
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-8-20                   الثالثاءاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 الدولة بعيد االحتفال لمناسبة أدير، يانوش ىنغاريا جميورية رئيس عباس، محمود الرئيس ىنأ 
 .والدستور

 وأصدق التياني أحر عن المناسبة، بيذه ىنغاريا جميورية لرئيس بعثيا برقية في سيادتو، وعبر
 ىنغاريا لمواقف الجزيل شكره عن معربا وشعبيا، فمسطين دولة وباسم شخصيا باسمو التمنيات،
قامة أجل من ونضالو لشعبنا الداعمة  بظمو نحيا الذي العادل السالم وتحقيق المستقمة، دولتنا وا 
 .الحسن والجوار المتبادل واالحترام والتعايش باالستقرار جميعا

 المتبادل واالحترام التقدير وروابط الصداقة عالقات من البمدين يجمع بما ازهاعتز  الرئيس وأكد
 البمدين ومصمحة خير فيو لما وتطويرىا تنميتيا أجل من المشترك االىتمام محل ستظل التي

 .والشعبين

 وكالة وفاالمصدر: 

 
 االحتالل اعتداءات،باسميا المتحدثو  فتح لحركة الثوري المجمس عضو القواسمي اسامة وصف 

 .حقيقياً  عرقياً  تطييراً  االقصى المسجد في والمستوطنين
 ومكانيا زمانيا االقصى تقسيم تحاول االحتالل حكومة ان ،" فمسطين صوت عبر القواسمي وقال
 ...فمسطين الى الييود من ممكن عدد اكبر لجمب المزعوم الييكل حول االساطير ترويج عبر
 المحاصرة المدينة عن لمدفاع المحتمة القدس في الشعبية المقاومة تصعيد الى القواسمي ودعا

 .التيويد من عمييا والحفاظ
 وليست القانون عن خارجة دولة اسرائيل بأن لمعالم نظير ان عمينا يجب انو القواسمي وأضاف

 .االنسان حقوق تحترم وال ديمقراطية
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  
 
 المسممين، لعمماء العالمي االتحاد رئيس بفتوى اليباش، محمود فمسطين قضاة قاضي حبر 

 من أعتذر وليذا ،مطبعا القدس زار من كل ليس" فييا قال التي الريسوني، أحمد الشيخ
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 أن معتبرا المقدس، بالبيت إلخوانيم دعميم في المسممين" تقصير" سماه ما بسبب ،"نالفمسطينيي 
 .تطبيعا ليست فمسطين زيارة

 مع واإلسالمي العربي التضامن أعاقت القدس زيارة بتحريم السابقة الفتوى أن اليباش، وأضاف
ن بالذات، المحظة ىذه في عنيا والتراجع وأىميا المدينة  الشعب من القى متأخرة، كانت وا 

 .الترحيب كل الفمسطيني

تكثيف زيارة المدينة المقدسة أفواجا وجماعات، خاصة من الى اليباش العرب والمسممين  ودعا
قبل العمماء والمفكرين ورجال الدين حتى يكونوا قدوة لغيرىم لمسير عمى خطاىم والرباط في 

 .المسجد األقصى 

 وكالة وفاالمصدر: 

 
ل ات االحتالمساعي سمطلحزب الشعب ان  اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي 

االمر ،  عرض ليا شعبنا لتيجيره التي يتمرات سمسمة المؤاة من بتشجيع الغزيين عمى اليجرة حمق
 العنصريةمع قانون القومية  ينسجم تماماً سيطال الضفة ايضا وفي اطار مخطط ترانسفير الذي 

 ي اقرتو الكنيست العام الماضي.الذ
 7103، 7102الى ان عامي  تشير  ان االحصائياتعبر صوت فمسطين ، وقال العوض 

ان  دود ، موضحا  يعد منيم اال عدد مح ولممن القطاع لممواطنين  لآلالف شيدت موجو سفر 
فع بالمواطنين لتداالنقسام حالة حالة الحصار المشدد عمى القطاع و الل تستعل سمطات االحت

 .لميجرة 
االنقسام وتنفيد كل ما تفق  بإنياء ا  نيقضية فمسطيجة ىذه المعال أىمية  وشدد العوض عمى

ومعالجة االوضاع االقتصادية  غزةلمخروج من حالة االستبداد في عميو دون تسويف او مماطمة 
 الصعبة .

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

 واليواء المناخ" الدولي التحالف عمل ىال فمسطين دولة انضمام عن ،البيئة جودة سمطة أعمنت
 اىداف لدعم الدولي، والبنك العالمية، الصحة ومنظمة لمبيئة، المتحدة األمم مظمة تحت ،"النقي
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 تنفس" لمتحالف التابعة العالمية الحممة الى النضماميا إضافة ،7101 وأجندة المستدامة التنمية 
 .آمنة مستويات الى اليواء جودة مستوى برفع االلتزام لتعزيز"  اليف بيرث" وشبكة" الحياة

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 المجنة عمل بحظر حماس حركة استمرار من ، الديك داود االجتماعية التنمية وزارة وكيل حذر 
 عمى سيؤثر ، غزة قطاع في الشرعية لمحكومة التابعة القطاع، في الوزارة عمل بمتابعة المكمفة

 .الي كصراف الحكومة مع التعامل مستنكراً  ، غزة قطاع في لممواطنين المقدمة البرامج كل
 عدا غزة، قطاع في مواطن الف 20 منيا يستفيد نقدية دفعة صرف بصدد الوزارة ان الديك وقال
 .  االقتصادي والتمكين الغذائي الدعم برامج عن
 الى مشيراً  ـغزة قطاع في الوزارة برامج تعطل عن الكاممة المسؤولية حماس حركة الديك وحمل 

 . فقط والسيطرة التحكم ييميا ما وان المواطنين بمصالح تيتم ال انيا
 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن 01،  الثالثاءاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 خالل  ، اليوم فجر شبان، 5 أصيبوالقدس ، كما اصيب  لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

 ألداء بنابمس يوسف لقبر المستوطنين مئات اقتحام خالل االحتالل اتقو  مع اندلعت مواجيات
 . التممودية والطقوس الصموات

 صحيفة القدسالمصدر: .
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 بالقدس االسرائيمية االنتياكات لمناقشة عقدىا جمسة عقب االردني النواب مجمس  أوصى 
 اإلسالمي والمكاني الزماني الوضع بتغيير إلسرائيل السماح بعدم ، الخارجية وزير وبحضور

 واالتحاد االمن مجمس في الدائمة الدول سفراء ودعوة الدولية، والقرارات القوانين لمخالفتو لمقدس
 .الفمسطينية، لمقضية دعميم لتأكيد اإلسالمية والمجموعة العربية والمجموعة األوروبي
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 الكيان عمى الضغط اجل من األساليب كافة الستخدام االردنية الخارجية وزارة المجمس دعا كما 
 لوقف الصييوني الكيان عمى والضغط القدس، أنبش الدولية بالقرارات االلتزام في الصييوني

 السابقة اليونسكو قرارات وتطبيق وتنفيذ الفمسطينية، األراضي في االستيطانية األنشطة جميع
 .الدولية لمقرارات مخالفة ألنو فييا واالشغال الحفر اعمال ووقف بالقدس، المتعمقة

 المقبل الجمعة النواب من حسين الممك جسر عمى احتجاجية وقفة بتنظيم المجمس أوصى كما 
 الذي الداخمي األمن وزير وتصريحات األقصى لممسجد االحتالل زراعة وزير القتحامات رفضا
 طقوس أداء من الييود المستوطنين تمكين بيدف القدس مدينة في القائم الوضع بتغيير يطالب
 المجنة خالل من عربة وادي اتفاقية في النظر بإعادة طالب كما القدسي، الحرم في تممودية
 .عمان من اإلسرائيمي السفير وطرد ابيب تل في االردن سفير واستدعاء فمسطين، ولجنة القانونية
بقاء اسرائيل، مع التطبيع اشكال كافة بوقف كذلك المجمس وأوصى  مفتوحا الرحمة باب وا 

 .العربي البرلمان خالل من والصييونية العنصرية لمقوانين والتصدي لممصمين،
 االنتياكات في لمتباحث عمان في لالنعقاد العربي البرلماني االتحاد عمى المجمس  ودعا 

 االحتالل سمطات تمارسو ما عمى واطالعيا الدولية البرلمانات مخاطبة إلى إضافة اإلسرائيمية،
 في اإلسرائيمية واالعتداءات الممارسات تجاه وموحد حازم موقف التخاذ وجرائم اقتحامات من

 الشريف القدس
 وكالة االنباء االردنيةالمصدر: 

 استمرار عمى السكوت يمكن ال إنو ساندارز، بيرني السيناتور األميركية الرئاسة مرشح لقا 
 المؤسسة رئيس لقائو خالل ذلك، تحرك دون لو يتعرض الذي والظمم الفمسطيني الشعب معاناة

 . ضبيط جوني لمسالم األميركية الفمسطينية
 منع األميركية، أيوا والية في الديمقراطي لمحزب لقاء ىامش عمى وساندارز ضبيط وناقش
 فمسطين، دخول من عمر واليان طميب رشيدة الكونغرس في لمعضوتين االحتالل سمطات
 دولة بدخول ليما السماح بعدم ترمب دونالد األميركي الرئيس لطمب االحتالل حكومة واستجابة
 . االحتالل

 عمى لالطالع المحتمة المناطق زيارة في الحق ليم الكونغرس أعضاء إن ساندارز، وقال
 كونغرس أعضاء دخول نتنياىو بنيامين االسرائيمي الوزراء رئيس رفض أن مبينا ىناك، األوضاع

 إسرائيل لـ المالي الدعم كل إليقاف مسؤولياتو أمام الكونغرس يضع عرقية، أو مذىبية خمفية عمى
 .المتحدة الواليات ليا تقدمو الذي

 وفاوكالة  المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 خميل القائد الشييد مساعدي احد وىو مريش مأمون :المناضل اغتيال -0430 -71-3  
 . اليونان في اإلسرائيمي الموساد يد عمى( جياد أبو) الوزير

 
 االعتراف عدم عمى ينص الذي(  823)  رقم األمن مجمس قرار صدور -0431 -71-3  

 لمكيان القدس ضم بشأن اإلسرائيمي االحتالل حكومة عن درص الذي األساسي بالقانون
 . اإلسرائيمي

 
 
 

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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