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  أواًل : الممف السياسي

 األوروبي االتحاد دول التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائب.د طالب 
 االحتالل سمطات جرائم لوقف والممموس العاجل بالتدخل الدولية اإلنسان حقوق ومنظمات
 كفمتيا التي األساسية حقوقيم وانتياك الفمسطينيين، األسرى بحق والمتواصمة التعسفية وسياساتيا
 .الدولية واألنظمة القوانين

أن ، نأكد عريقات خالل لقاء مع سفراء وقناصل دول االتحاد األوروبي المعتمدين لدى فمسطيو 
فمسطينية تبذل الجيود الحثيثة من أجل محاسبة إسرائيل عمى انتياكاتيا الجسيمة لحقوق القيادة ال

 .شعبنا المشروعة وفي مقدمتيا قضية األسرى

 موقع منظمة التحريرالمصدر: 

 

 التي لممقابمة الشديدين ورفضيا استنكارىا عن" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة رتب  ع   
 الوطنية ومواقفيا وقيادتو الفمسطيني الشعب عمى تطاول مشبوه شخص مع العربية قناة اجرتيا
 .الفمسطينية القضية تصفية لمحاوالت مدوية ال قالت والتي القرن صفقة ترفض التي

 السقطة ىذه مثل في وتقع عربية قناة القناة ىذه كون استيجانيا عن الحركة عبرت كما
 عمى القرن صفقة لمؤامرة تتصدى التي الفمسطينية القيادة موقف في التشكيك وتحاول الالأخالقية

 .ومقدساتيا القدس وعمى العربية واالمة الفمسطيني الشعب

 تخدم ال التي السقطات ىذه مثل تكرار وعدم العمني باالعتذار المحطة ىذه" فتح" حركة وطالبت
 .العربية االمة أعداء سوى

 مفوضية االعالم والثقافة باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

https://fatehinfo.net/post/158492
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 الرئيس قرار بتنفيذ المكمفة المجنة ان التحرير، لمنظمة التنفيذية المجنة عضو رأفت صالح قال 
 االليات لوضع السبت  اليوم ستجتمع اسرائيل مع الموقعة  االتفاقيات بوقف عباس محمود
 .القرار ىذا لتنفيذ الفورية

 لمجابية  المستويات كافة عمى تتحرك القيادة ان فمسطين، صوت عبر رأفت وأضاف 
 مع التحرك استمرار  أن الى مشيراً  ، شعبنا ضد تنفذ التي  االسرائيمية واالعتداءات اإلجراءات

 من شعبنا وتمكين و الدولية الشرعية اليات لتنفيذ  اليات لوضع الكبرى  الدول و المتحدة االمم
 . الدولية والشرعية القرارات وفق دولتو تجسيد

 ستروج المدنية لإلدارة التابعة  التخطيط بمجنة تسمى ما قرار عمى تعقيب في ، رأفت وقال
 حكومة ىدف ان ، مخالة مستوطنات 3 بناء الى باإلضافة  استيطانية وحدة  0342لبناء

 بإقامة شعبنا ومنع الضفة انحاء لكل االستعماري احتالل  لتكريس ىو  المتطرفة اليمينية نتنياىو
 غزة قطاع تضم بحيث الشرقية، القدس وعاصمتيا حزيران من الرابع حدود عمى المستقمة دولتو

 .والضفة

 وتكريس الدولتين حل عمى القضاء ، ترامب بدعم نتنياىو حكومة ىدف أن رأفت وأضاف
 منازل  بيدم ات اعتداء يوم كل لذلك الشرقية القدس مقدمتيا وفي الضفة ألنحاء لعموم االحتالل
 الضفة من مناطق لضم إجراءات الى باإلضافة  جديدة استيطانية وحدات وبناء اراضي مصادرة
 .اسرائيل

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 األطفال قضية لبحثالميمة  عقدتالتي االمن جمسة مجمس  في شارك الذي فمسطين وفد أعرب 
 المتحدة لألمم العام األمين إدراج لعدم واندىاشو استيائو عن المسمحة، النزاعات حاالت في

 بحق جسيمة انتياكات ترتكب دوال تشمل التي" العار قائمة" ضمن إسرائيل غوتيرش أنطونيو
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 نفسيا عن تتحدث والتي تقرير االمم المتحدة  في الصادرة واإلحصائيات األرقام رغم األطفال،
 .فمسطين أطفال بحق االنتياكات بارتكاب باالحتالل القائمة السمطة وتتيم وتدين

 عمى إن الجمسة بدء قبيل مندوب فمسطين الدائم باالمم المتحدة ،  منصور رياض السفير وقال
 تقوم التي الدول إلى تضاف لكي العار قائمة إلى إسرائيل إدراج المتحدة لألمم العام األمين
 ".األطفال بحق السّيما مشينة بأفعال

 االنتياكات لجريمة حدّ  لوضع المساعي شأن من يقمل القائمة عن إسرائيل تغييب إن وأضاف
 األطفال حياة ويعّرض لالنتقاد عرضة ويجعميا القائمة، مصداقية في ويشكك العالم، أطفال بحق

 .إلسرائيل والمحاسبة المساءلة من نوع أي غياب بسبب لمخطر الفمسطينيين

في  0202وقع بحق األطفال عام ألف انتياك  03تقرير األمم المتحدة أن أكثر من أوضح قد و 
سّجل أعمى نسبة قتل  0202دولة، وفيما يتعمق بأطفال فمسطين، ذكر التقرير أن عام  02نحو 

صابة أطفال منذ  بجروح، معظميا  0592طفال فمسطينيا وأصيب  95، إذ استشيد 0203وا 
 .ألطرافكانت خالل مسيرات العودة في قطاع غزة وشممت اإلصابات إعاقات دائمة وبتر ل

وكان غوتيرش أصدر تعميماتو لممثمتو الشخصية فرجينيا غامبا أن تقوم بزيارة لممنطقة وفمسطين 
المحتمة لمتحقق أكثر مما ورد في التقرير من إصابات وبتر لألطراف تعّرض ليا الفمسطينيون 

 .عمى يد قوات االحتالل اإلسرائيمية

 منصور رياض السفير المتحدة، األمم في فمسطين لدولة المراقب  دعاومن ناحية اخرى كان قد 
 الشير ليذا األمن مجمس ورئيس المتحدة، لألمم العام األمين إلى متطابقة رسائل ثالث  في
 وعدم صمتو عن الخروج إلى الدولي المجتمع،  دةالمتح لألمم العاّمة الجمعية ورئيسة( بولندا)

 واالنتياكات الجرائم لوقف وحاسمة جادة خطوات اتخاذ بل واالستنكار الشجب بعبارات االكتفاء
 أنشطتيا إسرائيل مواصمة أمام الدولي الصمت استمرار مخاطر من محذرًا  ،اإلسرائيمية
 .الشرقية القدس فييا بما المحتمة الفمسطينية األرض عمى الشرعية غير االستيطانية

 وكالة وفا: المصدر
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 وكالة مصور لو تعرض الذي والمتعمد المباشر االستيداف الفمسطينيين الصحفيين ةنقاب أدانت  
AP مخيمات في عمر وحاتم الكحموت اسامة والزميمين القدس العاصمة في حمد اياد المصور 

 . االسرائيمي االحتالل جنود قبل من الجنوبية بالمحافظات العودة مسيرات

 ، مطالبةً  الصحفيين حياة عن الكاممة المسؤولية االحتاللوحممت النقابة في بيان صحفي ، إ
 ىذه لوقف االحتالل عمى والضغط الفوري التدخل إلى الدولية واإلنسانية الحقوقية المنظمات

 .الجرائم

اإلتحاد الدولي لمصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى استنكار ىذه الجرائم ، نقابة دعت الو 
المتواصمة بحق الصحفيين الفمسطينيين وتطالبيا بالضغط عمى االحتالل بتوفير الحماية الميدانية 

 .ملي

  نقابة الصحفيينالمصدر: 

 
 الحكومة: ممف ثانياً 

 الدراسي لمعام الدراسية المنح من عدد توفر عن العممي والبحث العالي التعميم وزارة أعمنت
 . مختمفة عممية تخصصات في الباكستان في 0205/0202

 مع ورقياً  الوثائق تقديم ثم ومن الكترونياً   تقدم  الطمبات ان ،في بيان صحفي الوزارة وقالت
  http://www.mohe.pna.ps:والمنشورة عمى موقع الوزارة  المحددة بالتواريخ االلتزام ضرورة

 وزارة مقر في األصول حسب ومصدقة المطموبة الوثائق مع مرفقة  تقدم الطمبات ان وأوضحت
 حسب ونابمس الخميل في العالي التعميم مكاتب في أو اهلل رام في العممي والبحث العالي التعميم

 .الجنوبية لممحافظات ، اليوا بتل الوزارة مقر وفي ،.أدناه المحددة العناوين

  وزارة التربية والتعميمالمصدر: 

 
 

http://www.mohe.pna.ps/scholarships/Post/5175
http://www.mohe.pna.ps/
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 االحتالل واالستيطان: ممف ثالثاً 

 من الحي بالرصاص 03 منيم مختمفة، بجراح مواطنا 35   اصابة عن ، الصحة وزارة أعمنت
صابة اإلسرائيمي، االحتالل قوات قبل  قوات قمع جراء ،مساء الجمعة  الصحفيين من 0 وا 

 .غزة قطاع شرق السممية  العودة لمسيرة االحتالل
 لمسيرةخالل قمع قوات االحتالل  اثنين من المواطنين اصيب والقدس، وفي المحافظات الشمالية
ب مياجمة االحتالل مواطنين باالختناق عق، فيما اصيب عشرات ال  كفر قدوم شرق قمقيمية

 بالقدس. في وادي الحمصالجمعة قرب البيوت الميدمة  دو الصالةألممواطنين الذين 
  وزارة الصحة: المصدر

 
 تسمى لما التابعة والبناء التخطيط لجنة أن ، اإلسرائيمية، اليسارية" اآلن السالم" منظمة ذكرت 
 0342 لبناء ستروج القدس، وشرقي الغربية الضفة في االحتالل لجيش التاعبة" المدنية اإلدارة"

 .ىناك جديدة استيطانية وحدة
 إعادة سيتم إنو القول ،"اآلن السالم" منظمة عن اإلسرائيمية،" بوست جيروزاليم" صحيفة ونقمت
 .ذلك عن تفاصيل توضح أن دون بعضيا، إخالء تم استيطانية بؤر 3 بناء

 وكالة معاترجمة : المصدر
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 عباس، محمود لمرئيس دعمو ، المبناني االشتراكي التقدمي الحزب زعيم جنبالط وليد أعمن  
 .المستقل الفمسطيني الوطني القرار مع تاريخياً  أنو إلى مشيراً 
 عباس، محمود مازن أبو(: تويتر) االجتماعي التواصل موقع عبر لو تغريدة في  جنبالط وقال
 يحاك ما أدراك وما عرفات، كان كما المقاطعة، في محاصر إنو فمسطين، باسم التوقيع يممك
 ". الحصار أنواع شتى تواجو التي الشرعية لكنو والخارج، الداخل في ضده
 تاريخياً  إنني الفمسطينية، الوطنية الوحدة ودعم دعمو في السير بدل يزايد الغير: "جنبالط وتابع
 ".المستقل الفمسطيني الوطني القرار مع
 شبكة تويتر: لمصدرا 
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 صباح من مبكرة ساعة في لبات ولد حسن محمد السودانية األزمة في اإلفريقي الوسيط أعمن 
 والتغيير الحرية وقوى االنتقالي العسكري المجمس بين" كامل" اتفاق إلى التوصل ،(السبت) اليوم
 .االنتقالية المرحمة في مدنية حكومة لتشكيل الطريق يميد ما الدستوري، اإلعالن حول
 السوداني العام لمرأي أعمن: "الخرطوم في الصداقة قاعة في مؤتمرصحافي في لبات وقال

 الوثيقة عمى كامالً  اتفاقاً  اتفقا والتغيير الحرية وقوى العسكري المجمس وفدي أن واإلفريقي والدولي
 عمى النيائي التوقيع ترتيبات إعداد أجل من اجتماعاتيما اصالنيو  أنيما إلى مشيراً  ،"الدستورية
 .الوثيقة

  صحيفة الشرق االوسط: المصدر
 
 
 بشأن ترامب دونالد األمريكي الرئيس بيان يرفض إنو ، مادور نيكوالس الفنزويمي الرئيس قال  

 حرة" ستبقى بحارىا أن مضيفا الجنوبية، أمريكا في الواقعة الدولة عمى محتمل حصار فرض
 ".ومستقمة
 التيديد إدانة مونكادا، صمويل المتحدة، األمم لدى فنزويال سفير من طمب أنو مادورو، وأضاف

 .لرويترز وفقا الدولي، األمن لمجمس" القانوني غير"
 الواليات أن الجاري، آب/  أغسطس 0 الخميس يوم أعمن ترامب، دونالد األمريكي الرئيس وكان

 .فنزويال حصار إمكانية تدرس المتحدة
 سبوتنكوكالة : لمصدرا
 
 الجميوري الرئيس مساءلة إجراءات بدء األمريكي النواب مجمس في الديمقراطيين أغمب أيد 

 لبدء يدعو الذي 002 رقم كاليفورنيا فيالديمقراطيين   النواب أحد أصبح أن بعد ترامب، دونالد
 .اإلجراءات

 ىذا من أشياء وسمعت أمتنا شيدت الماضية، القميمة السنوات في” كاربيال سالود النائب قال و
 ،“اإلجرامي”ترامب بـ  سموك ، واصفاً “ديمقراطيتنا في ليا مكان ال الرئيس
 .“ترامب دونالد الرئيس لمساءلة تحقيق لفتح حان قد الوقت أن أعتقد” كاربيال وأضاف
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 المؤيدين الديمقراطيين عدد وقفز. النواب مجمس في مقعدا 049 أغمبية الديمقراطيون ويممك
 تموز يوليو 03 في بشيادتو مولر روبرت السابق الخاص المحقق أدلى أن منذ أكثر لممساءلة

 .0202 عام انتخابات في الروسي والتدخل ترامب بشأن تحقيقو عن
 روسيا اليوم: لمصدرا
 

 حدث في مثل هذا اليوم:  خامساً 

 
 اتفاق وفق دمشق في المنعقد ةالفمسطيني التحرير منظمة تفعيل لجنة اجتماع  –0229  -4-2

 . القاىرة
 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

 

https://fatehinfo.net/post/154553

