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 أواًل : الممف السياسي 

 الكونغرس في الديمقراطي الحزب أعضاء من وفداً  خالل استقبالوعباس  الرئيس محمود أكد  
 لإلمالءات رفضو عمى مشددا الدولية، الشرعية لقرارات وفقاً  الدولتين حل عمى ،األميركي
 .واألمن والحدود والالجئين بالقدس المتعمقة األميركية والقرارات

 وتصر دولية، برعاية الموقعة الثنائية االتفاقات تحترم لم إسرائيل أن عمى التأكيد سيادتو، وجدد
 .االتفاقيات ىذه بوقف قرار التخاذ الفمسطينية القيادة دفع الذي األمر تدميرىا، عمى

 .السالم وتحقيق الدولتين لحل الكامل دعميم عن الوفد أعضاء أعرب بدورىم،

 وكالة وفاالمصدر: 

 

 االستيطانية النشاطات استمرار ،شدةب ردينة أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق انأد 
 عبر جديدة، استيطانية وحدات بناء عمى اإلسرائيمي االحتالل سمطات وموافقة اإلسرائيمية،

 .جديدة وحدة 0022 بناء عمى موافقتيا

 وىدم اعتقاالت أو استيطان، كانت سواء اإلسرائيمية والقرارات اإلجراءات إن ردينة أبو وقال
 بناء ألي شرعية وال شرعي، غير جميعو االستيطان أن مؤكدا مدمرة، مخاطر تحمل لمبيوت،
 الشرعية وتحدي الفمسطينية لمحقوق إسرائيل انتياك أن معتبرا الفمسطينية، األرض عمى إسرائيمي
 منطقة في االستقرار وعدم التوتر حالة باستمرار سيساىم بل سالم، أي إلى يؤدي ال الدولية
 .أصال وممتيبة مشتعمة

 السالم ومبادرة الدولية، الشرعية أساس عمى الفمسطينية القضية حل دون أنو ردينة أبو وأكد
 .والعالم المنطقة عمى وصعب خطير طرق مفترق ستمثل المقبمة المرحمة فإن العربية،

 المصدر: وكالة وفا
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رحبت حركة "فتح" بشجب المتحدث باسم االتحاد األوروبي قرار الحكومة اإلسرائيمية حول المزيد 
 من البناء االستيطاني في أراضي دولة فمسطين.

عممية من أوروبا وقالت حركة "فتح" في بيان لممتحدث باسميا جمال نزال: "نحن نتطمع لخطوات 
لكبح التوسع االستيطاني المستعمر في بالدنا عمى يد إسرائيل، ونرحب بتذكير الحكومة 
اإلسرائيمية المتطرفة من قبل شركائنا األوروبيين ببطالن مخالفاتيا القانون الدولي اإلنساني، 

 وبضرورة التراجع عن سياستيا غير الشرعية في ممف االستيطان".

بيانات أوروبية ىامة وعمى مستوى وزراء الخارجية األوروبيين شددت عمى عدم وأضاف نزال أن 
بما فييا  7691انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيمية عمى األراضي العربية المحتمة منذ عام 

 القدس الشرقية عاصمة دولة فمسطين.

  مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر:  

 العام المفوض  خالل استقبالو التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات د.صائب كدأ
 موقف عمى، لويس غوين الغربية الضفة في  األونروا عمميات ومديرة كرينبول، بيير لألونروا
 لخدمة المتعددة وبرامجيا  األونروا عمى المحافظة وضرورة وجوب من الثابت الفمسطينية القيادة

 التي التحديات مواجية في ، 020 و 761 األممين القرارين نص كما ، الفمسطينيين الالجئين
 المتصاعدة االسرائيمية االجراءات ظل في ، خاصة والقدس عامة المناطق كافة في عمميا تواجو
 . ضدىا

  الموقع الرسمي لمنظمة التحريرالمصدر: 

 0022بناء  نيتيا  االحتاللسمطات اعالن  ان دالل سالمة ،   المركزيةقالت عضو المجنة 
حل الدولتين وقرارات الشرعية ار تنكرىا لفي اط يأتيجديدة في القدس المحتمة وحدة استيطانية 

 .الدولية 

وبدعم من الواليات ه حاول تكريس وجودوأضافت سالمة عبر صوت غمسطين ان االحتالل ي 
 المقامة بالضفة واالراضيويؤسس لواقع قائم عمى ضم المستوطنات  األمريكيةالمتحدة 

  الفمسطينية لدولة االحتالل.
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نفيذ قراراتو  يفرض ت أن يستطيع الذي ال  البائسانو في ظل الوضع الدولي  ، سالمة  واكدت
استنياض  االال نممك  فإنناالتنفيذ،  حيزيخرجيا الى و المتعمقة باعتبار االستيطان غير شرعي 

القيادة  استمراراضافة الى الشعبية المناىضة لالحتالل الداخمية من خالل المقاومة الحالة 
 ولية .لمحماية الدقرار  فاد بإن لممطالبةالمتحدة  لألممبالتوجو 

اكثر فاعمية   اإلسرائيميةضائع الب مقاطعةقالت سالمة يجري العمل عمى جعل من جيا أخرى و 
  االحتالل. بضائع المستوطنات ومن ثم باقي ضائع تجريم االتجار ببابتداء من 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 الدولية والمؤسسات الييئات ، التحرير منظمة في المدني والمجتمع االنسان حقوق دائرة طالبت 
 مما االحتالل سجون في األسرى لحماية الفوري بالتدخل األحمر، الصميب مقدمتيا وفي

 .االحتالل حكومة ورائيا ومن السجون مصمحة تسمى ما يد عمى اجرام من لو يتعرضون

 منظمة خطة ضمن األسرى مع تتعامل االحتالل قمع أجيزة إن"صحفي،  بيان في الدائرة وقالت
 من يعانون الذين االسرى مئات مع القتل، حد الطبي، اإلىمال بسياسة تتمخص سمفا ومعدة

 واليدف. وغيرىا والقمب السرطان كمرض خطير امراض من يعاني منيم والعديد مزمنة امراض
 ".البطيء الموت الى بيم تؤدي منيا ميؤوس صحية لحاالت ايصاليم ىو السياسة ىذه وراء من

 وضع من يعاني الذي السايح بسام األسير حياة عن الكاممة المسؤولية" االحتالل سمطات وحممت
 القمب، عضمة بعمل خطير وضعف والعظام الدم بسرطان إلصابتو نتيجة جدا خطير صحي
 ".اىمو ومعاناة معاناتو من يزيد مما بالسجون القمع سمطات بحقو تمارسو طبي اىمال وسط

  وكالة وفا المصدر: 
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 ثانيًا: ممف الحكومة

 القاضي العميا العدل محكمة بقرار االلتزام إلى األطباء نقابة الكيمة مي. د الصحة وزيرةدعت   
 .الصحة وزارة مرافق في اإلضراب بإنياء

 القاضي ،7٨6/0276 رقم المحكمة بقرار االلتزام عدم بأن إداري تعميم في الوزيرة وأضافت
 وفق الممتزمين عدم بحق إدارية إجراءات سيتبعو األطباء، نقابة قبل من المتخذ اإلضراب بوقف
  .المدنية الخدمة قانون

 وزارة الصحة المصدر: 

احتيجات السوق من توفير تفاىم لمتعاون في مجال تمذكرة  الفسطينية واألردنيةحكومتان وقعت ال
 .االردن  وعبرمن المشتقات النفطية 

في االردن  المرخصة  شراءئيا من المؤسساتالتعاون بين البمدين من خالل وتنص المذكرة عمى 
 .االدرنية  المرافقوتحزينيا في 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

 : ممف االحتالل واالستيطانثالثاً 

 

خالل عمميات دعم وتفتيش   ينمواطن 9، الخميساعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي فجر اليوم  
 . والقدس الشمالية ل في المحافظاتلممناز 

اقتحم عشرات المستوطنين، لمسجد األقصى، عمى ا االسرائيمية اليومية  االعتداءاتوفي سياق 
 .صباح اليوم ، المسجد األقصى المبارك، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 



  
 
 

 
 
 

 

 
 2019-8- 8                          الخميساليوم  : 

 مستوطنة قرب جنودىا أحد جثة عمى الخميس، اليوم صباح اإلسرائيمي، االحتالل قوات ثرتع 
 جنوب المواطنين أراضي عمى المقامة ،"عتصيون غوش" االستيطانية الكتمة في" عوز مغدال"

 .لحم بيت
  ".لمطعن تعرضو نتيجة قتل قد الجندي" أن االحتالل جيش باسم متحدث وزعم

   وفاالمصدر: وكالة 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 إلى مالدينوف، نيكوالي األوسط، الشرق في السالم لعممية المتحدة لألمم الخاص المنسق دعا  
 .المحتمة الغربية بالضفة "ج" المنطقة في المستوطنات توسيع وقف

 الماضيين اليومين خالل وافقت اإلسرائيمية السمطات" أن وأوضح مالدينوف في بيان صحفي ،
 ".المحتمة الغربية بالضفة جيم المنطقة مستوطنات من سكنية وحدة 0122 نحو توسيع عمى
 ،"الدولي لمقانون صارًخا انتياًكا ويشكل" قانونيا ليس المستوطنات توسيع إن دينوف مال وقال
 فمسطينية دولة إقامة فرص يقوض الغربية، لمضفة الفعمي الضم في قدماً  المضي" أن إلى مشيرا
 ".عميو المتفاوض الدولتين حل من كجزء الصمة، ذات المتحدة األمم قرارات أساس عمى
 ".كامل وبشكل الفور عمى" المستوطنات توسيع وقف إلى بالدعوة بيانو وختم

 أخبار االمم المتحدةالمصدر:  
 

 ،خالل لقائو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثانيالممك عبد اهلل  العاىل األردني أكد
 وبما الدولتين، حل أساس عمى اإلسرائيمي الفمسطيني الصراع إلنياء الجيود تكثيف عمى ضرورة

 وعاصمتيا 7691 عام حزيران من الرابع خطوط عمى المستقمة الفمسطينية الدولة قيام يضمن
 شأنيا من والتي األحادية اإلسرائيمية الممارسات وقف ضرورة مشددًا عمى الشرقية، القدس

 .السالم فرص تقويض
 وكالة االنباء االردنية المصدر: 
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 نيكوالس بالده، رئيس بأن الخميس، اليوم رودريغيز، خورخي الفنزويمي اإلعالم وزير أعمن 
 مع المحادثات من المقبمة الجولة إلى الحكوميون المسؤولون ذىاب بعدم قرار اتخذ مادورو،

 .أغسطس 6و ٨ يومي عقدىا المقرر بربادوس، في المعارضة
 بسبب( لممحادثات) الفنزويمي الوفد إرسال عدم قرر مادورو، نيكوالس الرئيس أن رودريغيز وقال

 حصارا تطمق التي ترامب[ دونالد األمريكي الرئيس] إدارة جانب من. والوحشي الجسيم العدوان
 ".وأموالنا وتجارتنا اقتصادنا، عمى قانوني غير

 وكالة سبوتنكالمصدر:  
 

 بتجميد ترامب دونالد األمريكي الرئيس أصدره الذي األمر إن الصينية الخارجية وزارة قالت
 .الدولية العالقات ألعراف وانتياكاً  “سافراً  تدخالً ” يشكل الفنزويمية الحكومة أصول
 وحثت فنزويال، مع التعاون ستواصل الصين إن ، تشون ىوا الخارجية وزارة باسم المتحدثة وقالت

 .الشقاق إثارة عن والتوقف الدولي القانون احترام عمى المتحدة الواليات
 وكالة رويترزالمصدر: 

 
 خامسًا: حدث في مثل هذا اليوم 

 
أعمن عن وقف العمميات العسكرية بين مصر والكيان الصييوني والتي عرفت  -2176-٨-٨

 "بحرب االستنزاف".
 
الثابت من رفض توطين  لبنان يؤكد موقف سميم الحص لبنان رئيس وزراء -7666-٨-٨

 .فمسطين ويؤكد عمى حقيم بعودتيم إلى أراضييم في لبنان في الفمسطينيين الالجئين
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 
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