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  أواًل : الممف السياسي

 دمرت االحتالل دولة أن،  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب. د  أكد  
 االحتالل وترسخ تكرس كي جديدة مرجعيات فرض وتحاول الموقعة االتفاقات جميع وأنيت فعمياً 

 وقبول باالستكانة 7745 عام حزيران من الرابع حدود عمى الدولتين مبدأ واستبدال واستمراره،
 (.األبارثايد) تشريع أي االحتالل استمرار
 األوروبية الجامعات أساتذة من ووفدا األمريكية الكنائس من وفداً  لقائو خالل  عريقات وشدد

 العربية، السالم ومبادرة الدولية والشرعية الدولي بالقانون تحريرال منظمة تمسك عمى واألمريكية،
 شباط 02 يوم الدولي األمن مجمس أمام عباس محمود الرئيس طرحيا التي بالرؤية جسدت كما

0276. 
 ومصادرة العرقي والتطيير البيوت ىدم» تداعيات عن المسؤولية االحتالل دولة عريقات وحمل

 واإلصرار الموقعة االتفاقات لكل والتنكر واإلغالق، والحصار الميدانية واإلعدامات األراضي،
 .«األمريكية اإلدارة من مباشر بدعم األرض عمى االحتاللية الحقائق وفرض اإلمالءات عمى

  موقع منظمة التحرير: المصدر
 

 الحكومية والجيات المؤسسات ضم اجتماعامساء األحد ،  اشتية، محمد. د الوزراء رئيس ترأس
 الضريبية العائدات ألموال االحتالل سمطات باحتجاز والمتأثرة العالقة ذات الحكومية وغير

 .األزمة مع لمتعامل القانونية السبل لبحث وقرصنتيا،
 لمقانون اإلسرائيمية االنتياكات لمواجية قانوني تصور وضع االجتماع ىدف إن: اشتية وقال

 من والشيداء األسرى رواتب اقتطاع فييا بما المالي الصعيد عمى الموقعة واالتفاقيات الدولي
 .المقاصة

 يدفعيا التي المغادرة ضريبة خالل من سواء شكل من بأكثر أموالنا تسرق إسرائيل: اشتية وتابع
 عمى المدققة غير الخصومات خالل من أو( المحروقات) البمو ضريبة أو الفمسطيني المسافر
 .الصحي والصرف والكيرباء العالج
 ودولية محمية قانونية توجيات تتضمن توصيات مجموعة وضع االجتماع أن  اشتية، وأضاف

 .تنفيذىا قبل عمييا لممصادقة الرئيس عمى عرضيا سيتم
 مجمس الوزراء: المصدر 
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 قرارات بتطبيق الخاصة المجنة أن التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو يوسف أبو واصل أكد 

 البنود ستحدد الفمسطينية، القيادة من والمشكمة االحتالل، مع االتفاقيات بوقف المتعمقة القيادة
 أننا الى  الفتاً  ، المواطن بمصمحة يضر ال بما متتال، بشكل بيا التعامل بوقف ستوصي التي
نياء الوطنية الوحدة تحقيق وضرورة الفمسطيني الكل التفاف تتطمب جديدة مرحمة دخمنا  وا 

 .إجراءاتو وكل االحتالل لمواجية االنقسام،

 زمني، جدول شكل عمى ستعتمد المجنة أن العربي، لمقدس تصريح في يوسف ابو وأوضح
 التعامل وقف عممية أن إلى الفتا بيا، العمل وقف سيجري التي إسرائيل، مع الموقعة واالتفاقيات
 .المواطنين واحتياجات مصمحة مراعاة أجل من واحدة، مرة تتم لن باالتفاقيات

 قبل يحتاج قريبا، يكون ربما أمر وىو االقتصادي، باالتفاق التعامل وقف إن يوسف ابو وأضاف
 تصدير خاللو من يتم وكذلك الفمسطينية، المناطق إلى البضائع مرور يضمن بديل إيجاد ذلك

 ردناأل نحو تتجو حاليا، المتبعة اإلجراءات أن إلى الفتا العالم، أسواق إلى الفمسطينية البضائع
 .والتصدير االستيراد عمميات من مجدد شق في ولو إسرائيل، موانئ من بديال لتكون

 إنياء قبل ، «البديل» توفير أساس عمى تقوم خطة عمى ستعتمد المجنة ان يوسف ابو وبيَّن
 من سيطمب حيث الوقود، ذلك في بما إسرائيل، من االقتصادي المجال في خاصة المعاممة
 االتفاقيات تطبيق خالل من اقتصاديا، االحتالل من «االنفكاك» خطوات من التسريع الحكومة
 .والعراق األردن من كل مع أخيرا الموقعة

 الجانب من المقاصة أموال الستالم الرافض الفمسطيني الموقف عمى التأكيد يوسف ابو وجدد
 .منقوصة اإلسرائيمي

 صحيفة القدس العربيالمصدر: 
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فيذي راع التنالحكومة وىي الذ نأب ، لحركة فتح يد الفتياني امين سر المجمس الثور أعمن ماج
عين مع االخذ ب عن االحتالل  التدريجي نفكاك متعمقة باالسمسة اجراءات  بدأتلمنظمة التحرير 

 .ناء شعبناابواحتياجات  مصالحالحفاظ عمى  راالعتبا

يد  بيدف شل والبرامج ان الحكومة تواصل وضع الخطط وقال الفتياني عبر صوت فمسطين، 
و االحتاللية  لإلجراءاتاالستسالم  وعدم شعبنا مقدراتعمميًا في السيطرة عمى  اسرائيل

 .بأكمميا فمسطين في القدس او في سواء االستيطانية

في ادنى مستوياتيا  السياسية واالمنية  يمع الجانب االسرائيم االتصاالتان عمى وشدد الفتياني 
في احتالل المدعومة مع الواليات المتحدة شريكتيا  إسرائيللتواصل مع ال فائدة من ا ألنو ،

ىذه  إلنياء اً ان الحكومة تبذل جيودفيما يخص العالقة االقتصادية مع اسرائيل   مبيناً  شعبنا ، 
خيارات اقتصادية جديدة  البحث عن  او بدء وقف التحويالت الطبية  خالل  العالقة سواء من

 .والعراق في مجاالت الطاقة والوقود  نمن االرد مع كالً  ار االتفاقياتفي اط

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 

بوقف  الرئيس محمود عباسان قرار خالد مسمار  قال رئيس المجنة السياسية في المجمس الوطني
التنظيمات مثل حركة حماس  بعضلالباطمة المزايدات   أنيىمع االحتالل  الموقعةاالتفاقيات 

 . التيدئة  بشأنمع االحتالل  التنسيقوالتي تواصل 

  والوطنيالمركزي  المجمسينقرارات  ان قرار الرئيس يمبي عبر صوت فمسطين ، مسمار وأكد
 ونبض الشارع الفمسطيني.

اكثر من  تقديمياالتي تعيدت العربية  بكة االمان المالية بش باإليفاءودعا مسمار الدول العربية 
االلتزامات قطع اصة بعد قرار ترامب خ ، ن شعبناالحصار ع إلنياءمرة وقرارات القمم االسالمية 

 الضرائب لاألمو االحتالل  وقرصنوشعبنا  ألبناء يا واشنطن التي تقدم المالية
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، مشيرًا الى انياء االنقسام و  بالسرعة في تنفيذ الوحدة الوطنية  نيالمصريوطالب مسمار االخوة 
تي والالصعبة و  المقبمةة مجية المرحوالم ىما دجي النذتب ة التحريراس ومنظممحركة ان ح

 .الشرعية المتمثمة بمنظمة التحريرعودة حركة حماس الى و  تتطمب انياء االنقسام

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
 

 خيار بفرض حماس حركة قيام فتح. لحركة الثوري المجمس عضو المحام محمد استيجن   
 بين توافقي حتى او ديمقراطي شكل َاي عن بعيدا غزة لبمدية رئيساً  السراج يحيى قيادييا

 لمشعب لالحتكام الرافضة االستحواذية حماس سياسة تؤكد خطوة في المدني والمجتمع التنظيمات
 . والقمع والتخويف والتيديد القوة بمنطق غزة قطاع في العامة لمحالة والخاطفة والمستحوذة

 لحم، ببيت األىمية فمسطين جامعة في الثقافة وزارة نظمتيا ندوة خالل كممة في المحام ودعا
 ىذا عن تتراجع وان" والبمدية والتشريعية الرئاسية االنتخابات اجراء تقبل ان حماس حركة

نياك المدينة خراب في وتفننوا أمعنوا شخوص بفرض السابقة خياراتيا فشمت ان بعد االنتياك  وا 
 الرئيس دعوة تمبي وان والقرار االختيار في حقو الشعب يعطي اقتراع لصندوق تحتكم وان سكانيا
 الجبية تصميب سبيل في الوطني لممشروع خدمة من فيو لما الوطنية بالمصالحة بالقبول عباس

 " .االمريكية االدارة ومخططات االحتالل مخاطر لمواجية الداخمية
  معاوكالة : المصدر

 
 المقررة 00الـ الكنيست انتخابات خوض األحد، مساء ،"الديمقراطي الوطني التجمع" حزب قّرر
 .المشتركة العربية القائمة ضمن المقبل، سبتمبر من 75الـ في

 التي الحثيثة االتصاالت نتائج عمى بناء" اتخذ القرار أن عنو صدر بيان في التجمع وأوضح
 ". التجمع رفضو الذي األول المقترح تعديل إلى انتيت والتي المشتركة مركبات بين مؤخرا جرت

 إطار في العربي البرلماني التمثيل زيادة ضرورة أىميا عدة، اعتبارات" إلى لتجمعا قرار واستند
 الوطني السياسي العمل استيداف ظل في الداخل، في شعبنا أبناء أغمبية رغبة عن يعبر وحدوي
 اإلسرائيمية، المؤسسة قبل من الوطنية األحزاب عن الشرعية نزع ومحاولة الداخل، في والحزبي
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دارة إلسرائيل المحموم السعي موازاة في واألمنية، السياسية  لتصفية ترامب األميركي الرئيس وا 
 ".الداخل فمسطينيي فييم بما الفمسطيني لمشعب والجماعية الوطنية الحقوق

 لخوض واحدة قائمة ضمن 26 عام المحتمة االراضي في العربية االحزاب كافة تندمج وبذلك
 المقبمة الكنيست انتخابات

 84موقع عربالمصدر: 

 
 الحكومة: ممف ثانياً 

 

 لمحصول تركيا في الدراسية المنح من عدد توفر عن  العممي والبحث العالي التعميم زارة أعمنت
 .مختمفة تخصصات  في البكالوريوس درجة عمى

 حسب اإللكتروني الطمب تعبئة المعنيين الطمبة عمى ان ،صحفي بيان في الوزارة وأوضحت
 الوثائق تسميم ثم ومن الخاصة التعميمات في والموضح الطمبات لتعبئة المحدد النيائي التاريخ
 .المحدد التاريخ حسب ايضاً 

 مقر في األصول حسب ومصدقة المطموبة الوثائق مع مرفقة تقدم ان يجب الطمبات ان واضافت
 ونابمس الخميل في العالي التعميم مكاتب في أو اهلل رام في  العممي والبحث العالي التعميم وزارة

 العالي والتعميم التربية وزارة في الطمبات تقدم غزة طمبة بخصوص أدناه، المحددة العناوين حسب
 .اليوا تل – بغزة

 وزارة التعميم العاليالمصدر: 

 

 

http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5168
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 لممساىمة لمدم، الدائم الطوعي التبرع إلى المواطنين جميور الكيمة مي. د الصحة وزيرة أكدت 
 .ومشتقاتو لمدم المحتاجين والجرحى المرضى حياة إنقاذ في

 في والنفسية اإلجتماعية الفوائد إلى إضافة بالدم، لمتبرع الصحية الفوائد عمى الكيمة. د وأوضحت
 ويعمل عناصره، بكافة الدم يجدد الطوعي فالتبرع بينيم، الدم بوحدة الواحد الوطن أبناء تكامل
 القمبية والجمطات السرطان، بأمراض اإلصابة وتقميل الشوكي، النخاع خاليا تنشيط عمى

 من صحتو عمى لإلطمئنان المتبرع إمكانية الى إضافة الكبد، سالمة عمى ويحافظ والدماغية،
 .مجاني وبشكل ولدمو لو تجرى التي الفحوصات خالل
 لم أنو الكبد، اللتياب العالمي االيوم بمنسابة  الصحة وزارة أعمنت -اهلل رام أخرى ناحية ومن

 .7770 عام بعد ولدوا الذين المواليد بين( B) الفيروسي الكبد بالتياب إصابة أي تسّجل
 الكبد التياب ضد الوقائي التطعيم أدخمت التي المتوسط شرق دول أوائل من فمسطين وتعتبر

 ىذا ىيعط كما ،7770 العام منذ فمسطين في الجدد المواليد جميع بو يطعم والذي ،B الفيروسي
 وعمال والحالقين، الصحي، المجال في العاممين مثل خطورة، عوامل لدييم الذين لجميع التطعيم
 .الفيروس ليذا والحاممين المصابين وأىل النظافة،

 وزارة الصحة المصدر: 
 

 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دىم  بينيم فتى مواطنًا  71 االثنينفجر اليوم  اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 
العيسوية وسط القدس  من بمدة مواطنين 5والقدس بينيم  وتفتيش لممنازل بالمحافظات الشمالية

تشنيا قوات االحتالل عمى بمدة تعسفية ، وذلك في اطار حممة ةالمحتمة، معظميم من عائمة واحد
اليومي  تنكيلالعن  العيسوية منذ نحو شيرين اعتقل خالليا عشرات الشبان واألطفال، فضالً 

 من التسمل حاوال اثنين واطنينقوات االحتالل موفي المحافظات الجنوبية اعتقمت ،  نبالمواطني
 .القطاع في الجنوبية لمحدود المجاورة الكيبوتسات أحد إلى غزة قطاع حدود

 اليوم  حصبا عشرات المستوطين وفي اطار اقتحامات المستوطين لممسجد االقصى ، اقتحم
 من جية باب الرحمة .المسجد االقصىى 

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 حتفيم لقوا أشخاص أربعة إن كاليفورنيا بوالية جيمروي مدينة في الشرطة قائد سميث سكوت لقا 
 .نفسو النار مطمق بينيم من كاليفورنيا بوالية الغذائية لممواد معرض في نار إطالق خالل

 بالرصاص المصابين عدد أن من الرغم عمى نارية بطمقات جرحى بينيم من آخرون 73 وأصيب
 .بعد يتضح لم
 وكالة رويترز: لمصدرا
 ىي الفمسطينية القضية إن حسون الدين بدر أحمد السورية العربية لمجميورية العام المفتي قال  

 والقومية الوطنية مواقفيا عن لثنييا جاء واستيدافيا مواقف من سورية تتخذه ما كل في البوصمة
 العربي لمعالم األولى المركزية القضية زالت وما كانت الفمسطينية القضية أن مؤكدا الثابتة،

 القدس قضية محل تحل أن يمكن ال المنطقة بيا تمر التي الثانوية القضايا وأن واإلسالمي،
 .ومسمم عربي كل وجدان في تسكن التي وفمسطين

 الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين، قضاة قاضي لقائو خالل حسون، المفتي وأثنى
 القيادة موقف عمى دمشق، السورية العاصمة في ،اليباش محمودد. اإلسالمية والعالقات
 تكريس إلى الرامية المحاوالت كل رفض في عباس محمود الرئيس رأسيا وعمى الفمسطينية
 الفرقة ونبذ الفمسطينية الوطنية الراية تحت االنضواء إلى" حماس" حركة داعياً  االحتالل،
 .الوطنية الحقوق حماية أجل من واالختالف

من جانبو، أكد اليباش عمق العالقة المتميزة بين الشعبين الفمسطيني والسوري عمى مدى سنوات 
  .عمى حرص القيادة الفمسطينية عمى أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا التاريخ، مشدداً 

قرار الدول العربية، بما فييا سوريا، ىو مصمحة فمسطينية وأضاف اليباش أن حماية أمن واست
عميا، وأن الموقف الفمسطيني كان ومازال مع وحدة األراضي السورية، وضد المحاوالت الرامية 

 .إلى ضرب أمن سوريا واستقرارىا

 رويترزوكالة : لمصدرا
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 المتحدة األمم إلى شكوى تقديم تنوي فنزويال أن أرياس، خورخيو الفنزويمي، الخارجية وزير أعمن
 .المتحدة الواليات قبل من أجوائيا انتياك بسبب

 األمريكي الرئيس) إدارة فإن أعمنا وكما: "األحد أمس تويتر، في صفحتو عمى أرياس وكتب
 في شكوك أي ىناك توجد وال. لفنزويال العائد الجوي المجال تنتيك بأنيا تعترف ترامب( دونالد
 ىذه الفنزويمية الدفاع وزارة وصفت، فيما  المتحدة األمم إلى شكوى وسنقدم. السيئة نواياىا

 .جدي خارجي خطر بأنيا الحوادث

 روسيا اليوم: لمصدرا

 

 اليومحدث في مثل هذا :  خامساً 

 
 اإلسرائيمي القضاء من حكم عمى تحصل(  الييكل أمناء) يسمى ما جماعة - 0227  -07-5

 وضع بمحاولة وقاموا ، بالقدس المغاربة باب عند المزعوم لمييكل األساس حجر وضع ليم يجيز
 . الفمسطيني الشعب أبناء ليم تصدى حيث الحجر

 
 يميالتم عيد الشعبية المقاومة أيقونة عن تفرج اإلسرائيمي، االحتالل قوات -  0276  -07-5
 .أشير 6 مدة االحتالل سجون في قضيتا أن بعد ناريمان، ووالدتيا ،(عاما 75)
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

