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 مضخىظنىن يقخحمىن املسجد ألاقص ى

 فلسطين اآلن
 جدد عشرات المستوطنين اليوم االثنين، اقتحامهم باحات المسجد االقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقالتت مصتادر مسدستتية ون قتوات االحتتدل ووحداتتت  الناصتة حممنتت اقتحتتام المستتوطنين الت   تتتم ع تى شتت ل 
 اليوم.مجموعات ل مسجد المبارك صباح 

وحشتتارت التتى حن االحتتتدل يشتتدد متتن اجراةاتتت  اامنيتتة ع تتى بوابتتات المستتجد ودانتتل باحاتتت  ويتنتت  اجتتراةات 
 حمنية بحق المص ين، لتأمين االقتحامات اليومية المت ررة.
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 الاحخالل يعخقل شابين فلضعينيين اجخازا الضلك الفاصل مع قعاع غسة

 سما
اعتس تتتت قتتتوات االحتتتتدل مستتتاة اليتتتوم ااحتتتد، شتتتابين و ستتتطينيين اجتتتتااا الحتتتدود بتتتين قطتتتا   تتتاة واارا تتت  

الجتي  اسسترالي   اعتستل اثنتين متن قطتا   تاة حتاوال التست ل المحت ة. وقال موقع "مفتااك اليت " الربتر ، ان 
 عبر السياج الفاصل جنوب قطا   اة، تم نسل الشابين ل تحسيق.
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 خهى لألبد: عهد أوهروا اهللضفراء إلاصرائيليين حىل العالمحعميم 

 سما
نس تتت السنتتاة الستتابرة التابرتتة ل مستتتوطنين عتتن تستتيب  حوتتتوبي   نالبتتة وايتتر النارجيتتة، حنهتتا ناطبتتت الستتفراة 
والدب وماسيين اسسرالي يين بأن يرمموا و  لساةاتهم السياسية التوج  السالل بأن عهد ااونتروا قتد انتهتى ل،بتد، 

دس يجتتتتب حن ي تتتتون وتتتت  صتتتتدارة اكتمامتتتتاتهم وتتتت  تحر تتتتاتهم وحن مو تتتتو  نستتتتل الستتتتفارة اامري يتتتتة ولتتتتى الستتتت
 الدب وماسية.

وح اوت حوتوبي   ندل متتتمر لستفراة وستراليل وت  دول الشترق ااوستط، وحوروبتا، والواليتات المتحتدة، عستد 
وت  واارة النارجيتتة، حن كتت ين المو تتوعين يجتتب حن ي ونتتا عنتتوان الرمتتل الدب وماستت  اسستترالي   نتتدل الرتتام 

 ، وكو الرام السبرين لسيام وسراليل.8102 الجار 
وطالبتتتت حوتتتتوبي ب ، وكتتت  متتتن قيتتتادات حتتتاب ال ي تتتود، الدب وماستتتيين اسستتترالي يين الرتتتام ين لتتتد  دول تستتتدم 
تبرعتتات ماليتتة ل،ونتتروا، بتتأن توجتت  حموالهتتا كتت ن لمنخمتتات ونستتانية حنتتر   يتتر ااونتتروا، والتوقتت  عتتن تتتروي  

 سطينيين انها ترمل ع ى تأبيد الصرا  مرهم.و رة حق الرودة لدجلين الف 
وح اوت: طالما حن الدجلين الف سطينيين يح مون بالرودة ولى متدن ياوتا وع تا وال تد والرم تة، وتتنهم يتط رتون 
لتنريتتب دولتتة وستتراليل، ااعمتتة حن كتت ن ااو تتار ال تتناستتب متتع المرتتايير الدوليتتة لف تترة ال جتتوة التتت  ال تتتتوارث 

 نسانية، وال تندم الدول المتط رة ولى ونهاة الصرا  بين وسراليل والف سطينيين.عبر ااجيال اس
ويمتتتا دعتتتا حريليتتتل بولشتتتتاين ال اتتتتب بصتتتحيفة وستتتراليل اليتتتوم، المنخمتتتات اسنستتتانية الدوليتتتة ولتتتى التوقتتت  عتتتن 

ئ كتارب م يتون الجت 01حصر مساعدتها المالية لدجلتين الف ستطينيين وستط، وت  حتين حن الرتالم ي تم اليتوم 
متتتن الحتتتروب واال تتتطهاد التتتدين ، وال يجتتتب حن يتر تتتا الرمتتتل لو التتتة  تتتوث وتشتتتغيل الدجلتتتين الف ستتتطينيين 

 ااونروا التابرة ل،مم المتحدة و  وعانة الدجلين الف سطينيين وسط دون  يركم.
مفو تتية اامتتم واعتتم حن عتتدد الرتتام ين وتت  المنخمتتة الدوليتتة ااونتتروا يب تتي ثدثتتة ح تترا  بتتاق  الرتتام ين وتت  

المتحتتدة لشتتلون الدجلتتين ع تتى مستتتو  الرتتالم، متتدعيا حن استتتمرار تتتروي  قصتتة الدجلتتين الف ستتطينيين يهتتد  
 بااساس ولى اس رار بالدولة اليهودية، من ندل مهاجمتها، وبث اا ا يب  دكا. 
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ايتتتتادة ال راكيتتتتة وح تتتتا : م يتتتتارات التتتتدوالرات تتتتتم  تتتتنها لصتتتتالم الدجلتتتتين الف ستتتتطينيين، ممتتتتا حستتتتفر عتتتتن 
سستتتراليل، متتتن نتتتدل متتتدارس ااونتتتروا، وكتتت  حمتتتوال  تتتان باسم تتتان االستتتتفادة منهتتتا س اثتتتة الجلتتت  روانتتتدا 

 وبنغددي  والرراق، وكم الدجلون الحسيسيون، وليس الف سطينيين، ع ى حد اعم .
 المتحدة ستدعم حل الدولتين لإلسرالي يين والف سطينيين و ا واوق الطروان ع ى  لك".
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 هخنياهى مخاظبا الرئيط عباش: من يرفض الرعايت ألامريكيت اليريد وال يؤمن بالضالم

 سما
رالي   بنيتامين نتنيتاكو اليتوم، اثنتاة استتسبال  نالتب الترليس االمري ت  مايتك بتنس مستاة  قال رليس الواراة اسس

ااحتتد، ان الواليتتات المتحتتدة كتت  الن يتت  االبتترا واالقتتو  سستتراليل، وانتت  ال بتتديل عتتن االمتتري يين وتت  قيتتادة 
 ورعاية عم ية السدم و  الشرق ااوسط. 
ان ال بتديل عتن الواليتات المتحتدة االمري يتة راعيتا لرم يتة الستدم، وقال نتنيتاكو:" رستالت  ل ترليس حبتو متاان، 

وانتت  لتتن ي تتون كنتتاك عم يتتة سياستتية دون السيتتادة االمري يتتة لرم يتتة الستتدم"، م تتيفا "ان متتن يتترو  الرعايتتة 
 االمري ية يرو  عم ية السدم برمتها". 

ستتراليل التتوو . وا تتا  نتنيتتاكو ووصتت  نتنيتتاكو نالتتب التترليس االمري تت  مايتتك بيتتنس بانتت  ح يتت  وصتتديق ا
 "ان من يرو  الرعاية االمري ية ال يريد وال يتمن بالسدم" ع ى حد قول . 

وتتتتابع "ويمتتتا يتر تتتق بتتتاامن، لتتتد  رستتتالة ولتتتى الب تتتدان ااوروبيتتتة، وكتتت  حن يأنتتت و  تتتدم التتترليس ترامتتتب ع تتتى 
، ور يهم ان يسترحوا ترتديدت ع تى االتفتاق محمل الجد" الوتًا "ا ا ارادوا الحفاخ ع ى االتفاق النوو  مع ايران

 ال   سيمنع ايران من ان تصبم دولة نووية ستهددكم حوال وتهدد الرالم باسرن".
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 قناة عبريت جسعم: عباش يتراجع عن مىقفه و يقبل بىصاظت أمريكا في املفاوضاث

 فلسطين اليوم
ت قناة " ان" الربرية عتن مصتدر و ستطين  ع ى  وة ايارة نالب الرليس اامري   مارك بينس ل منطسة، نس 

قولتتت  بتتتان التتترليس الف ستتتطين  محمتتتود عبتتتاس مواوتتتق ع تتتى دور الوستتتاطة اامري يتتتة بتتتين "استتتراليل" والستتت طة 
 الف سطينية، ول ن  بشرط ان ت ون المفاو ات دولية.

اوستت  لت يتين وووسا ل مصدر، والرليس عباس تحدث مع الرليس المصر  عبد الفتاح السيست  ولمتم لت  عتن مو 
 موقف  ويما يتر ق بدور الوساطة اامري ية.

وووستتتتا ل مصتتتتدر، وربتتتتاس يريتتتتد لجانتتتتب واشتتتتنطن ان ي تتتتون لمصتتتتر وااردن دور وتتتت  عم يتتتتة الوستتتتاطة وتتتت  
 المفاو ات.

وووستتتا ل سنتتتاة، وتتتتن تصتتتريحات المصتتتدر الف ستتتطين  ترتبتتتر تغيتتترًا جوكريتتتًا وتتت  موقتتت  التتترليس الف ستتتطين  برتتتد  
المري   دونالد ترامب عن السدس عاصمة لتت "استراليل"، حيتث قتال عبتاس برتد اعتدن ترامتب اعدن الرليس ا

 بان  امري ا ال تستطيع ان ت رب دور الوسيط و  الصرا  االسرالي   الف سطين .
 ما قال عباس يوم االربراة الما   ندل ايارتت  ل،اكتر وت  مصتر: "ع تى ترامتب ان ينتتار  والستدس كت  

 والحرب". مفتاح السدم
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 هخنياهى: مقاظعت النىاب العرب لخعاب بنط في الكنيضت "عار"

 سما
وص  رليس الواراة اسسرالي   بنيامين نتنياكو اليوم و  اوتتاح الج ستة االستبوعية لح ومتت ، وعتدن النتواب 

م انهتم ينتوون الررب و  ال نيست مساطرة ايارة نالب الرليس اامري   مايك بتنس بتت"الرار"، وال ستيما اعدنهت
 مغادرة ج سة ال نيست عندما يرت   بنس المنصة سلساة   مة من ع ى منبر البرلمان االسرالي  .

وقتتتال نتنيتتتاكو نتتتدل اوتتتتتاح الج ستتتة ووتتتق متتتا جتتتاة وتتت  بيتتتان ون "نالتتتب التتترليس اامري تتت ، الصتتتديق الحمتتتيم 
شتتيرا التتى حن ال ستتاة بتتين الطتتروين سستتراليل، سيصتتل مستتاة اليتتوم التتى وستتراليل وسنستتتسب   ع تتى ح متتل وجتت "، م

ستتيتناول الم تت  النتتوو  اسيرانتت ، والتهديتتدات اسيرانيتتة، باس تتاوة التتى م فتتات منطستتة الشتترق ااوستتط والنتتاا  
 اسسرالي   الف سطين .

وح تتا  نتنيتتاكو "متتن يستترى وتت  الحسيستتة التتى تحسيتتق كتت ن ااكتتدا ، يرتتر  تمامتتا حن ال بتتديل وال يوجتتد ح  
 رة من الواليات المتحدة لتحسيق  لك".شنص ح ثر مباد

وتطترق نتنيتاكو التى بيتان "السالمتتة المشتتر ة" التت  تجمتع عتددا متتن التشت يدت السياستية الرربيتة وت  وستتراليل 
و   ت ة برلمانيتة واحتدة وت  ال نيستت اسسترالي  ، التت  حع نتت حمتس مساطرتهتا لايتارة بيتنس وستراليل ونطابت  

لستتياق "حر  بتتأن كتت ن النطتوة كتت  عتتار، حن يستتوم نتواب وتت  ال نيستتت بمساطرتتة وت  ال نيستتت. وقتتال وتت  كت ا ا
الايتتتارة بتتتل ينططتتتون التتتى عرق تتتة مشتتتار ت  وتتت  ال نيستتتت. ل ننتتتا ستتتن ون جميرتتتا كنتتتاك وسنتشتتتارك وتتت  تستتتديم 

 االحترام ال بير ال   يستحس  بينس".
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 قاهىن إصرائيلي جديد يفرض قيىدا مشددة على جنازاث شهداء العملياث

 فاص
صتتادقت متتا تستتمى بتتت"ال جنة الوااريتتة ل تشتتريع" وتت  ال يتتان اسستترالي   اليتتوم ااحتتد ع تتى مشتترو  قتتانون ي نتتول 
شتترطة االحتتتدل اسستترالي   وتتر  قيتتود مشتتددة وتحديتتد  اوتتة تفاصتتيل جنتتااات الشتتهداة الف ستتطينيين منفتت   

 الرم يات.
لستتانون التت   قدمتت   تتل متتن وايتتر اامتتن ج رتتاد " اسستترالي   مستتاة اليتتوم ااحتتد حن مشتترو  اi24و  تتر موقتتع "

حردان، ووايتتتترة الس تتتتاة ايي تتتتت شتتتتا يد ينتتتتول الشتتتترطة اسستتتترالي ية وعاقتتتتة وعتتتتادة جثتتتتامين منفتتتت   الرم يتتتتات 
 الف سطينية " يد ال تتحول ولى مخاكرة ل تحري ".

جبتارين" والت   حقتر وجاة مشرو  الستانون برتد الح تم الس تال  لمح متة الرتدل الر يتا والت   حط تق ع يت  استم "
 بأن  ال توجد ل شرطة اسسرالي   صدحيات بتعاقة وجراة ك ن الجنااات.

وووق الموقع اسسرالي   وتن "وقرار السانون سيمنم الشترطة اسسترالي ية وم انيتة وعاقتة وجتراة الجنتااات وتست يم 
 وط الت  تط بها الشرطة منهم".الجثامين ووسا لشروط تسوم بفر ها حتى يسوم  وو المتووى بت بية  اوة الشر 

وحو م حن "السانون يسمم ل شرطة اسسرالي ية باستندام صدحياتها وت  حتال  تان كنتاك ق تق حسيست  متن حن 
وقامتتتتة الجنتتتتااة ستتتتو  يمتتتتس بحيتتتتاة حشتتتتناص، ل تحتتتتري  ع تتتتى الهجمتتتتات حو تنفيتتتت  عم يتتتتات، بمتتتتا وتتتت   لتتتتك 

 التحري  ندل الجنااة".
الحتتتدل حن تفر تتها "تحديتتد عتتدد المشتتار ين، وكويتتة المشتتار ين، بمتتا وتت  ومتتن الشتتروط التتت  يم تتن لشتترطة ا

 لك منع مشار ة حشناص تش ل مشار تهم ووجودكم نطًرا، ومسار الجنااة، وموعد وساعة الجنااة، وتحديتد 
 قالمة من اا را  الت  يمنع حم ها و  الجنااة".

د صتدحية لشترطة االحتتدل بتحديتد م تان التدون ومن الشروط الت  يت منها السانون اسسترالي   الجديتد وجتو 
 و لك بحاالت مرينة.

وبحسب مشرو  السانون وتن  توجد لشترطة االحتتدل صتدحية بتأن تتأمر بتيتدا   فالتة ل تمان تنفيت  الشتروط 
المنصتتوص ع يهتتا لجنتتااة منفتت  الرم يتتة الف ستتطين ، وكتت ا ي تتون وتت  حتتالتين "ااولتتى ون خنتتت وجتتود منتتاو  

واجهتتتتات نتتتتدل الجنتتتتااة، الثتتتتان  ون وجتتتتدت حن كنتتتتاك نتتتتو  سخهتتتتار ت تتتتامن متتتتع منخمتتتتات متتتتن انتتتتدال  م
 و سطينية حن التربلة لتنفي  عم يات.
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 عائلت "غىلدين" جعالب بمنع السياراث العائليت ألصري "حماش"

 فلسطين اآلن
دين" قتتدمت ط بتتا قتتال موقتتع "والتتد" الربتتر ، ون حستتر  الجنتتد  اسستترالي   المفستتود وتت  قطتتا   تتاة "كتتدار  ولتت

 ل مح مة الر يا بنصوص ااسر  الف سطينيين.
وووتتتق الموقتتتع الربتتتر ، وتتتتن عال تتتة الجنتتتد  اسستتترالي   قتتتدمت ط بتتتا لدن تتتمام ولتتتى اسجتتتراةات السانونيتتتة وتتت  

 ق ية التماس ولى مح مة الردل الر يا بشأن منع الايارات ااسرية اسر  "حماس".
بتتت الل خترو  حستتر ستجناة "حمتتاس"، " ت  تنصتتا  قيتادة حمتتاس سبتترام  متا طالبتتت عال تة الجنتتد  المح متة 

 صفسة يتم من ندلها اسوراج عن المجند".
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 الحباط هجماث محخملت.. الكشف عن وجىد قىاث اصرائيلت صريت حعمل في الضفت

 سما
 شتتفت مصتتادر وستترالي ية، اليتتوم ااحتتد، حن قتتوات الجتتي  وشتترطة حتترس الحتتدود عتتاات متتن وجتتود عناصتتر 

حباط كجمات محتم ة.و   حدات سرية ناصة ترمل و  مناطق ال فة من حجل الحفاخ ع ى اامن وا 
" الربر ، وتن ت ك السوات  ثفت  ثيرا من وجود عناصركا السرية متن حجتل الحفتاخ ع تى 1010وووسا لموقع "

   كجمات.اامن. مشيرًة ولى حنها حشدت مايد من السوات الناصة و  اايام اانيرة من حجل وحباط ح
  



 

 13صهيىهيتشــــؤون 
 

 الاحخالل ينش ئ قىة احخياط خاصت على الحدود مع مصر

 فلسطين اآلن
حنشأ الجي  اسسرالي   متتنرًا، "قتوة احتيتاط ناصتة"  فريتق ننبتة متن ست ان منطستة نيتستانا المجتاورة ل حتدود 
متتتع مصتتتر ًجنوبتتتًاه، و لتتتك بهتتتد  الترامتتتل متتتع ح  كجتتتوم طتتتار  متتتن قبتتتل تنختتتيم "داعتتت "، بحستتتب الموقتتتع 

 ترون  لصحيفة "مراري " اسسرالي ية.اسل 
و  تترت الصتتحيفة، اليتتوم ااحتتد، حن ترتتاا قتتوة تنختتيم داعتت  متتتنًرا وتت  سيناةًشتتمال شتترق  مصتتره حصتتبم 
يش ل واعاجًا لسوات الجي  واامن الت  قررت تش يل "قوة الننبة" من س ان المنطسة ممن نتدموا ستابسًا وت  

 محاولة ل هجوم. الجي  واامن، و لك ل رد الفور  ع ى ح 
ونس ت "مراري " عن عسيد و  الجي  اسسرالي   يندم  مستول عن وحدة عس رية ع ى الحدود متع مصتر، 
حن الفريتتتتق التتتت   تتتتتم ونشتتتتاتن متتتتتنرا كتتتتو النتتتتواة ااولتتتتى لوحتتتتدة عستتتت رية  بتتتتر  ستتتتيتم تشتتتت ي ها ووستتتتا لمواجهتتتتة 

 التهديدات "اسركابية" و  المنطسة.
شنصتتًا ومهمتهتتا التترد الفتتور  ع تتى ح  كجتتوم، مشتتيًرا ولتتى حن  81دة م ونتتة متتن وحشتتار ولتتى حن الوحتتدة الجديتت

الفريق سي ون ماودا بمر بتات عست رية حديثتة ومرتدات تشتغي ية مهمتة، وستي ون وت  حالتة تأكتب دالتم، دون 
 تفاصيل و اوية.

 

 
 

 جم بحمد هللا


