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 أواًل : الممف السياسي

 التحرير منظمة بعثة مكتب رئيس استدعاء الثالثاء، مساء عباس، محمود الرئيس رقر  
 .زممط حسام السفير واشنطن في الفمسطينية

 السفير استدعاء تم الرئيس، من مباشرة تعميمات عمى بناء أنو والمغتربين الخارجية وزارة وأعمنت
 .زممط حسام

 األميركية المتحدة الواليات سفارة نقل بعد جاء السفير استدعاء الرئيس قرار إن الخارجية وقالت
 .غد يوم الوطن أرض زممط السفير وسيصل القدس، إلى أبيب تل من

 وزارة الخارجية المصدر: 

 عباس محمود الرئيس إن، التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر أمين عريقات صائبد.  قال 
 .الدولية الوكاالت من لعدد فمسطين انضمام صك عمى الثالثاء، مساء وقع،

 اتخذ عباس الرئيس إن الثالثاء، مساء فمسطين، لتمفزيون تصريحات في عريقات وأضاف
 واشنطن في الفمسطينية التحرير منظمة بعثة مكتب رئيس استدعاء أبرزىا القرارات، من مجموعة
 .فمسطين إلى العودة طريق في وىو واشنطن، في زممط حسام السفير

 الرسمية اإلحالة عمى المالكي رياض والمغتربين الخارجية وزير وقع الرئيس بحضور إنو" وتابع
 مع قضائي تحقيق بفتح العامة والمدعية القضائي المجمس مطالبا الدولية الجنائية لممحكمة

 ".شعبنا أبناء بحق المرتكبة الجرائم حول اإلسرائيميين المسؤولين

 الجرائم حول تحقيق بمجنة ببيان ،الثالثاء مساء الدولي، األمن مجمس يخرج أن حاولنا" وأوضح
 قامت العربية المجموعة باسم واآلن ذلك، رفض عمى أصرت األميركية اإلدارة لكن اإلسرائيمية،

 ".الفمسطيني الشعب لحماية يدعو األمن مجمس في قرار بتقديم الكويت دولة

 مجمس لدى فمسطين ممثل خريشة إبراىيم السفير تمكن الرئيس من بتعميمات أنو إلى وأشار
 الجمعة يوم لالجتماع اإلنسان حقوق مجمس لدعوة توقيع 81 عمى الحصول من اإلنسان، حقوق
 .إسرائيل جانب من المرتكبة الحرب جرائم في حقائق تقصي لجنة بإرسال قرار التخاذ
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 قطاع ممف لوضع اجتماعاتيا ستبدأ الرئيس شكميا عميا لجنة إن عريقات قال متصل، سياق وفي
زالة غزة  الستمرار عميا لمجنة إضافة ممكن، وقت بأسرع ذلك يتم أن ونأمل االنقسام، أسباب وا 

 االقتصادية العالقات تحديد ذلك في بما األخيرة الوطني المجمس قرارات تنفيذ آليات وضع
 .االحتالل سمطة مع والسياسية واألمنية

 اإلدارة تقول وعندما وسيطا، أو شريكا تعد لم ترمب إدارة أن مرارا أكد الرئيس أن إلى وأشار
 كانت ألنيا األميركي؛ الموقف تراجع يعني ىذا المفاوضات في تقرر القدس حدود أن األميركية

 يقولو بما اعترفت تكون المفاوضات في تقرر الحدود تقول وعندما محتمة، الشرقية القدس تعتبر
 القضية بإسقاط إسرائيمي أميركي مخطط بداية وىذا موحدة، عاصمة القدس ويريده نتنياىو

سقاط الفمسطينية  والحدود واألجواء اإلقميمية المياه واعتبار والحدود والالجئين القدس، ممف وا 
 .اإلسرائيمية السيطرة تحت اإلقميمية

 تعبث وأميركا الدولية، والشرعية الدولي القانون مربع عمى يرتكون والرئيس شعبنا أن وأوضح
 .الدولي والقانون الدولية بالشرعية

  تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 جمسة في كممتو في المتحدة األمم في الدائم فمسطين مندوب منصور رياض السفير قال 
 إلعفاء  ذرائع أية نرفض" إننا: الثالثاء مساء فمسطين حول عقدت التي الطارئة األمن مجمس
 ".الحية بالذخيرة الفمسطينيين قتل عن مسؤوليتيا من إسرائيل

 قطاع في شعبنا ليا يتعرض التي المجزرة وقف أجل من فوري بشكل بالتحري المجمس وطالب
دانة الدولي القانون لدعم لمتحرك الدول جميع ودعا غزة،  وعدم اإلجرامي، إسرائيل سموك وا 

دانة ألرضنا باستعمارىا االعتراف  واتخاذ القانون غير الوضع ىذا لدعم دول أي محاوالت وا 
 .والمحاسبة لممساءلة إجراءات

 األمن لمجمس رئيسا بصفتيا لبولندا تقديري عن أعرب: "فمسطين لدولة الدائم المراقب وأضاف
 األمن مجمس أعضاء جميع عنيا عبر التي المواساة ومشاعر واليامة الطارئة الجمسة ىذه لعقد
 لموضع لمسيم األمن مجمس ألعضاء نقدر كما شيدائنا، عمى ترحما الصمت دقيقة خالل

 بحق إسرائيل ترتكبيا التي الجرائم بسبب غزة قطاع في خاص الفمسطينية األرض في الخطير

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xS61JVa820628085684axS61JV
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 في العربي العضو بصفتيا جيود من تبذلو لما الكويت لدولة امتنانا عن ونعرب العزل، المدنيين
 ".األمن مجمس

 ىذه لتزوير البعض من محاولة وأي منطقتنا في لمعنف الرئيس المصدر ىو االحتالل" وقال
 تحقيق إجراء تعطمون لماذا مغايرة روايات لدييم لمن ونقول الواقع، مع منسجمة ليست الحقيقة
 إليو دعا الذي التحقيق وىذا يبدأ، أن قبل مسبقا التحقيق ىذا نتائج نقبل أننا وأكد ومستقل، شفاف
: وتساءل مسبقا، بالنتائج قبولنا عن ونعمن المتحدة، لألمم العام واألمين المجمس من عضوا 81
 ".ونتائجو؟ التحقيق لقبول المجمس إرادة معطمي طرفين عند استعداد ىناك ىل

 وكالة وفا المصدر: 

 التيجير وعذابات النكبة آالم يستذكر وىو شعبنا إن "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة التق
 المستقمة دولتو وبناء إلييا وعودتو بالده استعادة اجل من كفاحو في المضي عمى تصميماً  أكثر

 .األبية القدس وعاصمتيا

 الذكرى حمول بمناسبة ،الفكرية والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في واضافت
 غير بالجرائم سمحت التي البشرية جبين في أسود يوماً  سيظل النكبة يوم إن لمنكبة، الشبعين
 وقراه مدنو وىدم تمت التي الفمسطيني الشعب إبادة محاولة عمى وساعدت التاريخ في المسبوقة

 وترفل باالمن تنعم قائمة كانت بالد تدمير سبيل وفي أصحابيا، لغير األرض منح أجل من
 مقارنة والعموم والثقافة والتطوير والتجارة الصناعة مجاالت في عالية مستويات ووصمت بالرخاء

 .المنطقة بمدان مع

 در: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمص

 المجزرة االحتالل، سجون مختمف في" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة أسرى ستنكرا 
 .يوم االثنين غزة قطاع في شعبنا أبناء بحق ارتكبت التي البشعة اإلسرائيمية

 ، غزة قطاع في أىمنا بحق الفاشية االحتالل قوات بو قامت ما إن" ، ليم بيان في األسرى وقال
 بؤرتيا بنقل تمثمت خطورة تقل ال أميركية جريمة مع بالتزامن حرب، لجريمة ترتقي مجزرة

 ".األبدية فمسطين دولة عاصمة القدس إلى" سفارتيا" االستيطانية

http://fatehinfo.net/post/150323
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 والمعتقالت السجون كافة تسود واالستيجان والتوتر الغضب من حالة إن األسرى وأضاف
 المتحدة واألمم الدولية المؤسسات مطالبين القطاع، مجزرة بسبب اإلسرائيمية، التوقيف ومراكز
 ".أجمع والعالم األوسط الشرق في األخطر اإلرىاب ىذا لوقف الشكمي ال الحقيقي بالتدخل

 البطولي شعبنا لصمود واإلكبار وبالتحية لمجرحى، والشفاء لمشيداء بالرحمة فتح، أسرى وتوجو
 .وغيرىا واالعتقاالت الجماعي والعقاب والحصار واالستعمار اإلسرائيمية القتل آلة وجو في

 االحتالل قوات لمواجية الجيود وتوحيد الوطنية، الوحدة وتمتين بناء إعادة ضرورة وأكدوا
 .بصمو لألدمية تمت ال والتي الوحشية

 در: مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمص

 يومال أن الثالثاء، مساء ،الفمسطينية والديار لمقدس العام المفتي حسين محمد الشيخ أعمن 
 .المبارك رمضان شير أيام أول الخميس اً غـد يوم،و شعبان لشير الـمتمم ىو األربعاء

وبيذه المناسبة تتقدم حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" بالتينئة من ابناء شبعنا الفمسيطنيني 
بمناسبو حمو الشير الفضيل ، سائمين اهلل عزو وجل ان يعيده عمى ابناء شعبنا وقد تحررت 

 مقدساتو من دنس االحتالل .

  الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 الحكومةثانيًا : ممف  

 رامي د. برئاسة اهلل رام مدينة في عقدها التي األسبوعية  جمسته خالل الوزراء  مجمس أكد 
 الفمسطينية لمقيادة الطارئ االجتماع عن الصادرة لمقرارات الكامل دعمو الوزراء رئيس اهلل الحمد
 الوكاالت من لعدد فمسطين دولة انضمام عمى بالتوقيع والمتمثمة عباس، محمود الرئيس برئاسة
 الجنائية المحكمة إلى االستيطان ممف إحالة عمى فوري بشكل والتوقيع المتخصصة، الدولية
 الجرائم حول قرار مشروع وتوزيع طارئ بشكل االنعقاد إلى الدولي األمن مجمس ودعوة الدولية،

 مجمس دعوة إلى إضافة لشعبنا، الدولية الحماية توفير وطمب شعبنا أبناء بحق ارتكبت التي
 حقائق تقصي لجنة بإرسال ومطالبتو طارئة جمسة عقد إلى المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق

 اجتماع عقد وكذلك األعزل، شعبنا بحق االحتالل سمطات ترتكبيا التي الجرائم في دولية وتحقيق
صدار المندوبين، مستوى عمى العربية الجامعة مجمس  .ممزمة عربية قرارات وا 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41380
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 في األمريكية السفارة وافتتاح بنقل األمريكي الرئيس قرار وأدان الوحشية، بالمذبحة المجمس وندد 
 القانون قواعد ومخالفة وانتياك التنكر إلى فقط تيدف ال أمريكية، خطوة في المحتمة القدس مدينة
نما فحسب، الدولية، الشرعية وقرارات الدولي  بتزامنيا الفمسطيني الشعب مشاعر استفزاز إلى وا 

 عمى أن المجمس وأكد. واإلسالمية العربية األمتين مشاعر واستفزاز لمنكبة، السبعين الذكرى مع
 عمى لطرف والمنحاز الفاضح القرار ىذا عمى إقداميا أن تدرك نأ الحالية األمريكية اإلدارة
 نياية ال ما إلى الصراع إدامة في تساىم إنما اآلخر، الطرف حساب

 مجمس الوزراءالمصدر: 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً  

مسيرات العودة ان حصيمة االعتداءات  اإلسرائيمية عمى  الثالثاءأعمنت وزارة الصحة مساء  
 . بالغاز اختناق و مختمفة بجراح 184 اصابة و ييدينش، السممية شرق غزة 

 وزارة الصحة المصدر: 

 . محافظات الضفة الغربية من مواطناً  81 األربعاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 

 عنب دالية 155 نحو بقطع الماضية، الميمة اإلسرائيمي، االحتالل قوات قامتوفي سياق متصل 
 .الخميل شمال حمحول شرق قبون واد قرب االلتفافي الطريق عمى

 المصدر: وكالة معا

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 ليفي يوسف إسطنبول لدى اإلسرائيمي القنصل من األربعاء، اليوم التركية، الخارجية وزارة طمبت 
 .لفترة البالد مغادرة سفاري،

 أعقبت التي التطورات خمفية عمى جاء ىذا الخارجية طمب أن دبموماسية مصادر وذكرت
 .غزة لقطاع الشرقية الحدود عند الفمسطينيين عمى األخيرة اإلسرائيمية االعتداءات

 في التركي القنصل من مقتضب، بيان في اإلسرائيمية، الخارجية وزارة طمبت الثالثاء، وأمس
 . مؤقت بشكل البالد مغادرة أوغمو، تورك غورجان القدس،

 االناضولوكالة  المصدر: 
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 العدوان لمواجية" القاىرة في طارئا اجتماعا الخميسغدًا   العرب الخارجية وزراء يعقد  
 بنقل" القانوني غير المتحدة الواليات قرار مواجية" وكذلك" الفمسطيني الشعب عمى اإلسرائيمي
 .القدس إلى سفارتيا

 الدول جامعة لمجمس عادي غير اجتماع عقد تقرر" إنو القاىرة في عربي دبموماسي مسؤول وقال
 لمواجية وذلك السعودية طمب عمي بناء الخميسغدًا   الخارجية وزراء مستوى عمى العربية
 اتخذتو الذي القانوني غير القرار لمواجية والتحرك الفمسطيني الشعب عمى اإلسرائيمي العدوان
 ".القدس مدينة إلى سفارتيا بنقل األميركية المتحدة الواليات

 طمب عمى بناء األربعاء اليوم عقده المقرر الدائمين المندوبين اجتماع أن   المسؤول وأضاف
 .العرب الخارجية لوزراء العادي غير لالجتماع تحضيريا اجتماعا سيكون فمسطين

 فرانس برسوكالة المصدر: 

 الفمسطينيين المتظاىرين قمع عن بتصريحات إدالئيا إثر لدييا، إسرائيل سفيرة ،بمجيكا استدعت 
 . الدامية المواجيات حول المتحدة األمم عميو تشرف دولي تحقيق إلى دعتو  غزة، قطاع في

 اإلسرائيمية السفيرة استدعاء تم إنو برس، فرانس لوكالة البمجيكية الخارجية باسم متحدث وقال
 الوزراء رئيس دعا فيما. «إرىابيون» بأنيم غزة في الضحايا جميع وصفت بعدما فرانكل، سيمونا
 في ارُتكبت التي العنف أعمال» أن معتبراً  ،«المتحدة األمم تجريو دولي تحقيق» إلى ميشل شارل
 .«مرفوضة غزة قطاع

 فمسطينياً  15 مقتل عمى لالحتجاج بوكر، زئيف دبمن في إسرائيل سفير آيرلندا، استدعت كما
 مع تزامناً  غزة، قطاع حدود عمى جرت التي المواجيات خالل اإلسرائيمي الجيش برصاص
 .القدس في األميركية السفارة تدشين

 وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


