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  أواًل : الممف السياسي

 مراسم في المشاركة بعد تونس السبت، مساء لو، المرافق والوفد عباس محمود رئيسال ادرغ  
 .السبسي قايد الباجي محمد الراحل الرئيس الكبير تونس فقيد تشييع
 وألقى العاصمة، بتونس قرطاج قصر في الكبير الراحل تشييع مراسم في شارك قد سيادتو وكان
 فقدت جمعاء واإلنسانية واإلسالمية العربية واألمتين وتونس فمسطين إن ،فييا  قال تأبينيو، كممة
 .السبسي الكبير القائد

 إلى العودة رحمة منيا بدأنا أننا ننسى وال قموبنا في خاصة مكانة لتونس إن ، سيادتو وأضاف
 .فمسطين

 يوسف الحكومة ورئيس الناصر، محمد المؤقت التونسي لمرئيس التعازي الرئيس وعقب ذلك قدم
 .الفقيد وأبناء وزوجة الشاىد،
  وكالة وفا: المصدر

 
 لن أنو ، ووتش رايتس ىيومن منظمة من وفداً  استقبالو خالل اشتية، محمد. د الوزراء رئيس أكد
 عن التعبير أن الى مشيرا الرأي، عن التعبير حرية خمفية عمى مواطن أي مالحقة أو اعتقال يتم

 .مواطن لكل مقدس حق الرأي
 االنتقاد خالل من رأييم عن التعبير في حقيم لممواطنين كفمت الحكومة ان: "الوزراء رئيس وقال 

 وسائل عبر او االلكترونية، المواقع أو االجتماعي التواصل وسائل صعيد عمى سواء البناء،
 ".وغيرىا االعالم

 ومجالس بنجاح، البمديات انتخابات عقد تم بالديمقراطية اإليمان مبدأ من: "اشتية وأضاف 
 ".التجارية الغرف وانتخابات الفمسطينية، الجامعات في الطمبة

 قانون إقرار عمى العمل سيتم الفمسطينية المرأة بواقع النيوض لضمان انو الوزراء رئيس وأوضح 
 نظام عمى العمل يتم أن إلى باإلضافة عاما، 81 ل لممرأة الزواج سن ورفع قريبا، العائمة حماية
 القرار، صنع في المرأة مشاركة لضمان والرسمية، السياسية المؤسسات في بالمرأة الخاصة الكوتا
 .الفمسطيني النظام في فاعال جزءا تكون وان

قدم رئيس الوزراء ، واجب العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد  ومن ناحية أخرى
 السبسي، في بيت العزاء الذي أقامتو السفارة التونسية في رام اهلل.
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لرئيس الراحل السبسي ، سينال منا كل المحبة وستبقى ذكراه عطرة في قمب اشتية ، ان اوقال 
شيداء من امتنا العربية واإلسالمية والذين سقطوا دفاعا كل فمسطيني، لروحو الف رحمة ولكل ال

كانت محطة العودة لفمسطين، ستبقى مشرقة في قمب كل التي "تونس ، مؤكدًا ان عن فمسطين
فمسطيني، وستبقى فمسطين تترحم عمى كل الذين سبقوا الرئيس السبسي، فالحبيب بورقيبة الذي 

 ة ألمتنا العربيةعممنا الواقعية السياسية والحكمة وكل محب

 مجمس الوزراء: المصدر 
 
 داعمة  دولة من انتقمت واشنطن ان فتح، لحركة المركزية المجنة عضو محيسن جمال أكد 

 ومنع والسياسي االقتصادي حصارىا عبر شعبنا عمى العدوان في مشاركة دولة الى لالحتالل
  الدولية الشرعية قرارات تنفيذ

 االحتالل مع مفتوحة معركة امام الفمسطينية القيادة أن ، فمسطين صوت عبر محيسن وقال
 . الشعبية المقاومة وتوسيع اكبر بجيد شعبنا ابناء مطالباً 

 مع المواجية في الشعبي والتصعيد المعركة، في القيادة من تصعيد المطموب أن محيسن، وأكد
 .الشعبية المقاومة واستمرار نجاح مقومات كل وتوفير االحتالل

 التي الميمة إنجاز أجل من الجيود وتكامل وتركيز النضال استمرار يجب" أنو محيسن وأضاف
 ".واألسرى والجرحى الشيداء سبيميا في قدمنا

 القائم الوضع حماس حركة تمتقط" بأن أممو عن محسين عبر  الوطنية بالمصالحة يتعمق وفيما
 إنياء أىمية عمى مشدداً  ،" االنقسام إنياء في جادة تكون وأن ، عباس محمود الرئيس ورسالة

 .موحدين الوطني المشروع تدمر التي اإلسرائيمية السياسة نتائج مواجية أجل من االنقسام؛

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 الحكومة: ممف ثانياً 

أعمن محافظ نابمس إبراىيم رمضان عن قرار الرئاسة ورئيس مجمس الوزراء محمد اشتية، 
بتشكيل لجنة تحقيق مركزية برئاسة جياز االستخبارات المركزية وعضوية األجيزة القاضي 

 .األمنية، لموقوف عمى مالبسات األحداث األخيرة في نابمس
وعّبر المحافظ خالل تصريح صحفي اليوم األحد، عن أسفو لما آلت إليو األحداث األمنية في 

بالرأس ليمة أمس، داعيا  برصاصة مباشرة نابمس وتطوراتيا، خاّصة عقب إصابة أحد المواطنين
 .اهلل أن يمّن عميو بالشفاء، وينظر إليو برحمتو ولطفو

 المصدر: وكالة وفا

 

 صرف أجل من حثيثة، جيوداً  تبذل وزارتو أن االجتماعية، التنمية وزير مجدالني أحمد د. أكد 
 .المبارك األضحى عيد قبل الفمسطينيين، لممواطنين االجتماعية الشؤون شيكات

 عيد قبل االجتماعية الشؤون شيكات لصرف جيوداً  نبذل": "الوطن دنيا"لـ مجدالني وقال
 ".صرفيا نستطيع أن ونأمل بيا، نمر التي الصعبة الظروف رغم االضحى،

 الصرف فعممية الحالية، الفترة خالل االجتماعية الشؤون شيكات صرف نستطع لم إذا: "وأضاف
 ".الموعد عن وسنعمن العيد، بعد ستكون

 دنيا الوطنالمصدر: 
 
كد حسام أبو الرب، وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أن كافة الحجاج الفمسطينيين، أ

 .سيصمون يوم غٍد االثنين، إلى األراضي الحجازية بأمن وسالم
المحافظات الشمالية وأشار أبو الرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن خروج كافة الحجاج في 

 .والجنوبية إلى المممكة العربية السعودية، سيكتمل اليوم األحد
وقال أبو الرب: "اليوم سيخرج الفوج األخير من حجاج المحافظات الجنوبية والشمالية"، الفتًا إلى 

حاج سيغادرون الضفة الغربية، اما حجاج المحافظات الجنوبية فسيصمون اليوم  8111أن ىناك 
 .مطار الممك عبد العزيز في المممكة العربية السعودية إلى

 المصدر: دنيا الوطن
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم  بينيم فتى مواطنين 7فجر اليوم األحد  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
 واطنينقوات االحتالل م، وفي المحافظات الجنوبية اعتقمت وتفتيش لممنازل بالمحافظات الشمالية

 في الجنوبية لمحدود المجاورة الكيبوتسات أحد إلى غزة قطاع حدود من التسمل حاوال اثنين
 .القطاع

 صحيفة القدس: المصدر
 

مخطط  لسطات االحتالل سموان عن فخري ابو ذياب من حذر عضو لجنة الدفاع عن بمدة 
لتيويد وادي الحمص واالحياء المجاورة بالقدس عبر احاطتيا بالمستوطنات وذلك إلحداث خمل 
في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين لمحيمولة دون تمدد االحياء العربية بالقدس ومنع 

 .بار المقدسيين عمى الرحيل تواصميا  إلج
ان ىذا  المخطط  االحتاللي يأتي في اطار ما يسمى  عبر صوت فمسطين، وقال ابو دياب

لشيخ الجوز وا مميا بالقدس المحتمة  منيا حي واديبإغالق المقدس الذي يطال احياء وبمدات بأك
وربطيا مع الخط  من خالل احاطة البمدة القديمة بالمستوطناتجراح وبمدة سموان والصوانة 

 .8697االخضر في القدس الغربية وطمس معالم حدود عام 
ستيالء البا مخططاتيا االستيطانية بالقدسفعميًا  االحتالل تنفذ  طات سمان  وأوضح ابو دياب

حيث ان ىناك اخطارات باليدم ، ىارون وكبانية ابو راح حي الشيخ ج منيا فيو زل عمى المنا
وحدة استطيانية  781بالتزامن مع عزميا اقامة  مختمفة ،  وذرائع شقة سكنية تحت حجج 881

في اربعة شوارع  انفاق 4اقامة مشيرًا الى عزم االحتالل عربي بالمنطقة،  أثر أيومسح جديدة 
  بين الشرطرين الشرقي والغربي لممدينة لتكممة مشروع القطار الخفيف في العاصمة المحتمة احدىا

 لتييئة ضم المناطق ضمن مخطط مايسمى القدس الكبرى
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 
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لمجمس الذي قدمو سنوي التقرير القال األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في  
ىو  8181قتموا وأصيبوا في العام الماضي األمن الدولي،، إن عدد األطفال الفمسطينيين الذين 

 .8184األعمى منذ عام 
 99فمسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة العام الماضي، بينيم  96وبحسب التقرير، فقد قتل 

 .طفال قتموا بنيران قوات االحتالل اإلسرائيمي
االحتالل، وذلك طفال بنيران قوات  8974طفال، بينيم  8799كما أصيب، العام الماضي، 

 .خالل المظاىرات والمواجيات وحمالت التفتيش واالعتقال
أن تطبق فورا إجراءات وقائية وحمائية لوقف االستخدام المفرط لمقوة" بودعا غوتيريش "إسرائيل 

 وحماية االطفال من العنف.
 صحيفة االيام: لمصدرا

 إياليجا أفريقي أصل من الديمقراطي لمنائب حادة انتقادات ترامب دونالد األمريكي الرئيس وجو
 وانتقد بالعنصري لترامب كالمنجر وصف عمى رداً  وذلك، “متوحش متنمر” بأنو ووصفو كامنجز

 .باليجرة المتعمقة سياساتو بشدة

 بأنو وصفتو الذي كامنجز عن لمدفاع بيموسي نانسي الديمقراطية النواب مجمس رئيسة وردت
 العنصرية اليجمات جميعا نرفض” تويتر عمى وقالت االقتصادية والعدالة المدنية الحقوق بطل
 .“القوية قيادتو وندعم عميو

 لكامنجز بالسماح  صوتت قد كامنجر، يرأسيا والتي النواب مجمس في الرقابة لجنة  وكانت
 جاريد وصيره إيفانكا، ترامب، ابنة منيم األبيض بالبيت لمسؤولين استدعاء طمبات بإصدار
 .السجالت حفظ لقوانين محتممة بانتياكات يرتبط تحقيق توسيع إطار في وذلك كوشنر،

 وكالة رويترز: لمصدرا
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 البالد، في وديمقراطي حر بشكل منتخب رئيس أول السبسي، قائد الباجي رئيسيا تونس ودعت  
  العالم قادة من عدد وحضرىا التونسيين من اآلالف عشرات فييا شارك حاشدة وطنية جنازة في
  . . عباس محمود الرئيس بينيم من

 رويترزوكالة : لمصدرا

 

 

 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 88 حتى استمر) سويسرا في زيورخ في العالمي الصييوني المؤتمر انعقاد - 8686  -81-7

 نفوذ وتعزيز القدس في البراق حائط عمى لمسيطرة الييود دعوة مقرراتو وأبرز ،(8686 أغسطس
 .الييود المستوطنين

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

