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   يأواًل : الممف السياس 

 ضريح أمام من انطمقت مركزية بمسيرة لمنكبة، 1ٔال الذكرى شعبنا، أبناء من اآلالف أحيا
 .اهلل رام وسط عرفات ياسر ميدان باتجاه عرفات، ياسر الراحل الرئيس
 1ٔ صامتين المشاركون خالليا وقف ظيرًا، ٓٓ:ٕٔ الساعة تمام في اإلنذار صفارة ودوت
 بيوتيم من القسري وتيجيرىم شعبنا أبناء نكبة عمى سنة 1ٔ مرور عمى رمزية داللة في ثانية،

 .وأراضييم
بالسواد، حيث ارتدى المشاركون قمصانا تحمل 'بوستر' النكبة ورفعوا األعالم واتشحت المسيرة 

الفمسطينية والرايات السوداء ومفاتيح العودة والفتات تحمل أسماء القرى الميجرة، ورددوا الشعارات 
التي تؤكد عمى استمرار النضال الوطني حتى تحقيق االستقالل والعودة، والداعية إلى الوحدة 

في وجو المؤامرات التي تستيدف مشروعنا الوطني وقيادتنا الشرعية التي تمثميا منظمة  الوطنية
 .رالتحري

واختتمت المسيرة بميرجان وطني حاشد، نظمتو المجنة الوطنية العميا إلحياء ذكرى النكبة، في 
 .ميدان ياسر عرفات وسط رام اهلل

ن حقو المقدس بالعودة إلى وطنو وأكد المتحدثون في الميرجان عمى أن شعبنا لن يتخمى ع
 .حق العودة جوىر القضية الفمسطينية  وأرضو ميما طالت السنين، مشددين عمى أن

ودعا المتحدثون إلى تعزيز الوحدة الوطنية "التي تشّكل الصخرة التي تتحطم عمييا جميع 
 ".يالمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعنا الوطن

 المصدر: وكالة وفا 

 شير من والعشرين السادس في االسالمي التعاون منظمة تعقد عباس محمود الرئيس حضورب 
 .المكرمة مكة في عشر الرابعة دورتيا المبارك رمضان

 صوت" إلذاعة حديث في كركي ماىر اإلسالمي التعاون منظمة لدى فمسطين سفير وقال
 رؤية ودعم تبني عمى ستؤكد حاليا تركيا تتراسيا التي القمة ان  ، اليوم صباح الرسمية" فمسطين
 االطراف فييا دعا والتي 2ٕٔٓ شباط في االمن مجمس امام عنيا اعمن التي عباس الرئيس
 مبنية جدية سالم عممية واطالق االطراف متعدد السياسي المسار رعاية في االنخراط الى الدولية

 .االحتالل وانياء الدولتين حل عمى
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 احقاق حتى لشعبنا ودعميا الفمسطينية القضية مركزية عمى ستؤكد القمة ان الكركي واضاف 
 مداوالت القمة اعمال ستشيد كذلك ، القدس وعاصمتيا الفمسطينية الدولة بإقامة المشروعة حقوقو

 ...لممنظمة المستقبمية التوجيات معالم لرسم االعضاء االسالمية الدول قادة بين
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

  
 الفمسطيني السياسي الحراك ان عريقات صائبد. التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين قال 

 من الفمسطينية القضية لو تتعرض ما لمواجية متكاممة استراتيجية ضمن يأتي المرحمة ىذه في
 .تحديات

 الخارجية وزير ان  ، اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في عريقات وبين
 الجنائية لممحكمة العامة المدعية اليوم يمتقي ىولندا لىا الرئيس السيد من مبعوثا المالكي رياض
 بالحاالت المتمثمة االحتالل بجرائم تحقيق بفتح البدء عمى لحثيا الىاي في سودو بن فاتو الدولية

 .واالسرى واالستيطان غزة عمى العدوان وتشمل رفعيا تم التي
 لمحصول الدولية العدل محكمة في اخر لقاء لديو سيكون الخارجية وزير ان عريقات واضاف

 .القدس الى األمريكية السفارة ترامب نقل بشأن قانونية فتوى عمى
 اهلل رام بمدينة غدا عريقات صائب الدكتور التنفيذية المجنة سر امين يمتقي ان المقرر ومن ىذا
 التطورات من االوروبي االتحاد مواقف لبحث ترستال سوزان لمسالم االوروبي االتحاد مبعوثة مع

 .االستيطاني والتصعيد االسرائيمية االعتداءات تواصل خاصة االخيرة
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 حال االنتخابات إلنجاز طاقتيا كل تضع الحكومة أن عمى اشتية، محمد الوزراء رئيس شدد

 في جاءت التي السبعة البنود ثاني ىو الموضوع ىذا أن إلى مشيرا وطني، توافق إلى الوصول
 .عّباس محمود الرئيس من الحكومة لرئاسة تكميفو كتاب
 باالنتخابات نؤمن: "ناصر حّنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس مع لقائو خالل اشتية وقال

 كل عمى االنتخابات إجراء عمى بالحرص ىذا وترجمنا الوطنية، المصمحة لتحقيق كضرورة
 ".وغيرىا والنقابات والبمديات التجارية والغرف الجامعات في المستويات،
 مجمس الوزراءالمصدر: 
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 كافة في الفمسطيني شعبنا التحرير، منظمة في المدني والمجتمع االنسان حقوق دائرة عتد 
 العميا الييئة ليا دعت التي والفعاليات النشاطات سمسمة في الفاعمة المشاركة الى تواجده اماكن

 . والسبعين الواحدة النكبة ذكرى إلحياء
 ىذه أن االربعاء، اليوم ليا، بيان في المنظمة، في المدني والمجتمع االنسان حقوق دائرة وقالت

 حيث متردية عربية وظروف استثنائية، ودولية واقميمية محمية سياسية ظروف وسط تأتي الذكرى
 .العربي بالربيع سمي ما وتداعيات تبعات من الدول ىذه من العديد تعاني

 تأكيد ىو األليمة النكبة ذكرى تواجده أماكن مختمف في شعبنا إحياء أن عمى الدائرة بيان واكد 
 مقدمتيا وفي الوطنية وحقوقو بأىدافو تمسكوو  ،التصفوية المشاريع ىذه لكل رفضو عمى واصرار

  تقرير في الفمسطيني الشعب وحق ، ليم والتعويض ديارىم الى الفمسطينيين الالجئين عودة حق
 .القدس بعاصمتيا السيادة كاممة المستقمة دولتو واقامة مصيره

 ا فوكالة و : المصدر

 

 جمستو في المركزي المجمس الرجوب جبريل المواء فتح لحركة المركزية المجنة سر امين دعا 
 وتشكل عدّوا واعتبارىا وقانونيا واقتصاديا وسياسيا امنيا اسرائيل مع العالقة قطع الى القادمة

 االلتزامات وفق معو التعاطي في لالستمرار امكانية اي يوجد وال ومستقبمنا حاضرنا عمى خطرا
 ...بيا يمتزم ولم االحتالل نسفيا التي السابقة االتفاقات في الموقعة

 االحتالل مع الِصدام   ،ان اليوم صباح الرسمية" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الرجوب وقال
 الشامل الشعبي الحراك ان مؤكد القادمة المرحمة في لعالقتنا والشكل المغة ىو االمريكية واالدارة

 ...االحتالل إلنياء بداية سيكون الفمسطينية االرض في

 فمسطين صوت اذاعة: المصدر
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 ولممرة أيام عدة قبل التقى أنو األربعاء، اليوم الفمسطينية، المدنية الشؤون وزير الشيخ حسين أكد  
 .المقاصة أموال قضية لبحث كحمون موشيو اإلسرائيمي المالية وزير الثانية

 الخصومات بشأن لحل التوصل يتم لم أنو تويتر،  عمى عبرحسابو لو تغريدة في الشيخ وأوضح
 أشكال كل رفض في الثابت الموقف عمى مؤكداً  الفمسطينية، المقاصة أموال من اإلسرائيمية

 .منقوصة األموال تسمم وعدم الخصم

 موقع تويترالمصدر: 

 الذي اإلرىابي االعتداء األربعاء، اليوم الزعنون، سميم الفمسطيني الوطني المجمس رئيس أدان 
 من بالقرب سفن 4و السعودية العربية المممكة في نفطية أنابيب لخط ضخ محطتي استيدف

 من ستزيد تخريبية جريمة األعمال تمك ان معتبراً ، المتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلقميمية المياه
 .المنطقة في االستقرار وعدم التوتر مستوى

 التصدي في األمارات ولدولة السعودية العربية لممممكة ومساندتو تضامنو عن الزعنون وأعرب
 السعودي الشقيقين لمشعبين  متمنياً  الشقيقين، البمدين واستقرار أمن يستيدف خارجي عدوان ألي

    واالزدىار التقدم من المزيد واإلماراتي

  الجنوبية بالمحافظات والثقافة االعالم مفوضية: المصدر

بناء الشعب الفمسطيني وىي ذكرى "النكبة والتي استشيد فييا أليمة عمى ذكرى أ اليوم  يصادف 
العشرات عمى ايدي العصابات الصييونية وىجر االالف من الفمسطينيين خارج مدنيم و قراىم 

 1ٔالـ وستنظم اليوم فعاليتين مركزيتين في مدينة رام اهلل ومخيم بصور في لبنان الحياء الذكرى 
كما ستنظم مسيرات سممية بالقرب  كيد عمى التمسك بحق العودة لالجئين الفمسطينيينالتألمنكبة و 

 .من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبية المصدر: 
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 ثانيًا : ممف الحكومة

 استيطانية جمعيات عن تصدر التي التيديدات من الدينية والشؤون  األوقاف وزارة ذرتح 
 في خاصة رمضان، من األخيرة  األيام خالل االقصى لممسجد واسعة القتحامات تدعو متطرفة

 .حزيران من الثاني

 المسجد داخل ومالحقة واعتقاالت مضايقات من المعتكفون لو يتعرض ما الوزارة استنكرت كما
 .المبارك رمضان شير خالل المسجد في والمرابطة التواجد عن إلبعادىم محاولة في األقصى

 االنتياكات وقف عمى لمعمل اإلنسان بحقوق المعنية والمؤسسات الدولي المجتمع الوزارة ودعت
 . الشيور من وبغيره الشير ىذا خالل والمعتكفون االقصى ليا يتعرض التي

 ا وكالة وفالمصدر: 

 

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

خالل عمميات دىم عمى االقل  اً مواطن ٔٔ الثالثاءاعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي فجر اليوم 
،  لدييا االعتقالواقتادتيم الى مراكز  الشماليةحافظات البموتفتيش لممنازل بمناطق متفرقة 

 الشاب البدوي، وائل جبر الطفل عادي، أبو وأحمد محمد الفتيْين الشقيقْين : المعتقمينعرف من و 
 منصور منصور، لؤي درويش، مالك درويش، ياسر محمود، وائل لبدة، أبو يوسف محمد

 .عبداهلل وفادي ريالة، أبو محمود محمود،

نيران رشاشاتيا أكثر من مرة صوب الصيادين الزوارق الحربية  فتحتوفي المحافظات الشمالية 
عاما( من سكان  ٕٕلصياد مراد اليسي )، مما ادى الى اصابة افي المنطقة المسموح الصيد بيا

 .مخيم الشاطئ غرب غزة

 وكالة معا المصدر: 
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 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 االمارات سواحل قبالة سفن ضد" اإلرىابية" االخيرة اليجمات أن السعودية الحكومة اعتبرت  
 لمعالم الطاقة إمدادات أمان" وانما المممكة فقط تستيدف ال السعودية في النفط لضخ ومحطتين
 ".العالمي واالقتصاد

 طيار دون من بطائرات ىجوم إلى السعودية في رئيسي أنابيب لخط ضخ محّطتا تعّرضت وقد
 يومين بعد يأتي المنطقة في لمتوترات تصعيد في فيو، النفط ضخ إيقاف الى أدى ما الثالثاء،

 .االمارات قبالة" تخريبية" لعمميات نفط ناقالت ثالث بينيا سفن أربع تعرض عمى

   وكالة فرانس برسالمصدر: 

 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم

 

وىذا التاريخ يعرف باسم " نكبة قوات االحتالل االسرائيمي تحتل فمسطين  – 342ٔ -1-1ٔ
 . المئات من الفمسطينيين وتيجير مئات االالف الى خارج قراىم ومدنيمفمسطين" حيث تم قتل 

 

 تهت النشرة اليومية نا 

 مفوضية االعالم والثقافة بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 

https://fatehinfo.net/post/154553

