماف عمى  شريطا مصورا السبتمساء  الحزب وعرض، اعقاب القرار باتيامو بالرشوة وا 

 طريؽ الساحؿ قرب نتانيا يطالب نتنياىو باالستقالة لتتفادي انتخابات ثالثة.

  فضائية مكانالمصدر: 
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6-12-2017 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

 الخارجية وزير فييا طالبوا عريضة ،األمريكي الكونغرس أعضاء مف عضواً  821 مف أكثر وقع 
 يتعارض ال أمراً  الغربية الضفة في المقامة المستوطنات اعتبار قراره عف بالتراجع بومبيو مايؾ
 .القرار بيذا المنددة الدولية الفعؿ ردود استمرار سياؽ في وذلؾ الدولي، القانوف مع

 كوسيط المتحدة الواليات مصداقية يزعزع" القرار ىذا أف العريضة عمى الموقعوف األعضاء وبيف
 ويعّرض السالـ، بمستقبؿ بالغة أضراراً  ويمحؽ الفمسطينية، الوطنية والسمطة إسرائيؿ بيف نزيو
سرائيؿ أمريكا أمف  ".لمخطر الفمسطيني والشعب وا 

 جنيؼ اتفاقية مف 94 لممادة صارخ انتياؾ ىو ىذا الخارجية وزارة قرار أف األعضاء وبيف
 .الرابعة

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 حاالتيا أسوأ في اإلسرائيمية األردنية العالقات أف الثاني، اهلل عبد الممؾ االردني العاىؿ قاؿ
 .داخمية إسرائيمية قضايا إلى ذلؾ سبب وأرجع اآلف،

 عقب األدنى الشرؽ لسياسة واشنطف معيد نظميا حوارية، جمسة في  اهلل عبد الممؾ واشار
حؿ  الدولتيف حؿ عفؿ بدي الالى أنو : " 0284 لعاـ" الباحث – الدولة رجؿ" جائزة تسممو

 عاـ كؿ فبمرور األخيرة، الفرصة إنيا" األخيرة فرصتنا" كتاب في قمت كما ،و القضية الفمسطينية
 ".معا قدما لممضي واإلسرائيمييف الفمسطينييف عمى صعوبة األمور وتزداد تعقيدا، األمر يزداد

 في والسالـ االستقرار حاؿ الى نصؿ لف الفمسطينية، القضية بحؿ نقـ  مالـ  اهلل عبد الممؾ وأكد
 ".االسط الشرؽ

 وكالة االنباء االردنية المصدر: 
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 تمسؾ مف استخالصيا يمكف التي الدروس عف ،Washington Examiner صحيفة تساءلت 
 .بالسمطة نتنياىو، بنياميف اإلسرائيمي الوزراء ورئيس ترامب دونالد األمريكي الرئيس مف كؿ

 سياسيا، فسادا ما مرحمة في تواجو أف يمكف وسمطة حكومة كؿ إف مقاؿ في الصحيفة وقالت
 .كمييما أو نظاـ، وجود عدـ أو المساءلة انعداـ بسبب ذلؾ أكاف سواء

سرائيؿ المتحدة الواليات" مف كال إف وقالت  إلى االتياـ توجيو بعد المعضمة، ىذه حاليا تواجو وا 
 يقترب ترامب الرئيس بدأ ، المتحدة الواليات في وىنا بالفساد، تتعمؽ منفصمة تيـ بثالث نتنياىو،

 ".العزؿ مف

 ونتنياىو ترامب ضد المرفوعة لمقضايا الموضوعية األسس في النظر ينبغي بينما" أنو وأضافت
 الخط عبرا أنيما ويبدو وطموحيف، قوييف الرجميف ىذيف أف واحد، شيء ىناؾ يبرز ومناقشتيا،

 ".فساد إلى الطموح تحوؿ دوف يحوؿ الذي الرفيع

 نتنياىو، إنقاذ محاولة عف لمتخمي األمريكية، اإلدارة ،"تايمز نيويورؾ" صحيفة دعت جانبيا، مف
 .الداخمية بمشاكميا أكثر واالىتماـ

 المستوطنات حوؿ بومبيو، مايؾ الخارجية، وزير تصريحات األمريكية الصحيفة ووصفت
 صديؽ نتنياىو إلنقاذ يائسة محاولة" إنيا قائمة شرعية، باعتبارىا الغربية الضفة في اإلسرائيمية

 .األمريكي لمرئيس" االنتخابية القاعدة لتوسيع وأيضا ترامب

 روسيا اليومالمصدر: 

.  
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 والى مف التنقؿ) المعابر اتفاؽ حوؿتعمف االتفاؽ  كوندوليزا الخارجية وزيرة - 0221 -09-88
 ( . ةغز 

 

الرئيس الشييد: ياسر عرفات " أبو عمار" يفتتح مطار غزة الدولي، وأوؿ  -8441 -09-88
  .طائرة ركاب تصؿ مف مصر

 

 بسبب إسرائيؿ فيو أداف والذي 828 رقـ الدولي األمف مجمس قرار صدور - 8412 -09-88
 .لحـ بيت قرب قبية قرية في ارتكبتيا مذبحة

 

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

