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 1081-05-81المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 ؛ الشوا عزام النقد سلطة محافظ هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر ،أمس مساء رئيس،السيد ال استقبل

 المصارف اتحاد من عليها حصل التي ،لإلنجاز الذهبي االتحاد وسام جائزة سيادته، الشوا، وأهدى

 النقد سلطة وجعل المالي، االستقرار على للحفاظ الشوا يبذلها التي المميزة للجهود تقديرا   العربية،

 (وفـا).الفلسطيني المركزي البنك لتصبح جاهزة الفلسطينية

 اقتراحات أي مع تتعاطى لن الفلسطينية القيادة ان رأفت صالح التحرير، منظمة تنفيذية عضو أكد 

 وإغالقه القدس بشأن قراره عن ترامب تراجع لحين اإلسرائيلي-الفلسطيني الصراع لحل أمريكية

 (معـا).القدس في الحالي ايار من عشر الخامس في افتتاحها تم التي األمريكية للسفارة

 ،الخارجية ءوزرا مستوى على العربية الجامعة لمجلس الطارئ االجتماع أعمال ،أمس مساء انطلقت 

 (،وفـافلسطين.ت)".والقمة الجامعة لمجلس الحالي الرئيس" السعودية برئاسة عادية غير دورة في

 الفلسطيني للشعب الدولية الحماية توفير بضرورة المالكي رياض والمغتربين الخارجية وزير طالب 

 . المارقة الدول وغثيان مستوطنيه، وميليشيات دولته، وإرهاب االحتالل بطش من األعزل

 (فلسطين،وفـا.ت)

  قال األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن القرار األمريكي بنقل السفارة للقدس باطل

 (،وفـافلسطين.ت) .مرفوض دوليا  وعربيا ومنعدم، وال أثر قانوني له وهو

 القضية إلى تنظر السعودية العربية المملكة أن الجبير، عادل السعودي الخارجية وزير أكد 

 (،وفـافلسطين.ت) .واإلسالمي العربي وللعالم لها األولى القضية باعتبارها الفلسطينية

 تمثل وهي القدس، إلى األميركية السفارة نقل نرفض: الجبير عادل السعودي الخارجية وزير قال 

 رللقرا الرافضة الواسعة الدولية بالمواقف منوها   الفلسطينية، المصالح ضد انحيازا  

 (فلسطين.ت).األميركي
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 باطال إجراء سيظل المحتلة القدس إلى سفارة أي نقل إن شكري، سامح المصري الخارجية وزير قال 

 أن الحال بطبيعة يستطيع وال االحتالل، لقوة قانونية حقوقا ينشئ وال الدولي، القانون في له محل ال

 (،وفـافلسطين.ت) .أراضيه في للتصرف القابل وغير األصيل الفلسطيني الشعب حق يسقط

 سامح الخارجية وزير أن زيد، أبو أحمد المصرية، الخارجية وزارة باسم الرسمي المتحدث قال 

 االستثنائية القمة أعمال في للمشاركة ساعات لبضع اسطنبول مدينة إلى الجمعة، سيتوجه شكرى

 .فلسطين في األخيرة اتالتطور لبحث عاجل بشكل عقدها تقرر والتي اإلسالمي، التعاون لمنظمة

 (،وفـافلسطين.ت)

 الخارجية لوزراء الطارئ االجتماع أمام كلمته يف ،يالمخالف الملك اليمن عبد خارجية وزير قال 

 من مزيد نحو تتجه العربية المنطقة وعموم المحتلة فلسطين يف المتسارعة التطورات إن العرب،

 (اليوم السابع.)األفق ادانسد من المزيد نحو وتدفع الفوضى تشيع التعقيد

 الخارجية لوزراء الطارئ االجتماع أمام كلمته يف مساهل، القادر عبد يالجزائر الخارجية وزير أكد 

 له يتعرض لما بالده إدانة العربية، الدول جامعة بمقر اليوم عقد يالذ فلسطين، أزمة حول العرب

 (اليوم السابع) .حقهن أجل من المناضل يالفلسطين الشعب

 عاصمة الشرقية بالقدس لالعتراف الدولي المجتمع الصفدي أيمن األردني الخارجية وزير دعا 

 (وفـا،بترا).8691 حزيران من الرابع حدود على الفلسطينية للدولة

 ان اكد التي الفلسطينية للدولة عاصمة الشرقية بالقدس االعتراف على االوروبي االتحاد االردن حض 

 (رأي اليوم".)السالم لتحقيق شرط" الفلسطيني التراب على "ومستقلة حرة" اقامتها

 لحماية عاجل يأمم تدخل إلى يدعو إنه قرقاش، أنور ياإلمارات الخارجية للشئون الدولة وزير قال 

ا غزة يف المجزرة عن المسئولين لمحاسبة يدول تحقيق إلى دعا كما الفلسطينى، الشعب  احتجاج 

اليوم ) .ترامب دونالد ياألمريك الرئيس قرار بعد الشرقية بالقدس األمريكية السفارة افتتاح على

 (السابع

 للجامعة العامة األمانة العرب، الخارجية وزراء مستوى على العربية الدول جامعة مجلس كلّف 

 لمواجهة استخدامها يمكن التي المناسبة والطرق الوسائل على تشتمل متكاملة خطة بإعداد العربية

 في بما إليها سفارتها نقل أو لالحتالل، عاصمة بالقدس باالعتراف أخرى دولة أي أو أميركا قرار
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 في األعضاء الدول على الخطة هذه وتعميم واالقتصادية، والقانونية السياسية والطرق الوسائل ذلك

 (وفـا،معـا،رأي اليوم).بمقتضاها والعمل العتمادها القرار هذا صدور تاريخ من أسبوعين غضون

 إن تركيا ترغب في أن تصادق الجمعية  أمسوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو  قال

  (رويترز).بشأن القدس العامة لألمم المتحدة على قرار

 إسرائيل ارتكبتها يالت" البشعة األفعال" وصفه بما ،أمس ماكرون إيمانويل يالفرنس الرئيس ندد 

 (AFP).غزة قطاع يف الفلسطينيين بحق

 لضحايا اإلنسانية االحتياجات لتلبية عاجل تمويل بتوفير مكغولدريك، جييمي اإلنساني المنسق طالب 

 (،وفـافلسطين.ت).غزة قطاع في العنف

 في شعبنا أبناء ضد اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبتها التي اإلسرائيلية المجزرة يوناني، وفد أدان 

 الحرية في المشروعة الوطنية وحقوقه لفلسطينيا الشعب مع الكامل تضامنه مؤكدا   غزة، قطاع

 (وفـا،معـا،قدس نت) .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة والعودة

 وحقه الفلسطيني، للشعب المشروعة الوطنية الحقوق دعم من الثابت موقفها ،أمس فيتنام، جددت 

 (وفـا،معـا،قدس نت) .الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولته إقامة في

 ضم حاشدا   تجمعا   ،(أكيل) حزب مع بالتعاون قبرص، جمهورية لدى فلسطين دولة سفارة نظمت 

 (وفـا،معـا،قدس نت).السبعين النكبة لذكرى احياء قبرصية، شخصيات

 

 1081-05-81 الخميسالتقرير المسائي 

 

 التعازي فيه قدم الثاني، هللا عبد الملك األردني العاهل من هاتفيا اتصاال اليوم، رئيس،السيد  تلقى 

 غزة، قطاع حدود على اإلسرائيلي االحتالل قوات برصاص ارتقوا الذين فلسطين، بشهداء للرئيس

 (وفـا،معـا،قدس نتفلسطين، .ت) .الماضي االثنين

 اعالن بيوم المملكة احتفال لمناسبة الخامس، هارالد النرويج ملك اليوم، رئيس،السيد ال هنأ 

 وتقديره الشعبين، تربط التي الصداقة بعالقات اعتزازه عن برقيته في سيادته وأعرب؛ الدستور

 المستقلة الفلسطينية دولتنا وإقامة حقوقه لنيل المشروع نضاله في لشعبنا الداعمة النرويج لمواقف

 (وفـا،معـا،قدس نت.) .الشرقية القدس وعاصمتها
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 للمشاركة بتركيا، إسطنبول إلى متوجها الوطن، أرض اليوم، هللا، الحمد رامي الوزراء رئيس غادر 

 الخطيرة التطورات بخصوص اإلسالمي، التعاون لمنظمة الطارئة القمة في الرئيس،السيد  عن نيابة

 (وفـا،معـا،قدس نت).والقدس غزة، في سيما ال فلسطين، في

 سفيريهما باستدعاء إفريقيا وجنوب تركيا جمهوريتي بقرار فتوح روحي فتح، مركزية عضو رحب 

 قطاع في اإلسرائيلية المجزرة على ردا أنقرة، مغادرة اإلسرائيلي السفير من والطلب أبيب، تل لدى

 (وفـا،معـا). القدس الى األميركية السفارة ونقل غزة،

 تصادق أن في ترغب تركيا إن الخميس يوم أوغلو تشاووش مولود التركي الخارجية وزير قال 

 (رويترز).القدس بشأن قرار على المتحدة لألمم العامة الجمعية

 لمجلس العادية غير الدورة اجتماع انطالق قبيل اليوم، تشاوريا اجتماعا العرب الخارجية وزراء عقد 

 الخارجية وزير وبمشاركة الغيط، أبو أحمد العربية للجامعة العام األمين بحضور العربية، الجامعة

 موحد عربي موقف بلورة بشأن النظر وجهات تبادل االجتماع خالل وتم، المالكي رياض والمغتربين

 (وفـا ،قدس نت.) .المحتلة األراضي في شعبنا لها يتعرض التي االعتداءات إزاء

 الصحفية والفعاليات االطر مختلف من لجنة تشكيل الصحفيين، لنقابة العامة االمانة قررت 

 المحاكم وبعض الدولية الجنائية المحكمة الى بها ستتوجه التي القانونية، الملفات إلتمام الفلسطينية،

 الصحفيين بحق الجرائم عن مباشرة المسؤولة االسرائيلي االحتالل ومؤسسات قادة ضد االوروبية،

 (وفـا،معـا،قدس نت). .الفلسطينيين

 الحاكم الفيتنامي الشيوعي للحزب المركزية اللجنة حال لسان الفيتنامية،" الشعب" صحيفة تطرقت 

 المتظاهرين ضد الُمفرطة للقوة الستخدامها إسرائيل إدانة ضرورة إلى الخميس، اليوم افتتاحيتها، في

وفـا،معـا،قدس .) .جريح 0000 من وأكثر شهيدا 96 ضحيتها راح والتي غزة، قطاع حدود على

 (نت

 للشعب المشروعة الوطنية الحقوق دعم في الثابت موقفها اليوم، الفيتنامية، الجمهورية جددت 

وفـا،معـا،قدس .) .الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولته إقامة في وحقه الفلسطيني،

 (نت

 إلى أدى الذي العنف، جراء عميق بقلق تشعر بالده إن ترودو، جوستن الكندي الوزراء رئيس قال 

 (األناضول).غزة قطاع في األشخاص من الكثيرين وإصابة مقتل
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 قرارات بحسب ابيب، تل مدينة في الدبلوماسي مقرها وستبقي ابقت انها السلفادور حكومة اكدت 

 (معـا).القدس لمدينة القانوني الوضع حول المتحدة االمم هيئة

 في شعبنا أبناء ضد اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبتها التي اإلسرائيلية المجزرة يوناني، وفد أدان 

 الحرية في المشروعة الوطنية وحقوقه الفلسطيني الشعب مع الكامل تضامنه مؤكدا   غزة، قطاع

 (وفـا،معـا،قدس نت) .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة والعودة

 في فعاليـات عدة والمالديف، والفلبين وتايالند وبروناي ماليزيا لدى فلسطين سفارة أقامت 

 السفارة" االستيطانية البؤرة بنقل وتنديدا الفلسطينيـة، للنكبة 10الـ للذكرى إحيــاء كوااللمبور،

 االحتالل قوات ارتكبتها التي والمجزرة فلسطين، لدولة األبدية العاصمة القدس، مدينة إلى" األميركية

 (وفـا،معـا،قدس نت.) .غزة في شعبنا أبنــاء ضد اإلسرائيلي

 الذكرى إلحياء مركزيا   احتفاال أستانا، العاصمة في كازاخستان جمهورية لدى فلسطين سفارة أقامت 

 صباغ حسيب" قاعة في اإلنسانية، والعلوم للقانون الكازاخستانية الوطنية الجامعة في للنكبة 10الـ

 (وفـا،معـا،قدس نت.)"خوري وسعيد

 سلطان لمنطقة الثقافي المركز في للنكبة، 10الـ الذكرى إسطنبول، في الفلسطينية الجالية أحيت 

 معجزة هي الكبرى المحنة هذه أمام األسطوري شعبنا صمود أن مصطفى السفير أكد بدوره،، أيوب

 .كشعب بنا االعتراف وانتزاع الوطنية الهوية استرداد عملية وأن واالعتزاز، الفخر على تبعث

 (وفـا،معـا،قدس نت.)

 دولة لدى الشعبية الصين لجمهورية الجديد السفير مع عودة، عبير الوطني االقتصاد وزيرة بحثت 

 .البلدين بين والتجارية االقتصادية العالقات وتطوير تعزيز سبل الخميس، اليوم ،"وي قوه" فلسطين

 (نتوفـا،معـا،قدس .)

 واتارا، الحسن ديفوار كوت جمهورية رئيس إلى اعتماده، أوراق عويضة، الكريم عبد السفير قدم 

 (وفـا،معـا،قدس نت.) .فلسطين لدولة العادة وفوق مفوضا سفيرا

 اعتادت التي الغربية، الضفة في اإلداري الهدم بتطبيق اإلسرائيلي، والجيش االحتالل حكومة أقرت 

 (وفـا،معـا،قدس نت) .المحتلة القدس مدينة في تطبيقه
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 االسرائيلية، العليا المحكمة من غزة، في اإلنسان لحقوق الميزان ومركز القانوني عدالة مركز طلب 

 الرصاص إطالق سياسة حظر يطلب والذي قدماه، الذي االلتماس على وسريع نهائي قرار إصدار

 (معـا).غزة قطاع في العزل المتظاهرين على الحي

 العربية الجامعة لدى الدائم ومندوبها القاهرة، في فلسطين دولة سفير قدم الرئيس،السيد  عن نيابة 

 بوفاة رجب أبو طارق اللواء األسبق المخابرات جهاز لمدير العزاء واجب اللوح، دياب السفير

  (وفـا) .زوجته

 

 مقال اليوم

 مستوطنة قدسنا في يزرع ترامب دونالد

  رباح يحيى

 الفلسطينية لنكبتنا السبعون الذكرى النه السواد، حالك يوم هو ،1081مايو أيار من عشر الرابع األول، أمس

 القديم االستعمار قوى بيد والجريمة، والخطيئة الحمق بالغة كاداة الصهيونية الحركة فيها استخدمت التي

 ارضهم واغتصبوا القاسية، الريح وجه في غبار مثل نثروهم المليون، قرابة فلسطين من فطردوا والجديد،

 اكثر قتل الدولة هذه جيش ان حتى والعدوان، والكراهية والحقد للشر دمية إسرائيل وضعوا الفتاكة، بالقوة

 خطرا، يشكلون وال سالحا، يحملون ال سلمي، بشكل الذاكرة بتجسيد يقومون كانوا فلسطينيا وستين اثنين من

 عدده فاصبح النكبة، سنوات في مرة 66 عدده تضاعف كامل لشعب الجمعية الذاكرة يجسدون فقط وانما

 على العصية قضيتهم لهم الكون، تفاصيل في وحاضرين وطنهم، في مغروسين مليونا، عشر ثالثة من اكثر

 النكبة يوم في وجرحى بالعشرات، النكبة يوم في قتلى الصراع، ينتهي لن بدونه الذي رأيهم ولهم التدمير،

 بشعبها محمية الواحدة الواحد،والحقوق والشعب الواحدة القضية فلسطين الن اعظم، قادم وماهو باآلالف،

 .واالشرار الشر إرادة كل تفوق التي الحياة ورغبة الخارق، النضالي وابداعها التها بعد ومحمية العظيم،

 ان حتى االستهتار، جنون أصبحت قوتها االميركا، هذه من عجبا ترى اآلن، المشهد لوحة نتفحص وحين

 او يهوديا، يقبلوه حتى إسرائيل لحاخام تذلل األميركي الرئيس ترامب دونالد ان لو بالمفاجاة، يصاب لن أحدا

 إسرائيل لدى اميركا فسفير عجيبة، اندياحات االن ترى الست األبيض، البيت الى التلمودية الطقوس ادخل

 دونالد ان وحتى إرهابية، منظمة بانها اميركا لدى مصنفة يهودية استيطانية منظمة يرأس فريدمان ديفيد

 النظير المنقطع غباءه يواصل القرن، صفقة عن ويتحدث المشؤووم، القدس اعالن اصدر الذي ترامب

 .السالم عن الحديث بتواصل
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 وفقدت االهلية، وفقدت المكانة، فقدت األوسط، الشرق سالم في الميركا مكان ال العادل، نضالنا في مستمرون

 سبعين امتداد على ونحن العداوة، رأس على يقف عدو الى وسيط من ترامب دونالد حولها من المصداقية

 الشامل، والوعي الخارق، الصبر نموذج انتجنا لكننا الصعوبة، رمز يومياتنا سهلة، امورنا تكن لم سنة

 ويبقى الجذور من تقتلع سوف قدسنا في ترامب أقامها التي االستيطانية البؤرة وهذه المستمر، والنضال

 .الحرة فلسطين وجه

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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