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  أواًل : الممف السياسي

" بوست جيروزاليم"الـ صحيفة في ورد لما الشديد استيائيا عن الفمسطينية الرئاسة عبرت 
 مغرضة االشاعات ىذه ان معتبرةً  السعودية، الفمسطينية العالقات في توتر وجود حول االسرائيمية

 وخاصة والسعودية، فمسطين بين والعميقة التاريخية العالقات عمى التشويش محاوالت من وجزء
 بن سممان الممك الشريفين الحرمين خادم بأخيو عباس، محمود الرئيس تربط التي المميزة العالقة

 .العزيز عبد

 الفمسطيني، شعبنا دعم في والمستمرة الراسخة السعودية العربية المممكة بمواقف الرئاسة، واشادت
 الى الشرقية، القدس وعاصمتيا مستقمة فمسطينية دولة قيام الى الداعي التاريخي الموقف وخاصة

 .المتواصل المالي الدعم جانب

 الممك الشريفين الحرمين خادم ألخيو عباس، محمود الرئيس تقدير عن الرئاسة، عبرت كما
 الشعب دعم في الثابتة لمواقفيم سممان، بن محمد :االمير عيده وولي العزيز عبد بن سممان

 .الفمسطينيين الحجاج بخصوص الممكية المكرمة وآخرىا الفمسطيني

 وكالة وفا المصدر: 

 

 التاريخية العالقة متانة عمى األغا، بسام السعودية العربية المممكة لدى فمسطين سفير شدد 
 العالية الثقة عمى ومبنية بالمطمق تنفصل أن يمكن ال والتي وفمسطين، المممكة بين الراسخة

 .العزيز عبد بن سممان والممك عباس محمود الرئيس السيد بين والمتبادلة

 تجديد عمى ، االحد اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في األغا وأكد
 وعمى لمتصرف القابمة غير حقوقو نيل في شعبنا مع الكامل وتضامنيا الراسخ دعميا السعودية

 الشرعية مع المممكة وأن بالتقادم يسقط ال الحق ىذا أن إلى مشيرا الالجئين، عودة حق رأسيا
 .العربية السالم ومبادرة الدولية
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 مواقع الى االلتفات بعدم والسعوديين شعبنا أبناء إلى السعودية لدى فمسطين سفير تّوجو كما
 ويطمقون السوداء الغرف عبر الفتنة زرع خالليا من االحتالل يحاول التي االجتماعي التواصل

 القضية تحمي ىي كما لمسعودية الحامي الدرع شعبنا يكون بأن آممو عن معربا األكاذيب، منيا
 .الفمسطينية

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر

 

والتنظيم مفوض التعبئة  فتح، لحركة المركزية المجنة أحمد حمس " ابو ماىر" عضو نفى
مكتب  تغيرات او خالفات في  حول تداوليا يجري التي األنباء صحة بالمحافظات الجنوبية،

 . التعبئة والتنظيم 

 ما عمى تسير بالمحافظات الجنوبية الحركية األمور أن صحفي ،  تصريح في حمس، وأوضح 
بالمحافظات  والتنظيم التعبئة مكتب في الممفات تدوير طرح أشير، ستة يرام، الفتًا الى انو  منذ

 ".عميو الرد يستحق ال عنو الحديث يجري ما كل وبالتالي ذلك، يتم ولم الجنوبية

 عمى سأضعو المنصب، في سيكون ومن الشائك، الممف ىذا يتحمل من نجد أن أتمنى: "وتابع
 ".الممف ىذا حمل في وأسانده رأسي،

 دنيا الوطن: المصدر

 

 قرار لتنفيذ القيادة استراتيجية ان ،الصالحي بسام التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو لقا 
 وتستند مدروسة، خطوات عبر محاور 3 وفق تسير اسرائيل مع الموقعة باالتفاقيات العمل وقف

 القرار ىذا من مباشر تأثر بأقل ليكونوا المواطنين صمود ودعم الشعبية المقاومة تعزيز إلى
 .االنقسام إنياء وكذلك
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 الفصائل خالل من يتم الخطوات ىذه لتنفيذ العمل إن ، فمسطين صوتعبر  الصالحي وقال
 .االحتالل بضائع بمقاطعة المتعمق سيما الشعبي الجيد واستمرار والقوى

 من مطمق بدعم شعبنا بحق وجرائميا انتياكاتيا تواصل االحتالل سمطات أن الصالحي وأضاف
 األيام خالل االحتالل اعتداءات وتيرة ازدياد من محذرا مختمفة، وقائع ويكرسون األمريكية اإلدارة
 .اليمين أحزاب لدى االنتخابية الدعاية ضمن القادمة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 المتحدة األمم إدراج عدمعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،  مجدالني أحمد د. اعتبر 
 لمعام الفمسطينيين األطفال بحق ترتكبيا التي االنتياكات بشأن" العار" قائمة في إلسرائيل

 تشجيعا اعتبره فمسطين، أطفال بحق انتياكات نسبة أعمى سجل الذي العام وىو ،8102
 .انتياكاتو عمى وتسترا لالحتالل

 يسمع لم غوتيرش، أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أن يبدو ،صحفي بيان في مجدالني وتابع
 الفمسطينيين، االطفال ضد يومي بشكل االحتالل حكومة ترتكبيا التي االنتياكات تمك وير  

 أراضي تحتل التي الدولة وىي! العار قائمة عمى االحتالل دولة تدرج لم من لمصمحة متسائال
 .لذلك مثال دوابشة وعائمة الكاميرات أمام أطفالو وتقتل شعب

 المسمحة، النزاعات حاالت في األطفال قضية لبحث األمن، مجمس عقدىا التي الجمسة إن وقال،
 األطفال أحالم القرار ىذا مثل خالل من يقتل الذي المجمس تاريخ في سوداء نقطة ستبقى

 .الدولية المحاكم في ومالحقتيم الجرائم مرتكبي معاقبة المفروض أن حين في الفمسطينيين،

 وكالة وفا: المصدر
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 اليومية واالنتياكات االحتالل سمطات اعتداءات إن صيام، اهلل عبد القدس محافظ نائب قال 
 الوطنية اليوية طمس في فشمت المحتمة، القدس في والمواطنين المبارك األقصى المسجد بحق
 .المقدسيين صوت اسكات وفي

 العنصرية وسياساتو االحتالل مواجية في األىالي صمود أن فمسطين، صوتعبر  صيام وأكد
 المدينة تيويد االحتالل لمخطط يتصدى ىو المحتمة القدس في الفمسطيني الوجود تستيدف التي

 .المقدسة

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 معتبرًة  فمسطين، دولة أرض حساب عمى اإلستيطاني التغول العبارات بأشد أدانت وزارة الخارجية 
 اإلسرائيمي اليمين لمخططات األمريكي والتبني لإلستيطان المحدود غير األمريكي الدعم أن

 الدولية. المحافل في عنو والدفاع وحمايتو اإلستيطان لتبييض مظمة ُيشكل التوسعية اإلستعمارية

 اإلستيطان فرض تحاول الُمتصيين وفريقيا ترامب أن إدارة وقالت الوزارة في بيان صحفي ، 
 لمتفاوض، قابمة غير كحقائق ،" األرض عمى والواقع الواقعية"  شعار تحت بو التسميم إلى وتدعو

 لمصالح وفقاً  اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع حل تجاه مواقفيا لتصميم ترامب إدارة دفع مما
 .اإلستيطانية اإلحتالل

 وعدم ،8332 القرار خاصة باالستيطان الخاصة الدولية القرارات تنفيذ عدم إن وأضاف الوزارة 
 في التمادي عمى أيضا اسرائيل في الحاكم اليمين ُيشجع جرائميا عمى االحتالل سمطات محاسبة

 .""ج" المصنفة المناطق في التوسعية مخططاتو تنفيذ

 وزارة الخارجية: المصدر
 

 
 
 



  
 
 

 
 
 

 

 
 2019-8- 4                         األحداليوم  : 

 الحكومة: ممف ثانياً 

 غد   يوم سيكون 10/8102 لشير العموميين الموظفين رواتب صرف أن المالية وزارة أعمنت
 .البنوك عبر 8102/  12/ 10 الموافق االثنين

 والقرارات الرئيس السيد فخامة توجييات عمى بناءً  أنوفي تصريح صحفي،  الوزارة واكدت
 الدولة، موظفي لجميع الرواتب احتساب وآليات معايير بتوحيد والقاضية الحكومة من المعتمدة

 :التالي النحو عمى حزيران شير رواتب ستصرف حيث

 جميع في المحررين واالسرى واالسرى الشيداء واسر الجرحى مخصصات كامل صرف. 0
 .الوطن محافظات

 ادنى بحد والمتقاعدين والعسكريين المدنيين الموظفين رواتب من% 01 نسبتو ما صرف. 8
 .غزة وقطاع الضفة في الموظفين لجميع شيكل 8111

 عمى والشمالية الجنوبية المحافظات في المدنيين لمموظفين الثابت التنقل بدل كامل صرف. 3
 .االصول حسب سواء حد

 الماليةوزارة المصدر: 

، المواطنين أخذ الحيطة والحذر فيما يخص تنفيذ أية عمميات مالية مع أطراف سمطة النقد دعت
 مجيولة.

وردت حول تعرض عدد من المواطنين  أن بالغات قد وأوضحت سمطة النقد، في بيان صحفي، 
تمقييم رسائل أو اتصاالت من أشخاص مقيمين خارج دولة فمسطين تحثيم لعمميات احتيال عبر 

عمى إرسال حواالت مالية سريعة ليم بيدف اإلسراع وتسييل إرسال الجوائز والتبرعات ليم تحت 
مسميات فوزىم بمبالغ مالية أو سيارات فارىة من خالل برامج معينة، أو استخدام أسماء ألمراء 

 عات، وغير ذلك من الوعود الكاذبة.وأثرياء عرب لتمقي تبر 
 المصدر: وكالة وفا
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العام لمقدس والديار الفمسطينية، رئيس مجمس اإلفتاء المفتي الشيخ محمد حسين  سماحة  عمنأ
ىـ ىو الساعة السادسة وخمس 0221األعمى ، أن موعد صالة عيد األضحى المبارك ليذا العام 

م حسب 00/2/8102ىـ، الموافق 0221الحجة  ذي 01وثالثون دقيقة من صباح يوم األحد 
 .التوقيت الصيفي

 كد سماحة المفتي ، عمى الفتوى بجواز التضحية بالعجول المسمنة،ومن ناحية أخرى أ
م 0220/0/02بتاريخ  03/0بين سماحة المفتي العام أن مجمس اإلفتاء األعمى في قراره رقم 

لعجول المسمنة، طالما ال يمكن تمييزىا لو أجاز إذا دعت الضرورة ودفعًا لمحرج التضحية با
وضعت بين غير المسمنات، بل ربما تفوقت عمييا حجمًا ولحمًا. مؤكدًا عمى أن من حكم 

 .األضحية توفير المحم الطيب والجيد والوفير لمفقراء
 المصدر: دار االفتاء الفمسطينية 

 
 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

خالل عمميات دعم وتفتيش   اً مواطن 00 األحد، اليومفجر  اإلسرائيمي االحتالل قوات تقمتاع 
 بجروح ، اليوم ظير مواطنين، ثالثة صيبل في المحافظات الشمالية والقدس ، فيما ألممناز 

 .اهلل رامب صالح، النبي قرية قرب عمييم مستوطنين اعتداء إثر طفيفة،
المسجد اليوم األحد  صباح مستوطنا 22تحم ممسجد االقصى اقل ةوفي سياق االقتحامات المتكرر 

االقصى المبارك من جية باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة 
 .بشرطة االحتالل

  وفاوكالة : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 في األقل عمى 00 وأصيب قتموا بو، مشتبو بينيم أشخاص، 01 إن األمريكية الشرطة التق  
 .األحد يومال أوىايو والية في دايتون بمدينة نار إطالق

 التي أوريجون منطقة في وقع إنو قالت لكنيا النار إطالق مالبسات عن السمطات تكشف ولم
 .والمتاجر الفنون ومعارض والحانات الميمية بالمالىي تشتير

 وكالة رويترز: لمصدرا 
 
 سيوقعان الرئيسي المعارضة وائتالف السوداني العسكري المجمس إن مطمعة،، مصادر قالت  

 يوم الوزراء رئيس تعيين سيتمس الحالي ، فيما أغسط 00 يوم دستوري إعالن عمى نيائي بشكل
 اجتماع أول سينعقد كما أغسطس 82 في ليا اجتماع أول الحكومة وستعقد ،أغسطس 81

 .المقبل سبتمبر أول في السيادة ومجمس الوزراء مجمس بين مشترك
 بعد األحد، اليوم الحق وقت في اإلعالن، عمى األولى باألحرف الطرفان يوقع أن المنتظر ومن

 .السبت أمس بشأنو االتفاق
 سبوتنكوكالة : لمصدرا

 
 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 
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