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6-12-2017 

 2019-11-26                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 بالعيد كومشيتش، جيمو واليرسك البوسنة في الرئاسة مجمس رئيس عباس، محمود رئيسال ىنأ 
 .لبالده الوطني

 في شعبنا لحقوق الداعمة التضامنية واليرسك البوسنة لمواقف تقديره عميق عن سيادتو وأعرب
قامة حريتو نيل أجل من المشروع نضالو  مدينة الشرقية، القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وا 
 .والسالم والتعايش التسامح

 الشعبين خير فيو لما وتطويرىا الشعبين تربط التي العالقات تطوير عمى حرصو سيادتو وأكد
 .المتبادلة ومصمحتيما والبمدين

، رئيس جميورية سورينام ديزي بوتريز، لمناسبة احتفال بالده محمود عباس   رئيسال كما ىنأ
 .بعيد إعالن االستقالل

وأعرب سيادتو في برقيتو، عن اعتزازه بعالقات الصداقة التي تربط البمدين، وتطمعو لتطويرىا 
 .وفتح آفاق جديدة أماميا

قامة دولتو المستقمة وثمن سيادتو، مواقف سورينام التضامنية الداع مة لحق شعبنا في نيل حريتو وا 
 وعاصمتيا القدس الشرقية.

 وكالة وفا المصدر: 

 

 تبدأ والتي الغضب أيام في الواسعو المشاركو الى الفمسطيني الشعب أبناء فتح، حركة دعت  
 الغاشم اإلسرائيمي والعدوان الجائره األميركية لمقرارات رفضا الوطن، أرجاء كافة في اليوم الثالثاء

 المواثيق الحائط بعرض ضربت التي ترمب إدارة عمى وردا الثابتو، الوطنية وحقوقو شعبنا بحق
 مخالف غير االستيطان فييا اعتبر التي بومبيو تصريحات آخرىا كان والتي الدوليين، والقانون
 الدولية المؤسسات لكافة فاضح استيتار في الدولي، لمقانون
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 صحفي، تصريح في القواسمي ةأسام فتح حركة باسم والمتحدث الثوري المجمس عضو ودعا 
 التي ترمب إدارة لمواقف المطمق رفضيم عن الواضح التعبير الى شعبنا، أبناء االثنين، مساء

 اإلسالميو ومقدساتنا وأرضنا شعبنا عمى عدوانو في اإلسرائيمي لإلحتالل شريكا صبحتأ
 السالم مقابل األرض مبدأ أساس عمى انطمقت التي السياسية العممية أسس وضربت والمسيحية،

 لعاصفة ينحني ولن وصموده، بإرادتو وكبير عظيم الفمسطيني الشعب أن فتح حركة وأكدت
 ووطنو أرضو عمى محافظا مناضال صامدا وسيبقى االسرائيمي، -األميركي الثنائي العدوان

 الحرية أجل من المناضل الفمسطيني الشعب صوت أجمع العالم وسُيسمع القدس، وعاصمتو
 .والعدوان لإلمالءات والرافض واالستقالل،

 مفوضية االعالم والثقافةالمصدر: 

 

 ضد المستوطنون بيا يقوم التي الممنيجة االعتداءات ،اشتيو محمد د. الوزراء رئيس أدان   
 .الغربية الضفة من متفرقة مناطق في ومقدساتيم وأراضييم وممتمكاتيم المواطنين

 المستوطنين آالف اقتحام،  الوزراء لمجمس األسبوعية الجمسة خالل الوزراء رئيس أدان كما
 أمام الحرم أغمقت التي االحتالل قوات حماية تحت الخميل مدينة في الشريف اإلبراىيمي الحرم

 محيط في ومنازليم المواطنين عمى اعتداء من ذلك رافق وما فيو، األذان رفع ومنعت المصمين
غالق الشريف، الحرم  جديدة حمقة بمثابة االعتداءات تمك معتبراً  المنطقة، في التجارية المحال وا 
 ىويتيا وتزوير الخميل في واألثرية والدينية التاريخية المواقع عمى لمسيطرة اليادفة المخططات من

 .المعمارية

 مجمس الوزراءالمصدر:  

 

 

 

 الحكومةممف  ثانيًا:
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 الماسي، الموسم ليذا الخارج من الزيتون زيت استيراد منع ، األسبوعية جمستو  في المجمس قرر 
 كما التيريب، لمنع الالزمة اإلجراءات باتخاذ الرقابية الجيات وتكميف الوطني، المنتوج لحماية
 الكيرباء قطاع وتقييم لدراسة الوطنية المجنة توصيات عمى النيائية المصادقةالمجمس  قرر

 .مؤسساتو بكافة فمسطين في الكيرباء قطاع وتطوير تنظيم بيدف

 مجمس الوزراءالمصدر:

 

 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان :ثالثاً 

خالل عمميات   ًا عمى األقلمواطن 21 ، الثالثاء اليوم فجر اإلسرائيمي، قوات االحتالل اعتقمت  
 بعد مستوطنون أضرم، فيما ات الشمالية والقدس ظبالمحاف لمنماطق مختمفة دىم وتفتيش

 غرب شمال سبسطية بمدة في األثرية بالمنطقة زيتون أشجار في النار الماضية، الميمة منتصف
 .نابمس

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 أبو سامي المريض االسير استشياد عن الثالثاء اليوم صباح الفمسطيني االسير نادي أعمن  
 .  التوتر من حالة السجون شيدت فيما الثالثاء، اليوم صباح االحتالل سجون داخل دياك

 حالتو تدىور نتيجة االسير عن لالفراج التماسا قدمت قد والمحررين، األسرى شؤون ىيئة وكانت
 السجون إدارة قبل من وممنيج متعمد طبي إلىمال تعرض أن بعد وحرج، خطير بشكل الصحية
 .الموت لحافة أوصمتو

 63) العمر من يبمغ والذي ،1001 تموز 24 تاريخ منذ المعتقل دياك أبو األسير أن ذكري
 تم عامًا،24 منيا أمضى عامًا، وثالثين مرات لثالث المؤبد بالسجن عميو ومحكوم( عاماً 

 سنوات، خمس قرابة ومنذ ،1022 سبتمبر شير في األمعاء في سرطاني بورم إصابتو تشخيص
 حيث اإلسرائيمي،( سوروكا) مستشفى من والموثقة الطبية األخطاء نتيجة بالتدىور حالتو بدأت
 .وضعو سوء من زاد ما حاد ورئوي كموي فشل حدوث إلى أدت جراحية، لعمميات خضع

   نادي االسيرالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 

 تجري التي المجان إن االثنين يوم األمريكي النواب بمجمس المخابرات لجنة رئيس شيف آدم قال 
 من وجيزة فترة بعد القضائية المجنة إلى تقريرىا سترسل ترامب دونالد الرئيس مساءلة بشأن تحقيقا
 .المقبل األسبوع الكونجرس عودة

 كنا إذا االنتظار يمكنو ال عاجل أمر ىذا” إن النواب بمجمس لزمالئو رسالة في شيف وشدد
 .“انتخاباتنا ونزاىة البالد أمن سنحمي

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 جيسون انضمام تطرفًا، األكثر اليمينية المنظمة ،"الجميوري الييودي االئتالف" منظمة أعمنت   
 عمى أشرف حيث الدولية، لممحادثات السابق، ترامب دونالد األميركي الرئيس مبعوث غرينبالت،

 إلى األخيرة األثالث السنوات في اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع تجاه األميركية السياسة صقل
 مجمس إلى فريدمان ديفيد أبيب تل في ترامب وسفير كوشنر، جاريد ترامب، صير جانب
 .إدارتيا

 لم أنو تبين بعدما الماضي 1026 األول تشرين 62 يوم موقعو من استقال قد غرينبالت وكان
 المتحمس دفاعو في ناشطاً  ظل ولكنو المنظور، المدى في" القرن صفقة" كشف المتوقع من يعد
 مددت التي المتحدة األمم بموقف ومندداً  المحاصر، غزة قطاع لقصف مشجعاً  إسرائيل، عن
 وزير العتراف مباركاً  وأخيراً  األونروا، – الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة والية

 ىذه إن قائالً  اإلسرائيمية، المستوطنات بشرعية الماضي األسبوع بومبيو مايك األميركي الخارجية
ن ييودية، أحياء عن" عبارة ىي  في الييود حق ومن أىميتيا من وتقمل" ميينة مستوطنة كممة وا 

  ".والسامرة ييودا" في البناء

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

ا
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لالحتجاج عمى إقرار مشروع ستدعت وزارة الخارجية الصينية السفير األمريكي تيري برانستاد ا 
قانون حقوق اإلنسان والديمقراطية في ىونج كونج بالكونجرس األمريكي قائمة إنو يرقى إلى حد 

 .اخمي صينيالتدخل في شأن د

وذكرت الوزارة في إخطار نشر عمى موقعيا االلكتروني أن نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ 
التدخل في شؤون ىونج كونج  تصحيح أخطائيا والكف عن”زيغوانغ حث الواليات المتحدة عمى 

 .“والشؤون الداخمية الصينية

 رويترزوكالة المصدر: 

 

 

أعمن مجمس جامعة الدول العربية عمى مستوى وزراء الخارجية العرب إدانتو ورفضو قرار  
تشرين الثاني الحالي، باعتبار  25الواليات المتحدة األمريكية الذي أعمنو وزير خارجيتيا يوم 

ال يخالف القانون  2634االستيطان االستعماري اإلسرائيمي في األرض الفمسطينية المحتمة عام 
 الدولي.

وأكد المجمس ، في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار األمريكي اعتبار االستيطان اإلسرائيمي 
عادية، اليوم اإلثنين، برئاسة العراق، أن ىذا ال يخالف القانون الدولي" في ختام دورتو غير ال

القرار األمريكي باطل والٍغ وليس لو أثر قانوني وأنو مخالفة صريحة لميثاق وقرارات األمم 
، والرأي االستشاري 1023لعام  1662المتحدة ذات الصمة بما فييا قرار مجمس األمن رقم 

وميثاق روما األساسي  2626لرابعة لعام ، واتفاقية جنيف ا1002لمحكمة العدل الدولية لعام 
 وغيرىا من مبادئ القانون الدولي ذات الصمة. 2665لممحكمة الجنائية الدولية لعام 

 صحيفة القدسالمصدر: 

 

 

 

ا

ا
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 إسرائيميتين عسكريتين وحافمتين جيًبا يياجم حسن أيمن المصري الجندي - 2660   -13-22
 العسكريين صفوف في والجرحى القتمى من عدًدا موقًعا اإلسرائيمية ، المصرية الحدود عمى

 .األولى األقصى مذبحة باسم عرف ما عمى رًدا وذلك اإلسرائيميين

 

 

 دخول تأشيرة عرفات ياسر الشييد الرئيس منح ترفض المتحدة الواليات - 13-22-2655 
 اجتماع نقل اتجاه في ودفع السوفياتي االتحاد وتدخل ، المتحدة األمم مقر في خطاب إللقاء

 والقى الحضور، من عمار ابو الرئيس يتمكن كي جنيف إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية
 . فمسطين صوت ليسمعيم العالم امام الشيير خطابو

 

 

 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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