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   أواًل : الممف السياسي 

 المتين واالسالمية العربية القمتين قرارات ان ردينة، ابو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق الق  
  كل وجو في والواضح الثابت الفمسطيني لمموقف انتصارا شكمتا المكرمة، مكة في عقدتا

 .الوطنية قضيتنا لتصفية الرامية والمحاوالت المؤامرات
 الفمسطيني، لمموقف واالسالمية العربية االمتين تبني ان صحفي، تصريح في أبو ردينة واضاف

 الشامل السالم لتحقيق الوحيد الطريق ان وإلسرائيل  االميركية لإلدارة  الوضوح شديدة رسالة وجو
 المشروعة الحقوق مع تنسجم ال صفقة اي ورفض الدولية الشرعية قرارات تنفيذ عبر ىو والعادل
 .7691 العام حدود عمى الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو بإقامة الفمسطيني لمشعب

 
 لمشعب الشرعية القيادة وعنوانو واضح طريقو السالم بان الجميع يفيم ان يجب: ردينو ابو وتابع

 يو.ف تكتب الذي الحبر تساوي ال اقتصادية مشاريع او وىمية صفقات عبر وليس الفمسطيني
 وكالة وفاالمصدر: 

 
جالل إكبار تحية فتح حركة وجيت   في المعتكفين ولممرابطين العظيم الفمسطيني لشعبنا وا 

 والكبرياء والعزة الصمود معاني أروع المحظات ىذه في يسطرون والذين ورحابو األقصى المسجد
 ىذا أمام ، الحرام المسجد بعد المسممين عن قدسية األكثر المكان عن بأجسادىم يدافعون وىم

 االرىابيين مستوطنيو و االسرائيمي االحتالل جيش من الغاشم االسرائيمي العدوان
 الفمسطيني الزحف إن القواسمي اسامو باسميا والمتحدث فتح لحركة الثوري المجمس عضو وقال
 الف أربعمائة عمى يقرب ما جماعة صمى حين القدر ليمة تجمى والذي رمضان شير خالل
 الفمسطينيين إرتباط أن تماما أدرك إذ ، نفسي مقتل في االسرائيمي االحتالل اصاب مصٍل،

 وان ، والحقد الكره وحواجز ، عنصري فصل بجدار ُيمنع أن من بكثير أكبر وقدسيم بأقصاىم
 بجباه ُرسمت ولوحة مشيد عظمة امام الرياح ادراج ذىب عقود عبر مارسوه الذي التزوير كل

 حولو اهلل بارك الذي المبارك األقصى المسجد تأم وىي المتوضأه االالف مئات
 والمصابره والصبر الرباط في االستمرار الى العظيم الفمسطيني شعبنا ابناء القواسمي ودعا

 والرباط والجياد النضال درجات اعمى ذلك باعتبار والمسيحية، االسالمية مقدساتنا عن والدفاع
   مفوضة االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 
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 المبارك األقصى المسجد أن الحسيني عدنان التحرير منظمة في القدس شؤون دائرة رئيس أكد  
 ووقف المستوطنين غالة بمجم االحتالل حكومة مطالبا فيو لمييود حق وال خالص إسالمي مسجد

 .األقصى لممسجد اقتحاماتيم
 المسجد في يجري ما إن  ، االحد اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة الحسيني وقال

 في الصمود حالة مواجية عن عجزت االحتالل حكومة أن إلى تشير فعل كردة يأتي األقصى
 بأن لترامب رسالة أنو كما المبارك رمضان شير في عروبتيا ليا تعود ما عادة التي القدس
  . وتحقيقو ذلك فرض في ينجح لن االحتالل لدولة عاصمة بالقدس اعترافو

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 

 المحاماة الستقالل الفمسطيني المركز من وفداخالل استقبالو د. محمد اشتية  الوزراء رئيس أكد 
 المكمل دورىا تعزيز ضرورة الى داعياً  المدني، المجتمع مؤسسات أىمية عمى، "مساواة" والقضاء
  .المستمر والتنسيق التشاركية خالل من ومؤسساتيا لمسمطة
 اىم الى اضافة بيا، يعنى التي والقضايا المركز، عمل طبيعة عمى الوفد من اشتية واطمع

 .تواجيو التي التحديات
 

 مجمس الوزراء: المصدر
 في يحدث ما اليباش محمود الدينية لمشؤون الرئيس السيد مستشار القضاء قاضي اعتبر 

 المستوطنين االف اقتحام لتأمين االحتالل جنود من المئات اقتحام من المبارك االقصى المسجد
 .الخطورة غاية في مرحمة الى ويؤشر خطيرة تطور المبارك رمضان شير في لممسجد
 كان االحتالل ان ، االحد اليوم صباح" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في اليباش واضاف
 مما موجودا يعد لم المحظور ىذا ان اال المبارك رمضان شير في االقصى اقتحام عن ُيحجم
 . النييار قابل شئ كل وان خطير منحى امام باننا وخيمة بعواقب بنذر
 حدث كما المبارك االقصى المسجد في الدماء إلراقة بالتخطيط االحتالل سمطات اليباش واتيم
 نتنياىو بنيامين برئاسة االسرائيمية الحكومة محمال واقع امر لفرض االبراىيمي المسجد في

 ىذه وراء نتنياىو ان مشددا لألحداث تفاقم من تحممو وما الرعناء الخطوة ىذه مسؤولية
 االنتخابات امام والء قرابين الى ومقدساتنا شعبنا تحويل بيدف شخصية لغايات المخططات
 .القادمة االسرائيمية
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 ىو االقصى في االن يحدث ما ان الدينية لمشؤون الرئيس السيد مستشار القضاء قاضي واوضح 
 المواقف كل وان مكة في الماضي الجمعة يوم عقدت التي واالسالمية العربية لمقمتين رسالة

 واالسالمية العربية الدول داعيا االحتالل تردع لم االخيرتين السنتين في ظيرت التي االيجابية
 .االرض عمى فعمية اجراءات واتخاذ النظيرة المواقف تجاوز الى

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين
 
 
 اإلسرائيمي االحتالل قوات مارستو الذي الخطير باالنتياك الدينية والشؤون األوقاف وزارة نددت 

 إضافة والمعتكفين المرابطين عمى االعتداء خالل من األقصى، المسجد في األحد، اليوم صباح
 قبل من القتحامو تمييدا األقصى إلفراغ محاولة في بالسالسل القبمي المسجد إغالق إلى

 .األقصى المسجد تاريخ في االسود اليوم ىذا القدس بيوم يسمى فيما المستوطنين
 مشاعر عمى اعتداء ىو األقصى المسجد حرمة انتياك أن ليا، بيان في األوقاف، وأكدت

 قداسة األكثر بالمكان مساس أنو كما ، وحدىا فمسطين في وليس أجمع العالم في المسممين
 .ينفمسط في لممسممين
  وكالة وفا : المصدر

 
 اعضاء المجنة المركزية الفريق: لزيارة التي قام بيااباالقاليم الجنونية ان  حركة فتح  قالت

لم تكن روحي فتوح عضوي المجنة المركزية لحركة فتح، لقطاع غزة، األخ اسماعيل جبر، و 
 .بحاجة لمتنسيق، حيث انيم، يقومون بزيارة اىميم، وبيوتيم،

الزيارة  وأضحت مفوضية االعالم اليعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية في تصريح مقتضب ان 
نما أنشطة شخصية واجتماعية، لم  كانت اول زيارة  وتشمل أية أنشطة او لقاءات تنظيمية، وا 

تنسيق حول ال صحة عمى االطالق ، لمنزل االخ احمد حمس ابو ماىر، وان العضاء المركزيرة 
 .سالزيارة مع حركة حما

   مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 ممف الحكومة:  ثانياً  

طالبا/ة سيتوجيون صباح السبت المقبل  19767أعمن وزير التربية والتعميم مروان عورتاني، أن 
از" لمعام الجاري في الموافق الثامن من حزيران الجاري؛ لتأدية امتحان الثانوية العامة "اإلنج

 الضفة الغربية وقطاع غزة والمدارس الفمسطينية الخمس خارج الوطن.
وأوضح عورتاني، خالل ترؤسو اجتماع لجنة االمتحانات العامة واجتماع لجنة مديري التربية 
والتعميم، اليوم األحد، أن الوزارة أنيت كافة االستعدادات لعقد االمتحان، والطمبة الذين سيتقدمون 

بية، قاعة في الضفة الغر  894لالمتحان في دورتو األولى خالل العام الحالي، سيتوزعون عمى 
قاعات في كل من رومانيا وبمغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد  8قاعة في قطاع غزة، و 747و

 .االمتحان في الوقت ذاتو بالوطن والخارج
 وزارة التربية والتعميم: المصدر

 
 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

عمميات خالل مواطنًا  07 االحداليوم  الميمة الماضة وفجراعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي 
بينيم  واقتادتيم الى مراكز االعتقال والقدسدىم وتفتيش لمناطق مختمفة من المحافظات الشمالية 

 والمعتقمين: عمر ، وعرف من  رالمطو  شادي فتح حركة سر أمين، منيم  مواطنًا من القدس 87
يياب اليدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق،  أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وا 

، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشمبي، وعرين الزعانين
وأحمد ىديب، ومحمد الساليمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عميا، وتامر خمفاوي، 
وىشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كمغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، 

 شة.ومحمد غنيم وابراىيم النت
مستوطن، من بينيم الحاخام  7077نحو  بحق المسجد االقصى اقتحم وفي سياق االعتداءات 

المتطرف ييودا غميك، المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، بحماية مشددة ومعززة من قوات 
وقامت باالعتداء عمى  ملحرمة المسجد ولشير رمضان الكري االحتالل الخاصة في انتياك صارخ
 . المصمين والمعتكفين داخل المسجد

 المسجد في القبمي المصمى أبواب األحد، اليوم صباح قد أغمقت االحتالل، واتوكانت ق 
 .بداخمو المعتكفين المصمين عشرات عمى عسكرياً  حصارا وفرضت األقصى،
 وكالة معا،  صحيفة القدسالمصدر: 
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 مبالغ اقتطاع  يعتزم اإلسرائيمي االحتاللأن  ، األحد اليوم، ،العبرية معاريف" صحيفة ذكرت
 أسر عوائل اإلسرائيمي القضاء بيا ألزم التي التعويضات ىي الفمسطينّية، ّصةالمقا من إضافية
 .الشواقل ماليين مئات إلى مجتمعةً  المبالغ ىذه تصل أن الصحيفة ورّجحت واألسرى، الشيداء

 تسعى اإلسرائيمّية السمطات أن" معاريف" عمييا حصمت وثيقة كشفت المبالغ، لجباية محاولة وفي
 لعوائل تحّوليا التي الرواتب أن باّدعاء الفمسطينّية، المقاصة أموال من العقوبات ىذه اقتطاع إلى

 .منيا السداد لإلسرائيميين" يحقّ " عوائل ىي والشيداء األسرى
 84المصدر: ترجمة موقع عرب 

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 الصين ترغم أن يمكن ال المتحدة الواليات ضغوط إن تجاري ومفاوض كبير صيني مسؤول قال 
 مجموعة قمة خالل سيجتمعان البمدين زعيما كان إذا عما الحديث ورفض تجاري، اتفاق عمى

 .اتفاق إلى لمتوصل العشرين
 دونالد األمريكي الرئيس اتيم أن بعد الماضي الشير البمدين بين التجارية التوترات وتصاعدت

 .ةاالقتصادي لممارساتيا ىيكمية تغييرات بإجراء السابقة تعيداتيا بنكث الصين ترامب
 صينية سمع عمى بالمئة 00 إلى نسبتيا تصل إضافية رسوما واشنطن فرضت الحق، وقت وفي
 .لمرد بكين دفع ما وىو دوالر، مميار 077 بقيمة

 رويترزوكالة المصدر: 
وحدة استيطانية  477أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار االحتالل ببناء أكثر من 

 .جديدة عمى أراٍض في القدس الشرقية المحتمة
العربية وقال األمين العام المساعد رئيس قطاع فمسطين واألراضي العربية المحتمة بالجامعة 

السفير سعيد أبو عمي، في تصريح صحفي، اليوم االحد، إن مصادقة سمطات االحتالل عمى 
بناء وحدات استيطانية جديدة تأتي استكماال لمحمقة االستيطانية التي تحاصر مدينة القدس 

 .الشرقية المحتمة، وتيجير العائالت الفمسطينية فييا
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ه االجراءات االسرائيمية االستيطانية العنصرية التي وشدد السفير أبو عمي، عمى عدم شرعية ىذ 
تعد انتياكا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاىدات واالتفاقيات الموقعة في ظل 

 غياب المساءلة الدولية وموقف االدارة األميركية المنحاز لالحتالل،
 وفا وكالةالمصدر: 

 
 فجر اليوم  تصدت السوري الجيش في الجوية الدفاعات أن سوري عسكري مصدر أعمن  

 عن جوم اليوأسفر  والقنيطرة دمشق غرب جنوب في المواقع بعض استيدف صييوني لعدوان
صابةمن الجيش   شيداء 6 ارتقاء  .بجروح جنود 1 وا 

سقاط معيا والتعامل ليا بالتصدي قامت الجويةوأضاف المصدر ان الدفاعات   الصواريخ وا 
 .”دمشق غرب جنوب في مواقعنا تستيدف كانت التي المعادية

 وكالة االنباء السورية المصدر: 
 في بموعدىا الرئاسية االنتخابات إجراء استحالة( األحد) اليوم الجزائري الدستوري المجمس أعمن 

 .المقبل( تموز) يوليو من الرابع
 الترشح ممفات حول لمتداول عقدىا اجتماعات بعد خُمص أنو ،صحفي  بيان في المجمس، وذكر

 .لديو المودعين الترشح ممفي رفض إلى لالنتخاب
حاطتيا االنتخابات لتنظيم المالئمة الظروف تييئة» ضرورة إلى المجمس ودعا  بالشفافية وا 

 .«السيد الشعب تطمعات تحقيق من تمكن التي الدستورية المؤسسات عمى الحفاظ ألجل والحياد،
  صحيفة الشرق االوسطالمصدر: 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  

 مع تحيات مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية
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