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   أواًل : الممف السياسي 

 الدولتين، بحل االتحاد التزام ،نيكمسون توماس القدس في األوروبي المفوض بأعمال القائم جدد  
 مع انسجاما فمسطين بدولة الفوري االعتراف إلى االتحاد اشتية محمد الوزراء رئيس دعا فيما

 .المعمن موقفو
 التي والمقاييس المواصفات لمؤسسة التابعة المعايرة مختبرات افتتاح حفل خالل نيكمسون، وقال

 اخترنا األوروبي االتحاد في نحن" اشتية محمد. د الوزراء رئيس بحضور اوروبي، بدعم أنشئت
. والعالم بالمنطقة السالم في تساىم والمستقمة،دولة الحرة فمسطين دولة بناء في معكم نكون ان

 ".لدولتين عاصمة والقدس وقوي، مستقل واقتصاد االنسان، حقوق احترام عمى تبنى دولة
 المقاصة بعائدات اسرائيل تالعب عن الناجمة االخيرة المالية االزمة ان االوروبي المسؤول وقال

 بإحالة األخير باالتفاق مرحبا ،"االقتصادية االستقاللية الى الحاجة قاطع بشكل تؤكد" الفمسطينية
 خطوة" بأنو التطور ىذا واصفا مباشرة، الفمسطينية الحكومة الى المحروقات عمى الضرائب جباية
 ".اخرى خطوات تتبعيا ان نأمل جيدة

 الفمسطيني الجانبين بين الموقعة) االتفاقيات احترام يجب انو واضح بشكل قمنا: واضاف
 ".الفمسطيني لمشعب حق فيي الفمسطينية، باألموال المساس وعدم ،(واالسرائيمي

 الفمسطينية، القضية تجاه االوروبي االتحاد بموقف اشتية محمد.د الوزراء رئيس اشاد جيتو، ومن
 .فمسطين بدولة االعتراف الى االتحاد داعيا
 إنما وفمسطين، االوروبي االتحاد بين الشراكة روح عمى فقط تؤكد ال الكممات ىذه" اشتية وقال
 ان مؤكدا ،"والعالم فمسطين في والسالم العدل تجاه االوروبي لالتحاد االصيل الموقف أيضا تؤكد

 ".فمسطين في لو شريكا يجد لم كما اوروبا، في واحدا شريكا لو يجد لن" ترمب
 ولدينا المتوسط، االبيض البحر حوض وفي والتنمية السالم في لنا شريكة اوروبا ان اشتية وأكد
 بدولة االعتراف الى االوروبي االتحاد ندعو و بعضيا، اسرائيل تعرقل االتفاقيات من العديد معيا

 الموقف اجل من ايضا إنما الفمسطيني، الشعب اجل من فقط ليس القدس، وعاصمتيا فمسطين
 سنكون اليوم كما" بقولو االوروبي المسؤول اشتية وخاطب ،"الدولتين حل يؤيد الذي االوروبي

 ".  االنسان حقوق واحترام الديمقراطية عمى تقوم دولة غدا،
 مقبوال ليس لممصالحة منظورنا كان واذا" لممصالحة الجدية الفمسطينية القيادة مساعي اشتية وأكد
 الفمسطيني الشعب وليقل عامة، انتخابات إلى فمنذىب لدينا، مقبوال ليس ومنظورىا حماس، من

 ".كممتو
 وكالة وفاالمصدر: 
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 تمتمك ال االمريكية المتحدة الواليات أن سالمة دالل فتح لحركة المركزية المجنة عضو أكدت  
 الكامل انحيازىا وسط الممف ىذا في المناورة تحاول بل الفمسطينية القضية لحل سياسيا مشروعا

 .االحتالل لدولة
 لمحل رؤية اي تقدم ان في الحق تمتمك ال واشنطن ان ،" فمسطين صوت" عبر سالمة واوضحت

 عن المتحدة الواليات قبل من المتكرر االعالن ان الى مشيرة اسرائيل، مع التساوق ىذا ظل في
 حوليا الشكوك وزرع المنطقة ارباك محاولتيا اطار في يأتي القرن صفقة تسمى ما طرح مواعيد
 لن وبالتالي الدولية الشرعية قرارات الى اصال يستند ال الصفقة ليذه العام االطار ان ىو واالىم

 .فمسطينيا بو القبول يتم
 اشارت دوليب، مستوطنة في استيطانية وحدات بناء االحتالل حكومة رئيس بإعالن يتعمق وفيما

 في المحموم السباق ضمن االستيطانية المشاريع تصعيد اطار في يندرج ذلك ان الى سالمة
 .اليمينية االحزاب من والعنصريين المتطرفين اصوات لكسب اسرائيل في االنتخابية العممية سياق

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 السم األميركية الخارجية شطب الرجوب جبريل فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين وصف 

 مع تساوقا يأتي ذلك ان الى مشيرا والفارغة، السخيفة بالخطوة المنطقة دول قائمة من فمسطين
 .المقبمة االنتخابات في االسرائيمية لمحكومة رئيسا نتنياىو إلبقاء المتطرف االسرائيمي اليمين
 استمرار ان  ، الثالثاء اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الرجوب وقال

 محاوالت ان مؤكدا العنف، دوامة الى المنطقة سيجر إلسرائيل االنحياز في االميركية االدارة
 .وستفشل يائسة وقضيتو شعبنا لشطب واشنطن
 عضو ونحن عممنا لنا دولة لدينا فنحن سخيفة لشطبنا واشنطن محاوالت" أن الرجوب وأوضح
 وىذا لالحتالل المجودة تمك ضعف العالم في وسفارات ممثميات ولنا االمن مجمس في مراقب

 ".بنا الدولي االعتراف من نابع
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 دونالد األمريكي الرئيس أصدرىا التي المنحازة واإلعالنات القرارات أن  الخارجية وزارة قالت  

 السالم، عممية رعاية في األمريكي الراعي دور أسقطت واإلستيطان، اإلحتالل لصالح ترامب
 .والفمسطيني االسرائيمي الجانبين بين لممفاوضات نزيية إدارة في لنظامو مصداقية أية وضربت

 مثل لعب في حقيقة يرغب األمريكي الرئيس كان ما  اذا ، صحفي بيان في الوزراة وأوضحت 
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 بشأن قراره مقدمتيا وفي لالحتالل المنحازة قراراتو عن أوالً  يتراجع أن فعميو النزيو الدور ىذا 
 .الييا بالده سفارة ونقل القدس
 المفاوضات طاولة عمى الجموس الفمسطينيين موافقة بين االمريكي الرئيس ربط ان الوزارة وبينت

 الذي الوحيد األمريكي الرئيس بأنو متفاخراً  قطعت، التي األمريكية المساعدات عمى لمحصول
 يمارسيا التي المالي اإلبتزاز بسياسة ترامب  من عمني اعترف.المساعدات تمك بقطع قرارا اتخذ
 .عميو والخضوع االستسالم شروط وفرض سياسياً  ابتزازه بيدف وقيادتو الفمسطيني الشعب ضد

 بأي يقبل ولن المالي اإلبتزاز سياسة قاطع بشكل يرفض شعبنا أن  عمى التأكيد  الوزارة وجددت 
 القدس قضية رأسيا وعمى والمشروعة العادلة الوطنية حقوقو عمى المساومة األشكال من شكل

 .فمسطين لدولة األبدية العاصمة
 وزارة الخارجيةالمصدر: 

 
 من ىولي أبو أحمد الالجئين شؤون دائرة رئيس التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو حذر 

 عمى سيؤثر الذي االمر القادمة أشير لألربعة األونروا وكالة ميزانية في المالي العجز استمرار
 .تعطيميا وبالتالي لالجئين المقدمة الخدمات

 اجتماعا إن ، الثالثاء اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في ىولي أبو وقال
 الدول خارجية وزراء الجتماع تمييدا القادم الثالثاء لالجئين المضيفة الدول مع سيعقد تحضيرياً 

 الدول تعمل أن أممو عن عرباً م الوكالة، تعانييا التي المالية األزمة لبحث ذاتو الشير في العربية
 .دوالر مميون 051 البالغة العجز قيمة تقميص عمى العربية

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 في االحتالل اجراءات إن سميب العظيم عبد الشيخ االسالمية األوقاف مجمس رئيس قال  
 أوامر أو األقصى المسجد باقتحامات سواء المسممين لمشاعر مباشرا استفزازاً  تمّثل القدس

 األقصى المسجد وخطيب العميا االسالمية الييئة رئيس استدعاء آخرىا وكان واالبعاد االعتقال
 .صبري عكرمة الشيخ
 دون تحول لن القدس في االحتالل اجراءات أن عمى ،" فمسطين صوت" عبر سميب وشدد
 أخطرىا كان والتي االقتحامات من الشرسة اليجمة وجو في األقصى عن الدفاع في واجبنا

 .المبارك األضحى عيد أيام أول صبيحة
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 وعدم األقصى عن الدفاع في فعمية مواقف اتخاذ إلى واالسالمية العربية األمتين سميب ودعا 
 .واالدانة الشجب ببيانات االكتفاء

 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 السادس االصدار االنترنت بروتوكول استخدام إن المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة لتقا 
"IPv6 "والشروع الرقمي التحول عممية لتسريع وضروري بفمسطين، التكنولوجيا عالم في نقمة 

 .االشياء انترنت بتطبيق
 ألجل ضروري السادس االصدار االنترنت بروتوكول تبني أن ،صحفي بيان في الوزارة وأوضحت
 .الشبكة بيذه واألجيزة المستخدمين من المزيد وربط لإلنترنت االساسية البنية لتوسيع التخطيط
 ،(IPv4) االنترنت بروتوكول محدودية فجوة يمغي البروتوكول ليذا السريع التطبيق وأضافت،

 .حقيقية انترنت بعناوين المباشر االتصال يعزز نيائي ال بعدد عناوين توفير تضمن والتي
 وكالة وفا : المصدر

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 

خالل عمميات دىم وتفتيش  ينمواطن 8،  الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 . والقدس لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 صحيفة القدسالمصدر: 
اعتصم العشرات من المواطنين بينيم عدد من عائالت الشيداء المحتجزة جثامينيم لدى  

، وسط مدينة نابمس، لممطالبة االحتالل، وممثمون عن المؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم 
باإلفراج عن جثامين الشيداء التي يحتجزىا االحتالل في الثالجات وما تسمى بـ"مقابر األرقام"، 

شييدا منذ العام  50 االحتالل يحتجز، حيث  ءسترداد جثامين الشيداالبمناسبة اليوم الوطني 
 ".مفقودا  88ر األرقام"، وشييدا في "مقاب 552، و5105

 وكالة وفا : المصدر
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

 قابل غير المبارك األقصى المسجد أن البصل أبو عبدالناصر االدرني األوقاف وزير أكد  
 عقيدتيم، من يتجزأ ال جزء وىو وحدىم لممسممين مقدس حق وىو المكاني، أو الزماني لمتقسيم

 قرآن بو ونزل ، العال لمسماوات ومعراجو وسمم عميو اهلل صمى نبييم ومسرى األولى قبمتيم فيو
 .الدين يوم إلى يتمى
 التاريخي الوضع لتغيير محاولة أي تجاه الكاممة الـمسؤولية االحتالل سمطات بو البضلا ّملوح

 أضرار أي مسؤولية االحتالل سمطات حمل كما منو، جزء أي أو المبارك األقصى لممسجد القائم
 منعيا نتيجة الرحمة باب مبنى وخاصة  األقصى المسجد داخل مبنى ألي تحدث قد معمارية

 المبنى ىذا ترميم من األوقاف في الـمبارك األقصى الـمسجد إعمار مشاريع لـمديرية الدائم
 التاريخي

 بيا يقوم التي واالقتحامات واالعتداءات االستفزازية لمتصرفات الشديد رفضو عن الوزير عبرو 
 التي االستفزازات ىذه بوقف مطالبا السالح، وبقوة عنوة المبارك األقصى لممسجد  المستوطنون

 عن المقدس الدفاع بواجب وتذكرىم العالم أرجاء في غضبيم وتثير المسممين مشاعر تؤجج
 .كالمبار  األقصى المسجد

 صحيفة الدستور االردنيةالمصدر: 
 
 لالمم العام لالمين الخاص الممثل كوبيتش يان ،عون ميشال العماد المبناني رئيسال أبمغ 

 عمى اإلسرائيمي العدوان عمى رداً  االمن مجمس الى بشكوى تقدم لبنان" ان ، ، لبنان في المتحدة
 بمثابة ىو حصل ما الن نفسو عن الدفاع في بحقو يحتفظو  بيروت، من الجنوبية الضاحية

 ".أراضينا وسالمة واستقاللنا سيادتنا عن الدفاع في حقنا الى المجوء لنا يتيح حرب إعالن
 المبنانية الحدود عمى قوسايا منطقة عمى وكذلك الجنوبية الضاحية عمى االعتداء ان: "ىون وقال

 في لبنان عمى يسري وما 0010 الرقم االمن مجمس قرار من االولى الفقرة يخالفان السورية -
 ".أيضا إسرائيل عمى ينطبق ان يجب الدولي القرار ىذا مندرجات

 وكالة االنباء المبنانيةلمصدر: ا
 
 الجديدة االنتقالية السودانية الحكومة التزام ستختبر المتحدة الواليات إن كبير أمريكي مسؤول قال 

 البالد اسم رفع عمى موافقتيا قبل اإلنسانية الميام دخول وتسييل التعبير وحرية اإلنسان بحقوق
 .لإلرىاب الراعية الدول قائمة من
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 أظيرت ، وىيمع حكومة عبد اهلل حمدوك التعامل إلى نتطمع نحن الخارجية بوزارة مسؤول وذكر 
 .“االلتزام ىذا اختبار وسنواصل ،اآلن حتى االلتزام

 وكالة رويترزلمصدر: ا
 

حذرت روسيا من خطورة اليجمات التي تشنيا إسرائيل في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد 
 .التوتر عقب مثل ىذه العمميات قد يؤدي إلى اندالع نزاع عسكري واسع ال يمكن التنبؤ بتبعاتو

ة" عقب ، إن "التصعيد الجديد لمتوتر في المنطقصفيوقالت الخارجية الروسية، في بيان 
أغسطس الحالي في سوريا ولبنان "يثير  52العمميات العسكرية األخيرة التي نفذتيا إسرائيل منذ 

 ."قمقا بالغا لدى موسكو
وأضافت الوزارة: "أشار الجانب الروسي مرارا إلى خطورة مثل ىذه التصرفات في األجواء 

ى نزاع عسكري واسع ال يمكن اإلقميمية المتوترة ألقصى درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إل
 ."التنبؤ بتبعاتو

وجددت روسيا دعوتيا "كل األطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس وااللتزام الصارم 
 ." بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجمس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصمة

 روسيا اليوملمصدر: ا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 جبيةلم عامال ميناأل قوات االحتالل االسرائيمي تغتال أبو عمي مصطفى   - 5111 -50-8  
 .في مكتبو برام اهلل  فمسطين لتحرير الشعبية

 
 باتفاقات" إسرائيل" التزام تفند اإلنسان لحقوق الدولي التضامن مؤسسة- 0990 -50-8  

 الحصار بسياسة االستمرار مع ، شييدا( 201) 0990 آب أواخر حتى قتمت حيث:  أوسمو
 ، واالعتقاالت المداىمات واستمرار الفمسطينيين منازل وىدم ، والمخيمات والقرى لممدن واإلغالق
 ( .أوسمو اتفاقات) في عمييا االتفاق تم قضية 22 من بأكثر الوفاء رفضيا واستمرار

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

