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 أواًل : الممف السياسي

 ضرورية مسألة غزة قطاع في أىمنا شؤون متابعة" أن فتح حركة رئيس نائب العالول محمود أكد
 ". بامتياز سياسية قضية" أنيا عمى مشدًدا عنيا، نتخمى لن

 المتحدة الواليات سعي ،في تصريح إلذاعة صوت فمسطين صباح اليوم األحد العالول ورفض
 حركة في البعض من" تساوًقا" اعتبره ما مستنكًرا إنسانية، إلى غزة قضية لتحويل األمريكية

 .المحاوالت تمك مع" حماس"

 اليوم؛ ىذا مساء عباس محمود الرئيس برئاسة مركزيةالمجنة ال اجتماع وأوضح العالول أن 
 الداخمي والوضع القرن صفقة إلسقاط لمقيادة المقبمة والخطوات السياسي، الممف تطورات سيبحث
 .المصالحة وممف لمحركة

 الفمسطيني الداخمي الحوار من حالة إلحداث فمسطينيا عمييا العمل يتم جديدة مبادرة عن كشفو 
 ُمرحباً  األخرى، الفصائل وكذلك والمستقمين التحرير منظمة فصائل فييا بما المستويات كل عمى
 .األمام إلى المصالحة لدفع عربي جيد بأي السياق في

 اذاعة صوت فمسطين: المصدر

 

 انتخابات في الوطنية الوحدة قائمة انتصار إن" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة قالت 
 .وبرنامجيا الفمسطينية التحرير منظمة خمف الشعبي لاللتفاف استمرار ىو والكتاب، األدباء اتحاد

 أدباء انتصار إن الفكرية، والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيان في" فتح" وأشارت
 الوطني، اإلجماع تمثل التي الوطنية الوحدة لقائمة الديمقراطي، خيارىم عبر فمسطين، وكتاب

 لمخيار انتصار االنتخابية العممية وأن والوحيد، الشرعي لممثميم يولونيا التي الثقة عمى دليل
 .الوطنية ولموحدة الديمقراطي

 والمؤسسة، المواطن بين العالقة لتنظيم كخيار الديمقراطي، بالنيج التزاميا الحركة وأكدت
 مؤسسات كافة داخل االنتخابية العممية استمرار عمى الفمسطينية والقيادة إصرارىا أن موضحة
 .المؤسسات ىذه وفاعمية حيوية عمى الحفاظ عمى حرصيما من نابع واالتحادات، التحرير منظمة

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر
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 الخان معركة بأن فتح، لحركة الثوري المجمس عضو فتح، شبيبة عام سكرتير فرج حسن أكد  
 ومعركة الفمسطينية، االرض كل معركة ىي المستوطنين، حكومة مخططات مواجية في األحمر
 واالقصاء والتيجير، اإللغاء، محاوالت كل مقابل وأجداده، أبائو أرض عمى الفمسطيني الوجود

 وىي االمريكية، االدارة مع كامل وشراكة وبتواطىء االحتالل، حكومة تنتيجيا التي المنيجي،
 سيمفظيا التي القرن، صفقة االمريكية االدارة عميو تطمق لما ومقاومتو شعبنا، نضال من جزء

 . الظالمين العرقي و القسري التيجير سياسات لكل ومقاومتو ونضالو، بصموده، شعبنا

 عود تصميب إلى والفصائل، القوى، مختمف من شبابو، سيما ال شعبنا، جماىير فرج دعاو 
 العنصري، والتمييز اليدم و التيجير لسياسات ومشترك موحد، بشكل والتصدي الشعبية، المقاومة

 األرض وحدة أجل من األول المواجية خندق في اليوم تقف التي البدوية التجمعات صمود مثمنا
 .األحمر الخان في أىمنا وتحديدا الفمسطينية،

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 

  الحكومة: ممف  ثانياً 

، 7102 /7102نتائج الثانوية العامة "اإلنجاز" لمعام  أن وزارة التربية والتعميم العالي، قالت 
 ستعمن اليوم األحد.

النتائج ستنشر عمى مواقع مديريات التربية والتعميم العالي، إضافة إلى وأوضحت الوزارة أن 
إمكانية حصول من يرغب من الطمبة عمى نتائجو من خالل شركات االتصاالت الخموية )جوال، 

 والوطنية(.

وكانت وزارة التربية قررت إلغاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعميم العالي والمخصص 
ن عن نتائج الثانوية العامة، وستستعيض عنو ببيان تنشره لحظة صدور النتائج تقميديا لإلعال

 .لإلعالن عن أسماء العشرة األوائل، وعن تفاصيل االمتحان

 وكالة وفا المصدر: 
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 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 رأس عمى أرئيل، يوري اإلسرائيمي االحتالل حكومة في الريفية والتنمية الزراعة وزير قتحما
 .المغاربة باب جية من المبارك، األقصى المسجد األحد، اليوم صباح المستوطنين، من مجموعة

 التممودي بمباسو األقصى المسجد في استفزازية جوالت المستوطنين، برفقة اإلسرائيمي الوزير ونفذ
 .الخاصة االحتالل قوات من مشددة حراسة تحت التقميدي،

 في وزير اقتحام المبارك، األقصى المسجد وشؤون االسالمية األوقاف دائرة استنكرت جيتيا، من
 حكومة رئيس سماح سياق في يأتي االقتحام ىذا أن وأكدت المبارك، لممسجد االحتالل حكومة

 .المبارك األقصى المسجد اقتحام بتجديد والوزارء، الـكنيست ألعضاء االحتالل

 وكالة وفاالمصدر: 

 بإصابتو متأثرا الخميل، جنوب الفوار مخيم من نّصار فايق يعقوب الشاب األحد، اليوم استشيد  
 .7110 العام في االسرائيمي، االحتالل قوات برصاص

 وفاوكالة المصدر: 

 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 

 عمى المفروضة العقوبات أنّ  طوكيو في األحد اليوم بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير أكد 
 .بالكامل النووي السالح من الشمالية كوريا إخالء حتى سارية ستبقى يانغ بيونغ

 العقوبات إنّ  الجنوبي والكوري الياباني نظيريو مع محادثات إثر صحافي مؤتمر في بومبيو وقال
 منو التحقق ُيمكن نحو وعمى بالكامل النووي السالح نزع" حتى الشمالية كوريا عمى سارية ستبقى
 ".تام بشكل

 فرانس برسوكالة : المصدر
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 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً 

 

 بتفجير كنفاني غسان الفمسطيني واألديب الكاتب الغتاالسرائيمي يلموساد ا – 2-2-0027 
 .بيروت قرب الحازمية بمنطقة سيارتو

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


