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   أواًل : الممف السياسي 

 التصريحات ان االحمد عزام فتح لحركة والمركزية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنتنين عضو قال 
 الدفين الحقد تعكس، شعبنا بحق جرائم ارتكاب االحتالل مسؤولية من تنصمت التي االسرائيمية

 .وقيادتو شعبنا عمى
 احراق ذكرى في اليوم تتجمى االحتالل جرائم ابرز ان عبر صوت فمسطين،  االحمد واضاف
 والديموغرافية الدينية فمسطين طبيعة تغيير االحتالل سمطات ومواصمة المبارك االقصى المسجد
 الذي الفشل تعكس انما وىناك ىنا تطمق التي التصريحات ان معتبراً  ديني الى الصراع وتحويل
 .ةالوطني قضيتنا تصفية لمحاوالت وتصدييم وقيادتو شعبنا مواجية في االحتالل قادة يعشيو

 مع باالتفاقيات العمل وقف قرارات بتنفيذ خولةالم : إن المجنةومن ناحية أخرى قال األحمد
في حالة انعقاد دائم، ولدييا خطط وبرامج الختيار التوقيت المناسب؛ لتنفيذ كل خطوة  إسرائيل

 .نريد أن نطبقيا، مشيرًا إلى أنو يجب إنياء اتفاق "باريس" 
 حماس حركة محمالً  المصالحة يخص فيما جديد اي يوجد ال :قال  ةوفيما يتعقل بممف المصالح

 .ذلك عن المسؤولية
 كميا الفصائل بعض قبل من غزة في عقدت التي االجتماعات ان الذاعتنا االحمد وقال

 الى تحتاج ال مؤامرات من بنا يحاك وما الراىنة المرحمةعمى أن مشدداً  رسمية وليست اجتيادات
 . كامالً  7102 التفاق الفوري التطبيق وانما جديدة اتفاقات او اجتماعات

 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

 
 إلى الرحال دبش العالم وأحرار والمسممين العرب ، فمسطين قضاة قاضي اليباش محمود د. طالب
 المدينة أىالي معاناة عمى واإلطالع الخصوص، وجو عمى الشريف القدسي والحرم القدس مدينة

 المبارك، األقصى المسجد عمى اإلسرائيمي اإلحتالل دولة تفرضو الذي الحصار جراء المقدسة
 مسجدىم في والرباط عباداتيم ألداء لممسجد وصوليم وعرقمة فيو لممسممين العبادة حرية ومنع
 .الدولية والقوانين المواثيق كافة كفمتو كحق حرية بكل
 جريمة ان اليباش في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الخميس لحرق المسجد األقصى،  وأكد
 بأنو كميا اإلسالمية األمة عمى يدق خطر ناقوس تكون ان يجب المبارك األقصى المسجد حريق
 جانب، كل من األقصى بالمسجد يحيط الخطر زال ما اإلرىابية الجريمة من قرن نصف وبعد
 بسبب وساحاتو المسجد بنيان اليوم ييدد فيو الحريق خطر من أشد خطرا المرة ىذه كان وان
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 اإلقتحامات استمرار خالل من أو اإلحتالل، دولة بيا تقوم التي واألنفاق المسجد أسفل الحفريات 
 المستوطنين المتطرفين قبل من المسجد وتدنيس اليومية

 

 وكالة معاالمصدر: 
 

 وفق تسير االحتالل حكومة إن بكيرات ناجح القدس في االسالمية األوقاف عام مدير نائب قال
 ومكانيا، زمانيا تقسيمو تمييدا مخنوقا محاصرا المبارك االقصى المسجد إلبقاء ممنيجة خطة
 .عمييا االحتالل محاكمة ويجب حرب جرائم لمستوى ترتقي تحديات أمام شعبنا أن إلى مشيرا
 اقتحامات منع أوليا قضايا عدة في النظر إعادة وجوب عمى عبر صوت فمسطين، بكيرات وشدد

عادة االسرائيمي الجانب مع والتنسيق لألقصى المستوطنين  مع التعامل طريقة في النظر وا 
 . المحتل

 

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 قضية إن األمن مجمس أمام منصور، رياض المتحدة األمم لدى الدائم فمسطين دولة مندوب قال 

 .فمسطين قضية عن الحديث دون األوسط الشرق أوضاع إلى التطرق يمكن وال عادلة فمسطين
 التحديات لبحث الثالثاء، مساء المتحدة األمم مقر   في األمن عقدىا التي الجمسة خالل ذلك جاء
 .األوسط الشرق في واألمن السالم تواجو التي

 بأسرىا المنطقة عمى وقعت التي المدمرة اآلثار شأن من التقميل مساعي" أن منصور وأضاف
 ممارسات عن والتغاضي عاما 21 من أكثر قبل أرضو من الفمسطيني الشعب اجتثاث جر اء

 ."المنطقة في األمن وال السالم تخدم ال مساع   ىي ىذا يومنا حتى باالحتالل القائمة السمطة
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 الذي السمطان تامر الصيدلي الدكتور البار ابنيا فتح، الفمسطيني الوطني التحرير حركة نعت 

 بحثاً  والبوسنة، واليونان تركيا بين سفره أثناء ومعاناة عذاب رحمة بعد الثالثاء، اليوم المنية ووافت
 .غزة قطاع في الحياة بو ضاقت أن بعد كريمة حياة عن

 عمماً  كان السمطان ان  ، الجنوبية باألقاليم االعالم مفوضية عن صادر بيان في الحركة وقالت
 الحقيقة، عن الدفاع أجل من نضاالً  بالنيار الميل واصل فتح، حركة إعالم سارية أعمى في خفاقاً 

 وطنو جعموا حتى عميو وضيقوا صوتو، ليكتموا طاردوه الذين الظالم، خفافيش عن المثام وكشف
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 عمى أخذ ولكن ييادن، ولم المرحمة، لظالميي يستسمم لم ذلك ورغم حي، وىو تابوتو يعشقو الذي 
 فيو يمتقي آمنة، لعودة موارباً  األمل ليبقي المنافي في عاتقو عمى وطنو حمل يحاول أن نفسو

 .األجمل حممو من أسبق المنية فكانت يرد ال الذي اهلل قدر ولكنو حين، بعد الوطن
 لمحفاظ ، اآلوان فوات قبل الخزان عمى يقرع السمطان تامر الدكتور رحيل أن الى الحركة واشارت

نياء الوطني، ترابو فوق وتثبيتو الفمسطيني اإلنسان عمى  من الشباب ىجرة ومسببات أسباب وا 
" محتممة غير جحيم إلى الحياة حول الذي األسود اإلنقسام األسباب ىذه وأول غزة، قطاع

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: .
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 ،7102/7171الجديد الدراسي العام الفتتاح االستعدادات إنياء عن والتعميم التربية وزارة أعمنت 
 الترتيبات أو وتدريبيم، مدارس ومديري معممين من البشرية الكوادر توفير حيث من سواء

 المناىج، ومراجعة الكتب، وتوفير جديدة، مدارس وبناء المدرسية، األبنية صيانة من الموجستية
 .األثاث وتوفير
 ،7102/7171 الدراسي العام ىذا من األول اليوم صبيحة مع أنو ليا، بيان في الوزارة، وذكرت
داريين معممين 21512)قرابة يتوجو  الحكومية؛ المدارس في ألفاً  51 منيم مدارسيم إلى وا 

 وعشرة وثالثمئة مميون حوالي سيتوجو فيما الجديد، الدراسي العام إلطالق التحضيرات الستكمال
 قطر في الوطن خارج الخمس مدارسنا وفي الوطن، أرجاء كافة في مدارسيم إلى ة/طالب آالف

 ألفا 051 وقرابة الحكومية، المدارس في ة/طالبا 053.421 قرابة منيم وتركيا؛ وبمغاريا ورومانيا
 .الغوث وكالة مدارس في والبقية الخاصة المدارس في

 وزارة التربية والتعميمالمصدر: 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

عمميات دىم وتفتيش  خاللين مواطن 2،  األربعاءاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 منزالً  ، اليوم اإلسرائيمي، االحتالل قوات متىكما والقدس  لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

خالء ىدم اوامر االحتالل بمدية سممت  فيما، المحتمة القدس شمال حنينا بيت في  من ألكثر وا 
 .القدس مدينة شمال قمنديا بمخيم المطار حي في منشأة 71
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وفي سياق االقتحامات اليومية لممسجد األقصى اقتحمت صباح اليوم عشرات المستوطين  
مسجد االقصى من جية باب المغاربة، ككما اقتحم المستوكنين المنطقة االثريرة في سبسطية ال

 .بناابمس
 صحيفة القدسالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 

 أن بعد أيمول سبتمبر أوائل مقررة كانت لمدنمرك زيارة ترامب دونالد األمريكي الرئيس ألغى 
 .جرينالند جزيرة لشراء فكرتو الدنمرك وزراء رئيسة رفضت
 جرينالند بيع فكرة إن”  لجرينالند زيارتيا أثناء فريدريكسن متو الدنمارك وزراء رئيسة وقالت

 . مواطنييا ممك جرينالند ، لمبيع ليست ،وجرينالند سخيفة المتحدة لمواليات
 رويترزوكالة المصدر: 

 
 سيقود الذي السيادي المجمس المعارضة، وتحالف السوداني العسكري المجمس قادة شك ل 

 .عسكري متحد ث أعمن حسبما شيرًا، 42 ومد تيا الطرفان، عمييا اتفق التي االنتقالية المرحمة
 مرسوماً  إن   كباشي، الدين شمس أول الفريق االنتقالي العسكري المجمس باسم المتحدث وقال

 عبد ركن أول الفريق وبرئاسة عضوًا، 00 من المؤلف السيادة مجمس بتشكيل صدر دستورياً 
 .القضاء رئيس أمام ،األربعاء اليوم صباح القسم سيؤدي الذي البرىان الفتاح

 عشر الحادية الساعة اليوم االربعاء الدستورية اليمين سيؤدي» البرىان أن المتحدث وأوضح
 .األربعاء اليوم الوزراء رئيس تعيين سيتم كما األعضاء، بقية يميو «القضاء رئيس أمام صباحاً 

 صحيفة الشرق االوسط المصدر: 
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

العميد احمد ابراىيم ابو طير "ابو أنور" مدير ادارة  المناضل الوطني وفاة -0223 -70-0  
بعد عودتو لغزة جياز المخابرات العامة وعضو قيادة الجياز اثتاء اداء واجبو الوطني في مكتبة 

 بشيرين.
 
 المسجد في عمداً  النار إشعال عمى دينيس مايكل اإلرىابي الييودي أقدم -0292 -70-0  

حراقو  ،منو ميمة أجزاء التيمت التي ، األقصى  . محمود الدين نور منبر ا 

 
 
 

 
 
 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

