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 أواًل : الممف السياسي

 ستجري الفمسطينية، القيادة أن ، فتح لحركة المركزية المجنة سر أمين الرجوب جبريل  المواء أكد
 .االنقسام لمواجية غزة بقطاع اتخذت التي اإلجراءات كل في جذرية مراجعة

 المجنة من مشتركة لجنة شكمنا: " الجمعة مساء فمسطين، تمفزيون مع لقاء في الرجوب وقال
 ".غزة موضوع في نفعمو أن يجب ما لتقرر لفتح، المركزية والمجنة التحرير لمنظمة التنفيذية

 أو فتح أبناء عمى وال أىمنا عمى ال عقوبات، تكن لم اإلجراءات ىذه" أن عمى الرجوب وشدد
 ".الفمسطيني الشعب

 المشتركة، المجنة عن سيصدر ما توصيات حماس حركة رفضت حال في: " الرجوب وأضاف
 .غزة تجاه ومسؤولياتنا واجباتنا عن نتخمى لن

    تمفزيون فمسطينالمصدر: 

 محدد موعداً  ىناك ليس انو سراحنة سعيد اهلل رام في االستشاري لممستشفى الطبي المدير قال 
 .عالجو استكمال حتى سيمكث أنو حيث المستشفى عباس محمود الرئيس لمغادرة

 وسيبقى المستشفى، من الرئيس لخروج محدد موعد ىناك ليس" واضاف سراحنة لوكالة رويترز
 .اهلل رام في الخاص المستشفى في ،"عالجو استكمال لحين

 وكالة رويترزالمصدر: 

 ان ، رمضان شير من الثانية الجمعة خطبة خالل المبارك األقصى المسجد خطيب أكد 
 .وحدىم لممسممين ىو المبارك االقصى المسجد

 الظالمة الممارسات جراء القدس مدينة أىل يعيشيا التي الصعبة الظروف ورغم أنو الى وأشار
 وابعاد واالعتقاالت البيوت وىدم المستوطنين، قبل من المستمرة واالقتحامات الباىظة، والضرائب

 أن اال المسجد، حراس وبخاصة فيو العاممين عمى الخناق وتشديد االقصى، المسجد عن الناس
. والمقدسات األرض اسالمية حقيقة من تغير ولن شيًئا، واقعنا من تغير لن االجراءات ىذه

 خالل من وذك االحتالل، اعتداءات من األقصى المسجد وحماية رعاية ضرورة عمى مشددا
  .فيو الرباط
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 والعالقات الدينية لمشؤون الرئيس مستشار فمسطين قضاة قاضي أكدوفيي سياق متصل 
 حائط فيو بما المبارك األقصى ومسجدىا تفاصيميا بكل القدس أن اليباش، محمود االسالمية،

 إلى اإلسالمية لألمة إسالمي وقف ىو المزعوم الييكل من جزء أنو يزعمون الذي البراق وساحة
 .الساعة قيام

 من أن اهلل، برام الضريح مسجد في رمضان، شير من الثانية ةالجمع خطبة خالل واعتبر
 مخالف المبارك، األقصى المسجد من الفمسطينيين وغير المسممين غير بتمكين ويقبل يرضى
جماع نبيو وسنة اهلل لكتاب  القدس ىوية أعطى الذي القرآن نصوص ينقض أن كما المسممين، وا 

 .تغييرىا ألحد يحق وال ليا

 وكالة وفا: المصدر

  الحكومة: ممف  ثانياً 

 نظمتو الذي واألسرى، الشيداء وذوي ألسر الخيري اإلفطار في كممتو في اهلل الحمد رامي.د أكد
 مصانة الشيداء، وعائالت أىالي حقوق أن عمى ، طولكرم بمحافظة عنبتا بمدة في فتح، حركة
 ".اإلطالق عمى منة أية ذلك في وليس التحديات، حولنا من عمت وميما الظروف، كل في

 وقفة يعتبر الذي الرمضاني اإلفطار ىذا تنظيم عمى ، عنبتا في فتح حركة اهلل الحمد. د وشكر
 بو نكرم ما أقل إن. وتفانييم وقوتيم صبرىم عمى لعائالتيم ىي كما شيدائنا لتضحيات احترام

 .حوليم وااللتفاف بعائالتيم االىتمام ىو شيدائنا،

 المصدر: وكالة وفا 

  اليوم السبت،  يتوجوس انو  وزارة التربية والتعميم العالي لجنة االمتحانات العامة فيأعمنت  
في دورتو  <817إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" لمعام طالبا وطالبة،  77<>=

طالب/ة  >;1;:األولى "دورة مروان شرف" لمسنة الثانية من سنوات العمل بالنظام الجديد، منيم 
 طالب/ة في المحافظات الجنوبية. ;;=97في المحافظات الشمالية و

 1<7في المحافظات الشمالية و 9=:قاعة، منيا  >;>، أن الطمبة موزعين عمى مجنة الوذكرت 
في المحافظات الجنوبية، وثالث قاعات تابعة لممدارس الفمسطينية خارج الوطن في كل من: 

 قطر، ورومانيا، وبمغاريا.
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لمجنة لمطمبة التوفيق والنجاح في االمتحان، داعيًة الجميع إلى توفير البيئة المناسبة التي وتمنت ا
 تراعي مصمحة الطمبة، شاكرًة جيش العاممين في االمتحان والمشرفين عمى كافة تفاصيمو.

قررت لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربية والتعميم العالي منح الطمبة الصم مترجم إشارة و 
دقيقة فقط، بيدف توضيح التعميمات الخاصة  ;7مع بداية امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" لمدة 

 .بكل امتحان ليذه الفئة من الطمبة

 المصدر: وزارة التربية والتعميم 

 : ممف االحتالل واالستيطان  ثالثاً 

 من مناطق متفرفة بمحافظات  مواطنين، 9 ،السبت اليوم فجر اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت
 ،"عاًما=7" رضوان خمدون متيم الشابين االحتالل قوات تاعتقم، حيث المحتمة،  الغربية الضفة
 داخل من" مسحراتي" يعمل شابا االحتالل تاعتقم كما،  من قمقيمية" عاًما?7"زيد أشرف وثائر
 . دسبالق القديمة البمدة في السعدية حارة

 وكالة معاالمصدر: 

 متأثراً  السبت، اليوم فجر( عاما 7:) عويضة أبو سالم حسين استشياد حةالص وزارة أعمنت 
 .غزة قطاع شرق أيام قبل االسرائيمي االحتالل قوت قبل من  بيا أصيب التي بجروحو،

 من الثالثين في العودة مسيرات بدء منذ ارتقوا الذين الشيداء عدد يرتفع عويضة ابو وباستشياد
 991 بينيم جريحا، 1?797 إلى إضافة شييدا، >77 إلى اليوم وحتى الماضي مارس شير
 .بالخطيرة جروحيم وصفت جريحا

 وزارة الصحة المصدر: 

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 العربية المممكة إن سممان، بن خالد األمير األميركية المتحدة الواليات لدى السعودي السفير قال 
 مدار عمى الخارجية المممكة سياسة في مركزية قضية ىي الفمسطينية القضية أن تعتبر السعودية

 .والمؤثرات الضغوط حجم كان ميما عاما 1=

 االجتماعي التواصل بموقع الرسمي حسابو عمى تغريدات سمسمة في سممان بن األمير وأضاف
 الفمسطيني الشعب جانب إلى واإلسالمية العربية الدول مقدمة في اليوم تقف المممكة إن": "تويتر"
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 بقضية المتاجرون وأوليم والداني القاصي يعرفيا الحقيقة ىذه المشروعة، حقوقو لنيل مسعاه في
 ".ورخيصة ضيقة سياسية العتبارات المممكة موقف عمى يزايدون الذين الفمسطيني، الشعب

 وكالة وفاالمصدر: 

 تنقل ولن الدولي القانون تحترم بالده أن ،فارغاس ميغيل الدومينيكان جميورية خارجية وزير أكد 
 .القدس إلى أبيب تل من سفارتيا

 السفير المتحدة األمم لدى فمسطين لدولة الدائم المراقب مع جمعو الذي المقاء خالل ذلك جاء
 المتحدة األمم لدى الدائمة المراقبة فمسطين دولة بعثة جيود ضمن نيويورك، في منصور رياض
 تناولتو ما إثر وعمى القدس، إلى سفارتيا بنقل القانوني غير األميركية اإلدارة قرار أبعاد لشرح

 البؤرة افتتاح حفل بحضور إسرائيل في الدومينيكان سفارة بأعمال القائم حضور بشأن الصحافة
 .بالقدس األميركية" السفارة" االستيطانية

  وفاالمصدر: وكالة 

 مع المقاء إن الشمالية، كوريا زعيم مع قمة الغاء قراره غداة ، ترامب دونالد االميركى الرئيس قال 
 يانغ بيونغ فعل برد أشاد أن بعد سابقا، المحدد موعده في عقده ممكناً  زال ما أون جونغ كيم

 .الحوار عمى وانفتاحيا االيجابي

 لبيونغ االخير بالبيان رحب ان بعد ،"سيحدث ما سنرى" االبيض البيت في لمصحافيين وأضاف
 ".لمغاية سار خبر" انو موضحا المحادثات، بشأن يانغ

 المحدد االصمي الموعد الى اشارة في المقبل" الشير 78 في حتى تعقد قد" القمة ان ترامب واكد
 .سنغافورة في

  وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


