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   أواًل : الممف السياسي 

 .منطقتنا في واالمن السالم تحقيق في تساعد ال االميركية اإلدارة إن عباس، محمود الرئيس قال 
 اليوم برلين، في ميركل انجال األلمانية المستشارة مع مشترك صحفي مؤتمر في الرئيس وأضاف
 عن واألمن واالستيطان والحدود والالجئين القدس ممفات رفعت االميركية االدارة أن الخميس،

 التي المرجعيات مع متناقضة بإجراءات واستبدلتيا الدولية، الشرعية وخالفت المفاوضات، طاولة
 .بأسره الدولي المجتمع أقرىا
 مجمس في اقترحو ما وفق كاممة، دولية برعاية المفاوضات تكون بأن مطالبتو الرئيس وجدد
 .الدولي األمن
 بعد تعترف ولم بإسرائيل واعترفت الدولتين بحل تؤمن التي األوروبية الدول جميع سيادتو ودعا
 الشعوب حق ويدعم العدل، قواعد ويرسي األمل سيعطي ذلك ألن بذلك، تقوم أن فمسطين، بدولة
نياء مصيرىا، تقرير في  المعاصر، التاريخ في احتالل أطول ىو الذي اإلسرائيمي، االحتالل وا 

 .المفاوضات مع أبدا يتناقض ال فمسطين بدولة االعتراف أن مؤكداً 
 وتحقيق وشعبنا أرضنا لوحدة سعينا سنواصل: "الرئيس قال الداخمية، المصالحة صعيد وعمى

 ".ونزيية حرة عامة النتخابات والذىاب المصالحة،
 وكالة وفاالمصدر: 

 واالتيامات االفتراءات" ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد. انأد
 فرج، ماجد المواء العامة، المخابرات جياز لرئيس توجيييا حماس، حركة تحاول التي ،"الباطمة
 المواطنين من عدد ضحيتيا وراح غزة، قطاع في وقعت التي التفجير عمميات وراء بالوقوف
 .األبرياء

 اغتيال محاولة في حدث مثمما" االفتراءات" ىذه مثل تكرار أن ، صحفي بيان في عريقات وأكد
 إخفاء تحاول حماس حركة أن عمى يدل فرج، والمواء اهلل، الحمد رامي السابق الوزراء رئيس

 عمييا. والتستر الحقائق
 تمزيق استمرار بالضرورة يعنى غزة، قطاع في" االنقالب" استمرار أن عمى عريقات وشّدد 

 .تعبيره وفق الفمسطيني، لشعبنا واالجتماعي والسياسي الوطني النسيج
 الموقع الرسمي لمنظمة التحريرالمصدر: 
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 المحتمة القدس مدينة في ليا دبموماسية بعثة فتح ىندوراس دولة قرار الوطني المجمس اعتبر 

 .دولتو عاصمة في الفمسطيني شعبنا حق عمى اعتداء أبيب، تل في بسفارتيا مرتبطة
 جسيم انتياك القرار ىذا إن ،رئيس المجمس الوطني في تصريح صحفي الزعنون، سميم وقال

 ،(0891) 679و ،(0891) 674: خاصة الدولي األمن مجمس وقرارات الدولي لمقانون
 أي وبطالن محتمة، فمسطينية عربية أرض القدس مدينة أن تؤكد والتي ،(4104) 4336و

جراءات قرارات  .الديمغرافية تركيبتيا أو القانوني مركزىا أو القدس مدينة طابع تغيير إلى تيدف وا 
 اإلسرائيمي لالحتالل حق بأي تعترف أن دولة ألية يجوز ال القرارات تمك بموجب انو وأضاف،

 .المحتمة المدينة ىذه في ليا سفارات أو بعثات افتتاح ليا يجوز وال فييا،
 العالم دول واجب ومن ميثاقيا حسب المتحدة األمم واجب من أن عمى الوطني المجمس وشدد
 القانون احترام وضمان األممية الييئة قرارات عن والدفاع العالم، في واالستقرار األمن حماية
 .القانوني غير قراراىا عن لمتراجع عمييا والضغط ىندوراس دولة من الدولي

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 
 
 وزارة في االنسان وحقوق المتخصصة ومنظماتيا المتحدة لألمم العامة االدارة رئيس أكد 

 يشكل بالقدس ليا تجاري مكتب لفتح ىندوراس محاوالت أن اهلل، عوض عمر. د الخارجية
 .األمن مجمس وقرارات الدولي القانون قواعد عمى عربدة من واشنطن بو تقوم لما انصياعا

 بعض حسابيا عمى لتتممق تجربة ليست فمسطين أن عمى فمسطين، صوت عبر اهلل عوض وشدد
 لمقانون وصارخا صريحا انتياكا يعتبر الذي األمر االمريكية، المتحدة الواليات لصالح الدول
 .وقواعده الدولي
 الوالية تفعيل أجل من ثنائي بشكل الدول مع والعمل لمبحث آلية ىناك إن اهلل عوض وقال

 والية حماية حالة يشكل الدول من الجماعي أو الثنائي االعتراف أن إلى مشيرا الدولية، القضائية
 القانوني المسار عمى القيادة تحركات تعزيز أجل من الدولي القانون قواعد لترسيخ جديدة

 .والدبموماسي
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
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 ورئيس عباس محمود الرئيس السيد من تعميمات ىنالك ان اليدمي فادي القدس شؤون وزير أكد 

 اليجمة ظل في المقدسيين صمود تعزيز بيدف كبرى أولوية القدس اليالء اشتية محمد.د الوزارء
 .المقدسة المدينة لتيويد الشرسة االسرائيمية
 في المواطنين صمود لتعزيز حثيث بشكل تعمل الوزارة ان عبر صوت فمسطين، اليدمي وأضاف
 والمساعدات المساندات وتقديم القانوني الدعم وبرامج التنموية البرامج تقديم خالل من القدس

 .والدولية واألجنية التنموية العربية الصناديق كافة مع التواصل الى اضافة االنسانية،
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

ن قرار ىندوراس فتح بعثة إ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، قالت
دبموماسية ليا بالقدس مرتبطة بسفارتيا في تل أبيب، واعتراف جميورية ناورو بالقدس عاصمة 

واعتداء  إىانة لممجتمع الدولي وقوانينو وقراراتو، ويعد غير شرعي وال أخالقي، إلسرائيل،
 عمى حقوق شعبنا غير القابمة لمتصرف. سافرا

المجتمع الدولي بالعمل عمى لجم  ، سم المجنة التنفيذيةفي بيان صحفي، با عشراوي وطالبت
رغاميما  ىندوراس وناورو، والوقوف في وجو ىذه القرارات غير المسؤولة والعدائية تجاه شعبنا، وا 

 عمى تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفمسطينية.
تين باألموال اإلسرائيمية ىو الدافع نحو القيام بيذه وشددت عمى أن طمع قيادات ىاتين الدول

الخطوات االستفزازية وغير الشرعية، كما أنو شكل ثمنا مقابل تصويتيما ضد حقوق شعبنا في 
 األمم المتحدة.

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 بسفارتيا مرتبطة بالقدس ليا دبموماسية بعثة فتح ىندوراس قرار والمغتربين الخارجية وزارة أدانت 

 لمقانون صارخا وانتياكا وحقوقو، الفمسطيني الشعب عمى مباشرا عدوانا وتعتبره ابيب، تل في
 لتحقيق مبذولة واقميمية دولية جيود اية يساعد ال انو كما وقراراتيا، الدولية والشرعية الدولي
 .الجيود لتمك تعطيال يكن لم ان الدولتين حل ومبدأ الدولية المرجعيات اساس عمى السالم
 لألمم العام األمين لدى ىندوراس ضد شكوى تقديم قررت ااني صحفي، بيان في الخارجية وقالت
 وتقديم ابيب، تل في بسفارتيا مرتبطة القدس في ليا رسمية دبموماسية بعثة فتح بسبب المتحدة
 لعام 679 رقم األمن مجمس قرار لمخالفتيا ىندوراس ضد العامة الجمعية في قرار مشروع
 .توغوسيغمبا في ليا سفارة فتح في رغبتيا سحب عن الوزارة وتعمن ،0891
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 العادية دورتو في سينعقد والذي العربية لمجامعة الوزاري المجمس من الطمب الوزارة قررت كما  
 اتخاذ باتجاه والدفع الخطوة ىذه بإدانة القادم سبتمبر من العاشر يوم الشقيق العراق برئاسة

 التزاماتيا متجاىمة الفمسطيني الشعب بحق جريمة من اقترفتو لما ىندوراس ضد عقابية إجراءات
 نقل وفي إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف ويمنع يدين الذي األمن مجمس قرارات حيال

 اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة لألمانة التوجو الوزارة تقرر كما. لمقدس ابيب تل من سفاراتيا
 .ىندوراس ضد تجارية مقاطعة إجراءات اتخاذ طالبة الغاية، لنفس

 ة وزارة الخارجيالمصدر: 
 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 عوم الوزراء رئيس مع والتشاور وبالتنسيق الرئيس توجييات عمى بناءً انو  المالية وزارة اعمنت  
 19/4108 لشير الرواتب صرف موعد تقديم تم ،الجديد الدراسي العام بدء اإلعتبار بعين األخذ
 .10/18/4108 الموافق األحد يوم ليكون
 والجرحى الشيداء ألسر كمخصصات كامالً  سيكون الصرف ان في بيان صحفي، المالية وقالت

 المدنيين العموميين الموظفين رواتب من% 41 سبة صرف الى إضافةً  المحررين، واألسرى
 .الوطن محافظات جميع في والعسكريين

 فبراير شير عن لمموظفين والمستحق رصده تم الذي المبالغ كامل صرف سيتم انو وبينت
 .14/4108 بشير الخاصة الرواتب كامل بتسديد قامت قد الوزارة تكون وبذلك ،4108
 العموميين الموظفين لجميع الثابت التنقل بدل عالوة بصرف االستمرار سيتم انو الى وتابعت

 . محافظات ولجميع المستحقين
 وزارة المالية: المصدر

 
 تقدميا التي المنحة من االول الجزء توقيع سيتم انو غانم، امجد الوزراء مجمس عام أمين قال

 عمى ستقدم انيا الى مشيًرا الخميس، اليوم اهلل رام في الوزراء مجمس مقر في الصينية الحكومة
 01 قيمتيا وتتجاوز وغيرىا والريادية والتعميمية الصحية المجاالت مختمف في مشاريع شكل
 .دوالر مميون

 الشمالية الوطن محافظات كافة ستشمل المشاريع ىذه ان عبر صوت فمسطين،  غانم واوضح
 .المناطق حاجة حسب توزيعيا وسيتم والجنوبية
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 بوقف البدء تم انو غانم قال االحتالل، عن االقتصادي لالنفكاك الحكومة خطط وحول 
 العراق من النفط استيراد عمى العمل الى اضافة االسرائيمية المستشفيات الى طبيةال التحويالت

 .باريس اتفاق وشروط المقاصة شروط وتحسين االردن، عبر تفضيمية بأسعار
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  
 

 الثانوية امتحان من الثانية الدورة نتائج والتعميم التربية وزارةب العامة االمتحانات لجنة أعمنت 
 .4108 االكمال توجييي نتائج ، فمسطين في االنجاز العامة
 قد ،44/19/4108 إلى 0/19/4108من الفترة في عقدت والتي الدورة ىذه ان المجنة  وقالت
( طالبًا  04014نحو ) تقّدم لمدورة  وقد    والخارج، والجنوبية الشمالية المحافظات في ُنفّذت

( طالبا وطالبة، وبمغت  01488وطالبة، في مختمف الفروع األكاديمية والمينية، نجح منيم ) 
 بغرض أو معدالتيم، تحسين من الطمبة تمكين بيدف وذلك )(%66نسبة النجاح العامة 

 الطمبة بإمكان سيكون إذ األولى، الدورة في فييا يستكمموا لم التي المباحث في االستكمال
 الجامعي الدراسي بالعام وااللتحاق العالي، التعميم مؤسسات في التسجيل الدورة ىذه في الناجحين
 .بنجاح األولى الدورة اجتازوا الذين بزمالئيم أسوةً  الجديد،

 وزارة التربية والتعميمالمصدر: 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن 41،  الخميساعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
كما اغمقت قوات االحتالل المسجد االبراىيمي ،  والقدس لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 .بالخميل ومنعت المصمين من الدخول اليو 
 العراقيب قرية الخميس، اليوم اإلسرائيمية، السمطات ىدمتوفي سياق االعتداءات االسرائيمية 

 .014 لممرة واإلخالء، بالتيجير والميددة النقب في االعتراف مسموبة

 باألقاليم الجنوبية  ممفوضية االعالالمصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً  

  
 بالمدينة، ليا سفارة فتح وتنوي إلسرائيل عاصمة بالقدس اعترافيا عن ناورو جميورية اعمنت  

 دولة اصغر وتعتبر اليادئ، المحيط جنوب تقع نسمة الف 03بـ سكانيا عدد يقدر التي وناورو
 .العالم في جزيرية
 النتقال مساعدات برنامج عمى بالمصادقة قريبا اإلسرائيمية الحكومة تقوم ان المتوقع ومن

 ال والتي ناورو، لسفارة منيا زءج تخصيص وسيتم القدس، الى الديبموماسية والممثميات السفارات
 .إسرائيل في سفارة حاليا تدير

 سكانيا وتعداد مربعا كيمومترا 40 مساحتيا العالم في جزيرية دولة اصغر ناورو جميورية تعتبرو 
 العمومية الجمعية في وصوت المتحدة األمم في مقعد ليا يوجد لكن فقط، نسمة الف 03

 العالم، في إلسرائيل التقميديين األصدقاء أقوى من، وىي  المتحدة والواليات الصين مثل بالضبط
 .المتحدة األمم في بالتصويت دائم بشكل تدعميا وىي

 معاوكالة لمصدر: ا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
سرائيل الفمسطينية التحرير منظمة عيتوق  – 0886 -48-9     لمسمطات التمييدي النقل اتفاق وا 

 .والمسؤوليات
 .رسام الكاريكاتير الفمسيطيني ناجي العمياغتيال  – 0897 -48-9  
 

 يخطفان من الجبية الشعبية لتحرير فمسطين العيساوي وسميم خالد ليمى  – 0848 -48-9
 إلى مسارىا ويحوالن أبيب وتل أنجموس لوس خط بين« 961 رقم رحمة األمريكية الركاب طائرة»

وذلك في محاولة الحتجاز رىائن لمبدالتيم بأسرى  منيا ركابيا إنزال بعد يفجرانيا ثم دمشق
 .فمسطينين لدي اسرائيل 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

