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   أواًل : الممف السياسي 

 جميعان، ناصر الوطني األمن قوات مرتبات من لمعقيد التعازي ،عباس محمود رئيسال قدم 
 بحضور غزة، قطاع عمى اإلسرائيمي العدوان أثناء السواركة عائمة من أفراد ثمانية باستشياد

 .جبر إسماعيل الحاج الفريق

 المصاب بيذا الفمسطيني وشعبنا السواركة آل نعزي: جميعان العقيد استقبالو خالل الرئيس وقال
 ويميم جناتو، فسيح ويدخميم رحمتو، بواسع شيداءنا يتغمد أن وتعالى سبحانو اهلل داعين الجمل،
 .والسموان الصبر أىميم

 منزل صواريخ بستة الماضي الخميس قصفت قد كانت الحربية االحتالل طائرات أن إلى يشار
 نائمون، وىم ساكنيو، رؤوس فوق غزة، قطاع وسط البمح دير في( السواركة) ممحوس أبو عائمة

 العائمة ىذه من أفراد 8 استشياد عن أسفر ما

  وكالة وفا المصدر: 

 

 تنديدا لندن، في اإلسرائيمية السفارة أمام احتجاجية وقفة بريطانيا في الفمسطينية الجالية نظمت
 .غزة قطاع عمى اإلسرائيمي بالعدوان

 الدولي المجتمع وطالبوا العدوان، في واألطفال األبرياء بمقتل تندد ىتافات الوقفة وتخممت
 الشعب بحق المتواصمة اإلسرائيمية االنتياكات لوقف التدخل بضرورة البريطانية والحكومة
 .الفمسطيني

  وكالة وفا المصدر:

 

دعت شركة كيرباء محافظة القدس، المؤسسات الحيوية، خاصة المستشفيات والمراكز الصحية 
كافة  والعيادات الطبية، ألخذ الحيطة والحذر، تحسبا من قيام إسرائيل بقطع التيار الكيربائي عن

 حم، وأريحا.مناطق امتياز الشركة، في محافظات القدس، ورام اهلل والبيرة، وبيت ل
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 مطالبا الشركة، إرادة عن خارج اإلجراء ىذا إن العمري، ىشام الشركة إدارة مجمس رئيس الوق 
 الكيربائي التيار انقطاع فترة خالل المستشفيات فييا بما والحذر الحيطة أخذ بضرورة المشتركين

 اإلسرائيمية الحكومة بموافقة شعبنا أبناء عمى الجماعي العقاب سياسة ضمن يأتي الذي

  وكالة وفا المصدر:

 

 ممف الحكومة  : ثانياً    

 العممية األبحاث تكون بأن مويس أبو محمود. د.أ العممي والبحث العالي التعميم وزير طالب  
 .المعرفية اضافتيا بجانب واجتماعي اقتصادي أثر ذات الجامعات في

 MBA األعمال إدارة برنامج من الخامسة الدفعة تخريج حفل في ،كممتو خالل مويس أبو وشدد 
 في ماضية وزارتو ان األمريكية بنسمفانيا -انديانا وجامعة األمريكية العربية الجامعة بين المشترك

 أنحاء جميع في المنتشرة الفمسطينية الخبرات من واالستفادة فمسطين، في العممي البحث بوتقة
 .الفمسطينية الدولة لخدمة العالم

 نوعية إلى تقميدية من الجامعات لتحويل الوقت حان بأنو" قائالً  الفمسطينية لمجامعات نداءً  ووجو 
 نحتفل الذي البرنامج شاكمة عمى والمزدوجة الثنائية بالبرامج النمطية البرامج واستبدال وتقنية،
 ".اليوم ىذا طالبو بتخريج

 بفتح قياميا وضرورة لمجامعات المجتمعية المسؤولية أىمية عمى" العالي التعميم" وزير وأكد 
 . لطالبيا عمل وفرص وتدريب ذاتي تمويل لخمق الخاص والقطاع المحمي المجتمع مع الشراكات

 ايزو وال يعرفيا توضيح ال الذات، من تنبع ولكنيا تصنع ال المجتمعية المسؤولية" وأضاف 
نما يطبقيا،  ".الوطن وحب االنتماء من فقط تأتي وا 

  التعميم العاليوزراة المصدر: 
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 واألسرى ممف االحتالل واالستيطان ثالثًا: 

مواطنين خالل عمميات دىم وتفتيش  4 ،األحد اليوم فجر اإلسرائيمي، اعتقمت قوات االحتالل  
برصاص  ب الشاب احمد عماريصمحافظات الشمالية والقدس، فيما اطنين باللمنازل الموا
 بمحافظة طولكرم.بمدة قفين  االحتالل في 

 المصدر: مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية 

 

 اثناء اليوم صباح االحتالل شرطة برصاصلم تعرف ىويتو بعد،  مقدسي شاب استشيد  
 اعمنت حيث المستشفى الى اثرىا عمى نقل بميغة اصابة، وذلك بعد القدس في سيارتو مطاردة
 .بعد ىويتو تعرف ولم،وفاتو

 وكالة معا: المصدر

 

دارة اإلسرائيمي، االحتالل سمطات الشاللدة، محمد العدل وزير حّمل  خاص، بشكل سجونيا وا 
 .دياك أبو سامي األسير حياة عن الكاممة المسؤولية

 تمّقي لو يتسنى لكي دياك أبو األسير عن الفوري اإلفراج إلى ،عنو صدر بيان في الشاللدة ودعا
 .السجن خارج جراحية عمميات   إجراء إمكانية وتوفير الطبية، والمتابعة العالج

 األسرى تجاه واإلنسانية القانونية مسؤولياتيا بتحمل األحمر لمصميب الدولية المجنة وطالب
 ووقف دياك، أبو االسير عن الفوري لإلفراج االحتالل دولة مع اتصاالتيا بتكثيف وقياميا

 والمعتقمين. األسرى بحـق الخطيـرة الممارسات

رئيس ىيئة شؤون االسرى والمحررين المواء قدري ابو بكر، إن الجاليات  طالبومن جيتو 
بأن تنشط في سبيل بمورة لوبيات فمسطينية تكون فاعمة وضاغطة عمى الحكومات ،الفمسطينية 

 .ىوالبرلمانات الدولية والرأي العام في أماكن تواجدىا لمدفاع عن األسر 

  وكالة وفاالمصدر: 
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حزب أزرق  ان من الميكود خشية لمناقشة اليوم ظير قبل االسرائيمي اليمين تحالف رؤساء جتمعي 
 بانو غانتس صرح ان بعد المشتركة، القائمة بدعم ضيقة حكومة إقامة عن غدا سُيعمن ابيض
 .ثالثة انتخابات الى الذىاب لتفادي شيء كل سيعمل

 ان واستذكر إسرائيل، عمى تيديدا ستشكل العرب النواب عمى معتمدة حكومة ان نتنياىو ويرى
 ىؤالء مع سياسية محادثات اجراء عمى قادرا يكون لن انو االنتخابات قبل قال نفسو غانتس
 .الدولة ضد يتحدثون ألنيم النواب

 الغاء وان،  ومتساوون شرعيون شركاء العرب المواطنين ان جبارين يوسف النائب أوضح وبدوره 
 .عرقي وتفوق عنصري معيم حكومة إقامة احتمال

 يذكر ان ميمة تشكيل غانتس لحكومة اسرائيمية تنتيي يوم االربعاء القادم .

 فضائية مكان العبرية: المصدر

 

 : الممف العرب والدولي ثالثاً 

 

 األمم في عضو دولة 071 أن حقيقة إن" ساوندرز، كريستيان العام المفوض بأعمال القائم قال 
 معونتيا تقديم لمواصمة ليا دعميا عن وأعربت األونروا في ثقتيا تأكيد أعادت قد المتحدة

 دعم في الوكالة تمعبو الذي الحيوي الدور عمى تأكيدا تعد قادمة سنوات لثالث الضرورية
 فمسطين الجئي احتياجات

 ولمجيات المتحدة األمم في األعضاء لمدول لمغاية ممتنون نحن: "لالونروا بيان ساوندرزفي وقال
 عمى وسنعمل: "بالقول مضيفا ،"الوكالة في بالثقة الساحق التصويت ىذا عمى ولمشركاء المانحة
 ".الصحيح المكان في وضعيما سيتم المستمر ودعميم ثقتيم أن ضمان

 موقع االونرواالمصدر: 
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 لألمم العامة الجمعية بتصويت العربي البرلمان رئيس السُّممي فيم بن مشعل الدكتور حبر    
 وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة والية تجديد لصالح( دولة 071) ساحقة بأغمبية المتحدة،
 (.األونروا) الفمسطينيين الالجئين

 بالحقوق الدولي المجتمع تمسك يؤكد التاريخي التصويت ىذا أن العربي البرلمان رئيس وأعتبر
 عمى حاسماً  ورّداً  الدولية، الشرعية وقرارات الدولي لمقانون وفقاً  الفمسطينيين لالجئين المشروعة
 بموجب تأسست لتيوا الوكالة لعمل ودعماً  األونروا، وكالة عمل إلنياء الدول بعض محاوالت

 .م0949 ديسمبر 8 بتاريخ( 213) رقم العامة الجمعية قرار

  معاً وكالة المصدر: 

 

 

 

 قد األبيض، البيت في اثنين مسؤولين شيادات نص ،األمريكي بالكونغرس النواب مجمس نشر
 .ترامب دونالد المتحدة، الواليات رئيس بعزل المطالبين موقف تعزز

 إيميوت الخارجية، الشؤون لجنة ورئيس شيف، آدام االستخبارات، لجنة رئيس من كل وأصدر
 حول مشتركا بيانا مالوني، كارولين واإلصالح، المراقبة لجنة رئيسة بأعمال والقائمة أنغيل،

 تيموتي األمريكي، الرئيس مساعد نائب قبل من التحقيق، إطار في بيا اإلدالء تم التي الشيادات
 .وليميامس جينيفير وروسيا، أوروبا لشؤون األمريكي الرئيس لنائب الخاصة والمستشارة موريسون،

 مع الياتفية ترامب الرئيس مكالمة أن نشرت التي الشيادات تظير: "2 الـ المجان رؤساء وقال
 جميع في اإلنذار أجراس الفور عمى أطمقت يوليو 32 في زيمنسكي( فالديمير) األوكراني الرئيس
 المكالمة إلى شخصيا االستماع بعد مباشرة معمومات الشاىدان قدم حيث. األبيض البيت أنحاء
 ".األبيض بالبيت العمميات غرفة في

 روسيا اليومالمصدر: 
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 السياسة بسبب امل وخيبة باإلحباط تشعر االمريكية االدارة ان اسرائيميون مسؤولون كشف 
 وتعطيميا القرن صفقة من السياسي الجزء طرحيم دون حالت التي السياسية واألزمة اإلسرائيمية

 ." شيور منذ

 من حًقا محبطون األمريكيين" أن إلى"  احرنوت يديعوت" صحيفة نقمت كما المسؤولون وأشار
 بخيبة يشعر أنو قالوا ترامب دونالد األمريكي الرئيس إلى تحدثوا الذين المسؤولين وأن الوضع ىذا
 ".سمبي بشكل عنو ويتحدث نتنياىو من شديدة أمل

 بجامعة حديث في شيرين قبل قال تيمرسون، ريكس األسبق األمريكي الخارجية وزير وكان
 من الرغم عمى صحيحة غير معمومات لو وقدم مرات، عدة ترامب خداع نتنياىو حاول: "ىارفارد

 ".المتحدة والواليات إسرائيل بين الوثيقة العالقات

 في المتحدة الواليات عمى لمضغط صحيحة غير معمومات إسرائيل شاركت لقد" تيمرسون واضاف
 ".الصالحون ىم اإلسرائيميين بأن إلقناعنا محاولة

 ترجمة وكالة معاً المصدر: 
 

 : حدث في مثل هذا اليوم  رابعاً 

 

 بالطريقة يتعمق فمسطين حول نقاًشا يشيد البريطاني العموم مجمس - 0921  –00- 07  
 .عمييا انتدابيا الحكومة فييا تمارس التي

 

 بعض من إسرائيمي انسحاب عمى نصت والتي ريفر واي اتفاقية إتمام - 0998  –00- 07  
 .الغربية الضفة مناطق

 

بإعمار المسجد األقصى  0291صدور قرار جامعة الدول العربية رقم  - 0927  –00- 07 
 و تجديده. 
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في األراضي  32111 يصل الى عدد المستعمرين اإلسرائيميين  - 0983  –00- 07   
 .0981المحتمة وىذا ضعف العدد الذي كان عام 
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