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   أواًل : الممف السياسي 

بعثة  فتح  اليندوراسدولة  ، تعيمقًا عمى نية العالول  محمود نائب رئيس حركة فتح  قال
 تي لا اإلجراءات لمثل ىذه معارضاً  ان الموقف الفمسطيني سيبقى موقفاً  ،في القدسليا  دبموماسية

تي لالموقف ا تعديلمن اجل  لمستويات ا كافة سايسا وعمى ويناضل   يةتمس بالقضية الفمسطين
 ا .او غيرى ىندوراسلة اتخذتو دو 

تستخدم لغة ان  واإلسالميةعمى الدول العربية ، يجب وت فمسطين عبر ص العالولوقال 
تمس  إجراءاتاو تتخذ الى القدس تعمل عمى نقل سفاراتيا  التي الدولكافة المصالح مع 

 .تماما كما تفعل الواليات مع الدول الضعيفة واغرائيا بالمال ة، بالقضية الفمسطيني
  تواصل القيادة ان رأفت صالح التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو قالومن جيتو  

 األمريكية المطالب مع االستجابة عمى عدم عمى لحثيا الالتينية امريكا دول مع اتصاالتيا
  المحتمة القدس في بعثات بفتح  واالسرائيمية

  عمى لمضغط واالسالمية العربية الدول مع تبذل جيود ىناك ان فمسطين، صوت عبر رأف وقال
 اممو عن معرباً  ، القدس الى سفارىا نقل او  القدس في دبموماسية بعثات فتح  لعدم الدول تمك
 .المحتمة القس في ليا  دبموماسية بعثة فتح  نيتيا عن ىندوراس تتراجع ان في

 فمسطيناذاعة صوت المصدر: 
 
 عمر العراقي المناضل جنين معركة قائد أبناء لقائو خالل  اشتية محمد. د الوزراء رئيس أكد 

 أن عمى مشدداً  المصير، ووحدة والعراقي الفمسطيني الشعبين بين العالقة عمق عمى عمي،
 مخمدة جنين في العراقيين الشيداء تضحيات أنو  فمسطين، عن ومدافعاً  سنداً  دائماً  كان العراق

 .الفمسطينيين وعقول قموب في
 أجميا، ومن فييا والدىما قاتل التي فمسطين بزيارة سعادتيما عن الضيفان عبر وبدورىما،
 قضية تزال وما كانت فمسطين قضية أن مؤكدان العراقيين، الشيداء جثامين ترابيا واحتضن
 .العراقيين

 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 عمى وليى ابو احمد الالجئين شؤون دائرة رئيس ، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو كدأ 
 المالي الدعم لحشد عمل وخطة استراتيجية اطار في تعمل الفمسطينية التحرير منظمة ان

 لوالية لتجديد السياسي الدعم وحشد والطارئة االعتيادية ميزانيتيا في المالي العجز لسد لألونروا
 . جدد سنوات لثالث 403 بالقرار الممنوح عمميا

 ما ان، كرينبول بيير" األونروا"  الغوث وكالة عام بمفوض لقائو خالل ىولي ابو. د واضاف
 بعد لو المانحين مجتمع لدى عمييا والتحريض واالساءة التشيير حمالت من االونروا لو تتعرض
 والتشكيك األونروا موقف إلضعاف االسرائيمي االحتالل وحكومة االمريكية االدارة تقوده سياسي
 والغاء خدماتيا إلنياء ومحاولة وشرعيتيا بدورىا

 دائرة شؤون الالجئينالمصدر: 
 
 األوروبي  االتحاد مفوض بأعمال القائم  الفرا الرحيم عبد االوروبي باالتحاد فمسطين سفير ثمن 

 ارض فمسطين باعتبار الواضح وموقفو الدولتين بحل االتحاد التزام نيكمسون توماس القدس في
 . محتمة

 وحمول خطوات األوروبي لالتحاد الجديدة الييئة تتخذ  ان عمى ،فمسطين صوت عبر الفرا لو  وع  
 لة بدول باالعتراف التوجو أىميا الفمسطينية بالقضية يتعمف فيما  الواقع ارض عمى عممية

 . الفمسطينية بالدولة اوروبي اعتراف دون  الدولتين حل مبدأ تحقيق عدم الى مشيراً  ، فمسطين
 قد  وثقل اىمية ذات سياسية شخصيات تضملالتحاد االوروبي  الجديدة الييئة ان  الفرا واضاف

 .وواقعية وضوحاً  اكثر  تكون  الحقة عممية خطوات  اتخاذ في اكبر أثر ليا يكون
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 ألي دعوة أي يوجد وال اعتيادي بشكل يسير المدارس في الدوام أن" المعممين اتحاد كدأ  

 ".إضراب
 يوجد وال اعتيادي بشكل يسير الدوام ان لممعممين العام االتحاد يؤكد" لو بيان في االتحاد وقال

 ىي ذلك تدعي التي والصفحات الصحة عن عار ذلك عن يشاع ما وكل الضراب دعوة اي
 ".مزورة صفحات

 صرف ان مشيرا اشتية، محمد الوزراء رئيس مع دائم تواصل عمى انو البيان في االتحاد واشار
 .القادمين اليومين خالل سيتم الراتب
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 مجموعة اعتماد تم وقد االتحاد غير المعممين عن بالحديث مخول احد يوجد ال انو االتحاد واكد 
 تشمل التنفيذ واجبة عمل كخطة المركزي والمجمس السادس المؤتمر من المطمبية القضايا من

 ايا.القض من عددا
 مفوضية االعالم باالقاليم الجنوبيةالمصدر: 

 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 الدولة أراضي عمى" حماس" اعتداء أن الغانم، محمد القاضي األراضي سمطة رئيس نائب أكد  
 إيجاد من التمكن عدم من محذرا المصالحة، تحقيق عن الحديث بدأ كمما يزداد غزة قطاع في

 أراضي عمى المتكررة اعتداءاتيا جراء غزة قطاع في مدرسة لبناء 3030 العام في واحد دونم
 .الدولة
 وبحكم" حماس" أن عمى فمسطين تمفزيون عبر" اليوم ممف" لبرنامج حديث في الغانم وشدد

 منعدم ىو اختصاص ذي غير جية من صادر قرار كل وأن الدولة، أراضي عمى تعتدي القانون
 تتم حتى القانوني الفراغ ملء عن عبارة ىو غزة في يجري وما أثر، أي عميو يترتب وال

 .قائم ىو ما عمى المفاوضة
 عن حديث كل مع تزداد غزة في والتخصيص الدولة أراضي عمى االعتداء عممية إن: وقال

  .لممصالحة تفعيل
 فمسطينتمفزيون : المصدر

 
 المخصصة الوقود كميات تقميص االحتالل سمطات قرار أن، الطاقة سمطة رئيس ممحم ظافر أكد

 .القطاع في الكيربائي التيار قطع ساعات زيادة إلى سيؤدي ، غزة كيرباء لمحطة
 الكيربائية، الطاقة في عجز من باألصل يعاني القطاع إن عبر صوت فمسطين،  ممحم وقال

 7 من بدال القطع جدول لعودة سيؤدي% 60 إلى المحروقات دخول تقميص" أن إلى مشيًرا
الحياة العامة في قطاع غزة، بما  مجمل على، وسينعكس سمبًا "ساعة 23و 8 إلى ساعات

 .دفيها المستشفيات والمدارس والقطاع االقتصا
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر:  
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 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً  

خالل عمميات دىم وتفتيش  اً مواطن 25،  األربعاءاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
نين صباح اليوم عشرات المواط ، كما اصيب والقدس لمناطق مختمفة بالمحافظات الشمالية

لبمدة بيت امر بالخميل، كما  يااقتحام بقنابل الغاز الذي اطمقتو قوات االحتالل اثناء  باالختناق 
 وجنود الشبان بين مواجيات دارتو  اهلل رام مدينة غرب بيتونيا لدةب قاتحمت قوات االحتالل

 .محروقاتلم محطة في المراقبة كاميرات تسجيالت عمى استولوا الذين االحتالل،
بحراسة من  نالمستوطنيلمسجد االقصى ، اقتحم عشرات تكررة عمى ااالعتداءات الموفي سياق 
 ل المسجد االقصى من جية باب المغاربة.الشرطة االحت
 وكالة معاالمصدر: 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 عبد بن سممان الممك الحرمين خادم برئاسة االسبوعية جمستو في السعودي الوزراء مجمس جدد  
 المصمين عمى واالعتداء األقصى لممسجد اإلسرائيمي االحتالل قوات القتحام المممكة إدانة العزيز

 الشعب أبناء ضد اإلسرائيمية االنتياكات الستمرار ورفضيا المبارك، األضحى عيد أيام أول في
 .الفمسطيني

 من الفمسطيني الشعب لحماية الدولي المجتمع جيود تضافر إلى السعودي الوزراء مجمس ودعا
 أبناء لحقوق وانتياكاً  المسممين لمشاعر استفزازاً  تعد التي اإلسرائيمية العدوانية الممارسات مختمف
 .الشقيق الفمسطيني الشعب

 وكالة االنباء السعودية المصدر: 
 
 الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة العام المفوض كرينبول بيير قال 
 حتى عممياتيا لمواصمة دوالر مميون 260 بقيمة لتبرعات بحاجة تزال ال الوكالة، إن( أونروا)

 .العام نياية
 والقدس الغربية والضفة غزة في أونروا عمميات لجميع( 3022 لعام) ميزانيتنا” كرينبول وقال

 مميون 260 قيمتو عجز لدينا يزال ال. دوالر مميار 2.3 تبمغ ولبنان واألردن وسوريا الشرقية
 .“الحالي الوقت في دوالر

 وكالة رويترزلمصدر: ا
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 عمى األوسط الشرق في السالم لعممية المتحدة لألمم الخاص المنسق مالدينوف نيكوالي شدد 

 ودعا الصمة، ذات المتحدة األمم قرارات عمى بناء السالم عممية إلحياء العاجل لمعمل الحاجة
 .والمتطرفين لممتشددين التصدي ىإل واإلسرائيمي الفمسطيني الجانبين عمى القيادة

 في ازداد العنف أن الدولي األمن مجمس ألعضاء الدورية إحاطتو وأضاف ميالدينوف في 
 عممية في كامل سياسي جمود ظل في اإلقميمي، بالتصعيد والتيديد غزة وقطاع الغربية الضفة
 .إلحيائيا إمكانية أي وغياب السالم

 المستوطنين عنف ذلك في بما العنف، حوادث في زيادة شيد الماضي الشير إن مالدينوف وقال
 .حوليا وما غزة في التوترات واستمرار الغربية الضفة في

 أخبار االمم المتحدةلمصدر: ا
ور من تدى "االونروا"  الالجئينالمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل  ابو حسنة   ذر عدنانح

 المساعداتفي ظل تزايد الذين يتمقون  والمأساويالوضع في قطاع غزة واصفا اياه بالخطير 
 في القطاع .الجئ  والبالغ عددىم اكثر من مميون المنتظمةالوكالة 

 لرفع مساعدتيا التي قدمتيا   المسارعة ةول العربيمسطين ، الدعبر صوت ف حسنة ودعا ابو 
 .مميون دوالر 260عجز القائم بفي ظل معاناة الوكالة من الالعام الماضي 

 حاسمة في غزة ىو لتوجيو رسالة  كرينبول المفوض العام لموكالة بيير دد ابو حسنة ان تواجاكو  
موظف تابعين ليا في مختمف   42وان نحو  ،ن االونروا مستمرة في تقديم خدماتيا أبلمعالم 

  من انجاز مياميم ليال نيار  العمل يواصمونتيا امناطق عممي
بدء في مرحمتين اوليا  د التفويض يتمثل تجديلتحد كبير  ان امام االونروا الى واشار ابو حسنة 

ويمييا  بنيويوركمتحدة ال األمميعقبيا اجتماع عاجل في في اول سبتمبر العميالت التدريجية 
 الكبيرىا التصويب ، وبعد ة الرابعة المجنفي  شير نوفمبرفي  عمى التفويضالتصويت  مرحمة 

 .القادم ديسمبرنياية  في 
 اذاعة صوت فمسطينلمصدر: ا
 
 رسمية بزيارة الجمعة يوم سيقوم ايرنانديز، أورالندو خوان الرئيس، أن ىندوراس حكومة أعمنت 

 عاصمة المقدسة بالمدينة بذلك معترفة القدس، في" دبموماسي مكتب" الفتتاح إسرائيل إلى
 .إلسرائيل
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 أن موضحاً  ،"إسرائيل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف نظري في إنو: "ىندوراس رئيس وقال 
 .أبيب تل في الواقعة بالده لسفارة" امتداد" ىو" الدبموماسي المكتب"

 في القدس إلى السفارة نقل فكرة طرحت إسرائيل أن بيان في ىندوراس خارجية وزارة وذكرت
 ".والوطنية الدولية األجواء في تحميمو" حاليا يجري اقتراح

 روسيا اليوملمصدر: ا
 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 برئاسة(  األدنى لمشرق لمحقائق تقصي لجنة) يرسل بباريس السالم مؤتمر - 2222 -38-8  

 . المشاركة ترفضان وبريطانيا فرنسا ، كرين وتشارلز كنج ىنري
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