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  أواًل : الممف السياسي

 مع العاجمة االتصاالت من سمسمة سيجري عباس محمود الرئيس إن الفمسطينية الرئاسة قالت 
 المتمثل الخطير اإلسرائيمي التصعيد تجاه مسؤولياتيا تحمل أجل من ودولية عربية جيات عدة

 .المقدسات وتدنيس المستوطنين جرائم واستمرار الفمسطينية، لممدن االقتحامات بمواصمة

 ىذه استمرار حال في ومصيرية ىامة قرارات اتخاذ سيتم أنو ،ليا بيان في الرئاسة، وأضافت
 كان والتي فمسطينية، مدن عدة في شعبنا ضد المتصاعدة اإلسرائيمية واالعتداءات االقتحامات

 .رسمية لمقرات اقتحاميا وخاصة اهلل، رام مدينة في اليوم جرى ما آخرىا

 المصدر: وكالة وفا 

 والبمدات المدن لعديد االحتالل قوات استباحة العبارات بأشد والمغتربين، الخارجية وزارة أدانت
 لمدينة الوحشي اقتحاميا ذلك في بما ،"أ" المصنفة المناطق وعموم الفمسطينية والمخيمات والقرى

 الفمسطينيين المواطنين عمى باالعتداء خالليا من قامت استفزازية، عدوانية بطريقة والبيرة اهلل رام
 والحي. المطاطي والرصاص الغاز بقنابل العشرات إصابة الى أدى ما ممتمكاتيم، وتدمير

 االنباء وكالة مقر االحتالل قوات اقتحام االثنين، مساء ليا، بيان في الوزارة أدانت كما
 وعبثيا لمدموع المسيل الغاز بقنابل الوكالة لموظفي واستيدافيا" وفا" الفمسطينية والمعمومات
 المبنى داخل الموظفين واحتجاز االلكترونية، الخوادم لغرفة واقتحاميا المصورين بكاميرات
 .مغادرتو من ومنعيم

 الحرب حمقات من حمقو ىو ومؤسساتو الفمسطيني لإلعالم االحتالل استيداف أن وأكدت
 االعالم وعمى عامة شعبنا عمى المختمفة وأجيزتيا االحتالل سمطات تشنيا التي المفتوحة

 الدولي نونلمقا الجسيمة وانتياكاتو جرائمو حقيقة إلخفاء محاولة في خاص، بشكل الفمسطيني
 .جينيف واتفاقيات اإلنساني الدولي والقانون

  : وزارة الخارجيةالمصدر
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 والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين قضاة قاضي اليباش محمود الدكتور أكد
 وممكو األردن مع جنب إلى جنبا واحد خندق في يقفون وقيادتو الفمسطيني الشعب أن اإلسالمية
 اإلسالمية مقدساتيا وحماية القدس مدينة عن دفاعا والمسممين العرب كل خمفيم ومن وشعبو،

 االسرائيمي االحتالل وتآمر استيداف من والمسيحية

 يحيى النائب األردني البرلمان في النيابية فمسطين لجنة رئيس مع لقائو خالل اليباش وأضاف
 األردنية المممكة ممك الثاني اهلل عبد الممك جاللة بو يقوم الذي بالدور تامة ثقة نثق أننا السعود

 والرسمي الشعبي وبالموقف والمسيحية اإلسالمية مقدساتنا وحماية القدس مدينة في الياشمية
 المستوى عمى الفمسطينية القيادة لجيود وداعماً  ومساندا مطابقا الدوام عمى كان الذي األردني
 بالحرية حقوقو الفمسطيني الشعب نيل حتى اإلحتالل ممارسات فضح في واإلقميمي الدولي

 . واالستقالل

 المصدر: وكالة وفا 

 الحكومة: ممف  ثانياً 

 الوطنية والمعشبة الفمسطيني الجينات بنك افتتاحو اللخ اهلل الحمد راميد. الوزراء رئيس قال    
 الممارسات مواجية عمى شعبنا قدرة تعزيز ىي وواضحة، واحدة ميمة أمام اليوم إننا: "

 مساعي حول وااللتفاف إلسرائيل، المنحازة األميركية والقرارات لإلجراءات والتصدي اإلسرائيمية،
 الدولي القانون إعمال في مسؤولياتيا أمام العالم دول لوضع الدبموماسي حراكو ودعم الرئيس
لزام الدولية، الشرعية وقرارات نياء الفمسطينية، والبيئة األرض عمى عدوانيا بوقف إسرائيل وا   وا 
 ".العسكري احتالليا

 الحكومة وتمكين عباس محمود الرئيس لدعوة لالستجابة جديد، من حماس حركةودعا الحمد اهلل 
 ".المأساوي االنقسام ويالت من المزيد غزة وتجنيب

 حقنا العالمي، والحراك الوعي في أكثر نرسخ المؤسساتي، والعمل األرض وحدة بتكريسوأكد انو 
 وتراثيا ومواردىا أرضيا عمى السيادة كاممة مستقمة فمسطينية دولة في المقبمة األجيال وحق

 ".األبدية عاصمتيا والقدس الزراعي،

  وكالة وفا : المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

بمحافظات مختمفة من مناطق  مواطناً  61 الثالثاءفجر اليوم االحتالل اإلسرائيمي  اعتقمت قوات 
مالك بالل  ياسر بالل يامين، محمود صقر عصيدة،  وعرف من المعتقمين: الضفة الغربية

محمود   قتيبة تيسير عصيدة،  عمرو ريحان،  براء عصام ريحان،  مجد بالل اشتية، اشتية،
 ،قمقيميةعماد غالب أبو ىنية من  الشاب، من نابمس عبد الرحمن أحمد شحادة يدة،مصطفى عص

ومحمود رضوان سعد دراغمة  أحمد رضوان سعد دراغمة ومحمد رضوان سعد دراغمة الشاب
محمود سعيد شريتح ،  طولكرممن عماد أحمد عصبة ، من طوباس ويعقوب رضوان سعد دراغمة

 رام اهللمن 

 معاوكالة : المصدر

 الفمسطينية والمعمومات األنباء وكالة مبنى مساء االثنين اإلسرائيمي االحتالل قوات اقتحمت  
 .مغادرتو من داخمو والعاممين الصحفيين ومنعت ، اهلل رام بمدينة المصايف حي في( وفا)

 وقنابل لمدموع المسيل الغاز بقنابل الوكالة مصوري االحتالل قوات استيدفت االقتحام، وقبيل
 .اختناق بحاالت الموظفين إصابة عن أسفر ما الصوت

 وكالة وفا : المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 سفارة نقل بأن رسالة، فى بولسونارو جايير المنتخب البرازيمى الرئيس العربية، الجامعة أبمغت
 .العربية الدول مع لمعالقات انتكاسة سيمثل القدس إلى إسرائيل فى بالده

 تسميميا وجرى الغيط أبو أحمد العربية لمجامعة العام األمين بيا بعث التى الرسالة فى وجاء
 .دولة ألى سيادى قرار ىو السفارة بنقل الخاص القرار أن البرازيمية الخارجية لوزارة

 األراضي يحتل بمد أنيا إلى بالنظر طبيعي غير إسرائيل وضع أن غير" الرسالة وقالت
 القدس إلى السفارة نقل أن الغيط أبو وأضاف ،"الشرقية القدس ذلك فى بما بالقوة الفمسطينية

 .األمن مجمس وقرارات الدولي لمقانون انتياكا سيمثل

 وكالة رويترز :لمصدرا
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  

 

 القدس، مدينة بتدويل والقاضي« 649 رقم األمن مجمس قرار» صدور -6491 -66-61 
 .ديارىم إلى العودة في الفمسطينيين الالجئين حق وتقرير

 

 في الشعوب حق عمى ينص المتحدة لألمم العامة الجمعية من قرار صدور - 6491 -66-61
 .مصيرىا تقرير

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


