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 أواًل : الممف السياسي

 الشييد الرئيس شقيقة( عاما 67) عرفات خديجة: الوطنية المناضمة عباس محمود الرئيس نعى
 .القاىرة المصرية العاصمة في السبت، صباح المنية، وافتيا التي عرفات، ياسر

 في بارز نضالي دور ليا كان التي وىي برحيميا، ومحبييا وعائمتيا الفقيدة أقارب الرئيس ىز  وع  
 .الفمسطينية الثورة مسيرة

 في الجاري، الشير من عشر الرابع المقبل، الثالثاء يوم  لمفقيدة عزاء بيت اقامة الرئيس وقرر
 .مساء التاسعة وحتى الخامسة الساعة من بالبيرة، الفمسطيني األحمر اليالل قاعة

 وزارة الصحة المصدر: 

 

 الديمقراطية، لمجبية السياسي المكتب بيان أن( فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة اعتبرت
 حقيقة تشكل بل ، التحرير منظمة وثوابت قيم تمثل ال رخيصة سياسة عن ويعبر ومرفوض مدان
 الوطنية المواقف رىن اعتادوا لمذين بائدة عقمية عن وتعبر مشبوىة، بأجيزة ورائو من ارتباط

 .خارجية ألجندات

 في عباس محمود الرئيس فيو الذي يقف الوقت في أنو في بيان صدر عنيا، "فتح" حركة وأكدت
 ىذه تأتي ومقدساتيا، القدس عن والتخمي الوطني المشروع إنياء تستيدف التي المؤامرات وجو

 .عباس محمود لمرئيس الثابت الوطني لمموقف طعنة لتشكل المواقف

 الحساسة الظروف ىذه في والحذر الدقة توخي إلى الديمقراطية الجبية ،"فتح" حركة ودعت
 المصالح عمى الضيقة الفئوية مصالحيا تغمب ال وأن الفمسطينية، قضيتنا بيا تمر التي والخطيرة
 .العميا الوطنية

 الحفاظ أجل من البيان ىذا عن بالتراجع الديمقراطية لمجبية السياسي المكتب ،"فتح" وطالبت
 .المشترك السياسي والعمل الموقف وحدة عمى

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 سمسمة ستعقد المصرية، السمطات إن: فتح، لحركة الثوري المجمس سر الفتياني أمين ماجد قال
 . الفمسطينية القيادات مع المقبمة األيام خالل االجتماعات من

 مع لقاءات ستشيد المقبمة، القميمة األيام أن ،( فمسطين صوت) إلذاعة الفتياني، وأوضح
 مستقبل أجل من حقيقة لشراكة وطنية صيغة عن والبحث الزجاجة، عنق من لمخروج المصريين

 .الفمسطيني الوطني والمشروع الفمسطيني، الشعب

 وطنية، لقضايا تأجيل أو وظيفي تقاسم فييا شركة عن تبحث ال فتح حركة أن الفتياني، وأضاف
 الجانب يعقدىا التي المقاءات خالل من الفمسطينية المصالحة لممف متابعات ىناك أن مبيناً 

 .حماس حركة وفد أو فتح حركة وفد مع سواء المصري،

 المصدر: اذاعة صوت فمسطين

 

 بشدة ، منظمة التحرير في المدني والمجتمع اإلنسان حقوق دائرة التميمي رئيس أحمد أدان
 الفحيص منطقة في العام واألمن الدرك لقوات مشتركة دورية استيدف الذي اإلرىابي التفجير
صابة أمن رجل استشياد عن وأسفر األردنية،  .آخرين وا 

 في الشقيق األردن مع وشعبا، قيادة الفمسطيني، الشعب وقوف صحفي، بيان في التميمي، وأكد
 وتدابير إجراءات من يتخذه ما لكل المنظمة وتأييد واإلرىاب، العنف لمكافحة الحثيثة جيوده

 .واالستقرار األمن الستتباب

 وكالة وفا : المصدر

 

عت حركة التحرير الوطني الفمسطيني" فتــــــح " إلى جماىير شعبنا الفمسطيني في الوطن ن 
ياسر عرفات )أبو عمار(،  :الرئيس المؤسسوالشتات، المناضمة الحاجة خديجة عرفات شقيقة 
 الذي وافتيا المنية في العاصمة المصرية "القاىرة".

أن الفقيدة خديجة   وقالت حركة فتح في بيان أصدرتو مفوضية اإلعالم في المحافظات الجنوبية،
، عرفات، ليا دور نضالي بارز في مسيرة الثورة الفمسطينية، حيث كانت تعرف بـ"عجوز الثورة"
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وكانت قد عممت في محطات نضالية عديدة خالل مسيرة الثورة ، وترأست جمعية خيرية لتقديم 
 الخدمات لشعبنا منذ قدوميا إلى قطاع غزة، حتى خروجيا إلى القاىرة لتمقي العالج.

األحد ، اليوم  ديجة عرفاتبوفاة السيدة خ  بيت عزاء  عن اقامة حركةالواعمنت 
الخامسة حتى العاشرة لياًل، في مؤسسة الشييد الخالد ياسر عرفات، من الساعة   م23/6/3126

 بالقرب من سمطة النقد.  غرب مدينة غزة،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر

 

 مستمرة مازالت والفمسطيني المصري الجانبين جيود بأن القاىرة، في فمسطين دولة سفارة أفادت
 من يصمون الذين الفمسطينيين والجرحى العربية مصر جميورية مستشفيات بين التنسيق أجل من

 .العالج لتمقي مصر إلى غزة قطاع

 تقميص نية تدعي التي لمشائعات صحة ال أنو عنيا، صدر صحفي بيان في السفارة وأوضحت
 أبواب بفتح يقضي الذي المصري القيادي القرار مؤكدة مصر، إلى الوافدين الجرحى أعداد

 الغاشم اإلسرائيمي العدوان بداية منذ عالجيم لتمقي الفمسطينيين لمجرحى المصرية المستشفيات
 جرحانا معالجة عمى الفمسطينية القيادة وحرص السممية، العودة مسيرات خالل غزة قطاع عمى

 .معافين سالمين الوطن إلى والعودة التام شفاءىم حتى الصحية أوضاعيم ومتابعة

 عن العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبيا فمسطين دولة سفير الموح دياب السفير وأعرب
 شعبنا أبناء دعم في جيودىم نظير المعنية واألجيزة المصرية السيسي الفتاح عبد لمرئيس شكره

 الفمسطيني.

 سفارة دولة فمسطين بالقاهرة : المصدر
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

، مطالبة العالم بالتدخل العاجل والضغط المتحدث الرسمي باسم الحكومة  يوسف المحموددد ج
 بنا في قطاع غزة.عمى حكومة االحتالل لرفع الحصار الجائر عن أىمنا وأبناء شع

وشدد المتحدث الرسمي، في بيان اليوم األحد، عمى أن النداء التحذيري القائل بوقف المصانع 
وانييار القطاعات الحياتية الذي أطمقو القطاع يستدعي تحركًا عالميًا أحد عناوينو تحمل المجتمع 

 القية تجاه أىمنا وأبناء شعبنا.الدولي بكافة مؤسساتو وىيئاتو ومنظماتو مسؤولياتو القانونية واألخ

وأكد أن الحصار االحتاللي اإلسرائيمي واالنقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تيديدًا 
عمى وجود أبناء شعبنا وعمى المصالح الوطنية العميا، ويشكل االحتالل واالنقسام السبب وراء 

 استمرار تعقيد المشيد الفمسطيني عمى كافة المستويات.

وشدد المتحدث الرسمي عمى أن المخرج الوحيد من المأزق الداخمي الحالي ىو استعادة الوحدة 
كمال إنجاز  نياء االنقسام المبني عمى أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وا  الوطنية وا 

 خطواتو كما تم االتفاق عميو برعاية مصرية.

 وكالة وفا: المصدر

 

 األعمى اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام حسين المفتي محمد الشيخ أعمن  
 لعام الحجة ذي شير ةر  غ   ىو األحد يومال أن الشرعي بالوجو ثبت أنو ،مساء السبت

 الجاري، آب شير من العشرين الحجة، ذي من التاسع االثنين يوم يكون وعميو ىـجري،2541
 عيد أيام أول ىو ،الجاري  آب شير من والعشرين الحادي الثالثاء ويوم عرفة، وقفة يوم ىو

 .المبارك األضحى

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية: المصدر
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 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

مواطنين من مناطق مختمفة من  6اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم األحد  
 محافظات الضفة الغربية .

اإلسرائيمي، صباح اليوم األحد، خمسة صيادين وفي محافظات غزة اعتقمت قوات االحتالل 
طالق نار كثيف نفذتيا  الصيادين ، و الزوارق الحربية في بحر شمال غزةخالل عممية مداىمة وا 

المعتقمين ىم: ناصر فضل بكر، وحسن فضل بكر، وياسر ناصر بكر، وأحمد ناصر بكر، 
 وفضل ناصر بكر.

 وكالة معا المصدر: 

 

 العربية لمجماىير العميا المتابعة لجنة ، بدعوة من  أبيب تل في اآلالف، عشرات تظاىر 
 قانون فميسقط" شعاري تحت ،"القومّية قانون" بإلغاء لممطالبة ،56 عام المحتمة باألراضي
 ".لممساواة نعم"و" القومية

 النواب تقّدميا التي المظاىرة في لممشاركة العربية البمدات مختمف من غفيرة جماىير وتوافدت
 والحزبية السياسية والفعاليات الحركات من وناشطون حزبية وقيادات المشتركة القائمة من العرب

 .والشعبية

 ،"القومية قانون" بإلغاء وتطالب تدعو شعارات رفعت كما الفمسطينّية، األعالم المشاركون ورفع
 بالتشريعات والممثمة بالبالد، العربية الجماىير تجاه اإلسرائيمية الحكومة بممارسات وتندد

 .العنصرية

 84:موقع عربالمصدر
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 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 عن ، األردنية الحكومة باسم الرسمي الناطق اإلعالم لشؤون الدولة وزيرةغنيمات  جمانة أعمنت 
 .ثالثة إلى األردنية األمنية األجيزة من السمط في المداىمة عممية شيداء عدد ارتفاع

 مدينة شمال منطقة السبت، مساء من سابق وقت في داىمت األردنية األمنية األجيزة وكانت
 بين نار إطالق تبادل حدث حيث اإلرىابي، الفحيص تفجير في المتورطين لضبط السمط

 .الجانبين

 وكالة االنباء االردنية:المصدر

 

 نتهت النشرة اليومية ا 

 مع تحيات مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبية


