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 4028-05-42المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 قرية من( عاما 25) خليل أبو أكرم عدي الطفل استشهاد عن ،أمس مساء الصحة، وزارة أعلنت 

 البيرة مدخل على سرائيلياإل االحتالل قوات برصاص بإصابته متأثرا هللا، رام شمال سينيا، عين

 (فلسطين،وفـا.ت).الشمالي

 في أسرلته محاوالت لكل والتصدي التعليم، خدمة سبيل في جهدا   ندخر لن إننا رئيسالسيد ال قال 

 لوزارة الدؤوب والعمل حكومتنا خالل من وذلك الوطنية، مناهجنا ضد والتحريض العاصمة، القدس

 (وفـا) .العالي والتعليم التربية

 اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين: ه من كل هاتفي تاتصاال ،أمس مساء رئيس،السيد ال قىتل 

 الوزراء رئيس عالوي إياد، و علوي بن يوسف العُماني الخارجية وزير؛ العثيمين أحمد بن يوسف

 (وفـا) .تهعلى صح ، وذلك لالطمئنان األسبق العراقي

 للقضية والشامل العادل الحل آفاق غياب استمرار أن ، األردن ملكو  ، المصري الرئيس أكد 

 ضمن تسويتها يجب القدس مسألة وأن المنطقة، في االستقرار عدم من مزيد إلى سيؤدي الفلسطينية

 (رأي اليوم،وفـا).النهائي الوضع قضايا

 التي الثنائية المباحثات جلسة إن ،أمس راضي، بسام المصرية الرئاسة باسم الرسمي المتحدث قال 

 بالقضية الخاصة المستجدات آخر تناولت القاهرة في األردن وملك السيسي الرئيس بين عقدت

 (رأي اليوم) .المصالحة لتحقيق المصرية والجهود الفلسطينية،

 والقيادة الفلسطيني الشعب وتثمين تقدير عن خيري، هللا عطا عمان في فلسطين سفير عبر 

 في االهل من الشقيق االردني والشعب والحكومة الثاني هللا دعب الملك ومواقف لجهود الفلسطينية

 (وفـا).المحتلة الفلسطينية األرض وجميع غزة قطاع
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 الرئيس خطة رفض أن من أمس الفلسطينيين فريدمان ديفيد إسرائيل لدى األمريكي السفير حذر 

 (رأي اليوم.)واشنطن قبل من ”مقبوال يكون لن“ للسالم ترامب

 فريدمان، أبيب تل في أمريكا سفير" االسرائيلي للمستعمر الالأخالقي" التصرف حفت حركة أدانت 

 ما مكانه بُني وقد االقصى للمسجد وجود دون االقصى المسجد لساحات ونشرها صورة التقط والذي

 (معـا.)المزعوم الهيكل يسمونه

 يمثل بل شخصه يمثل ال فريدمان السفيرإن  الرويضي، احمد. اإلسالمي د التعاون منظمة ممثل قال 

 لدولة عاصمة القدس واعتبار السفارة، بنقل إعالنه منذ ترامب كشفها التي بالده سياسة

 (القدس.ق).االحتالل

 على يكن لم فريدمان ديفيد السفير أن فيها جاء تغريدات إسرائيل لدى األميركية السفارة حساب نشر 

 دون المحتلة بالقدس القديمة للبلدة مركبة صورة وتضمنت كهدية تسلمها صورة بدالالت علم

 (الجزيرة).غاضبة فعل ردود أثار مما األقصى، المسجد

 الجهود نؤيد نحن :األمن مجلس بجلسة بكلمته الكازاخستاني الخارجية وزير نائب باييف، كوشي قال 

 فالص وحدة تحقيق ضرورة على ونشدد غزة، عن األعباء لتخفيف الرامية والمصرية الدولية

 (الجزيرة مباشر.)يالفلسطين

 بحق اإلسرائيلي االحتالل ارتكبها التي للمجزرة واستنكارهم غضبهم عن أوروبيون برلمانيون أعرب 

                 (وفـا).أفعالها عن لثنيها إسرائيل ضد حازم أوروبي بموقف مطالبين غزة، قطاع في العزل المدنيين

 تقدمت قرار مشروع على ،أمس ،12الـ دورتها خالل العالمية الصحة لمنظمة العامة الجمعية صوتت 

 القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األرض في الصحية األوضاع" عنوان تحت فلسطين دولة به

 (،معـاوفـا)".المحتل السوري والجوالن الشرقية

 مندوب ألقى و المسلحة النزاعات في المدنيين حماية حول مفتوحة جلسة الدولي األمن مجلس عقد 

 (وفـا).الهامة الجلسة عقد على المجلس فيها شكر كلمة منصور، رياض المتحدة األمم لدى فلسطين

 على الهولندي للبرلمان الخارجية الشؤون لجنة المالكي، رياض والمغتربين الخارجية وزير أطلع 

 الجنائية تسليم خالل من الفلسطيني للشعب العدالة تحقيق نحو هامة خطوة باتخاذ فلسطين دولة قيام

 فلسطين في الحالة في فوري تحقيق بفتح تطالبها فلسطين دولة من إحالة الدولية،

 (PNNوفـا،معـا،).
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 ايجنازيو السويسري الخارجية وزير تصريحات التحرير بمنظمة الالجئين شؤون دائرة استنكرت 

 في النزاع تأجيج في السبب بأنها واتهاماته" األونروا" وكالة عمل استمرار فيها هاجم التي كاسيس،

 (PNNوفـا،معـا،) .األوسط الشرق

 

 4028-05-42 االربعاءالتقرير المسائي 

 

 وتمنى، اللبناني النواب لمجلس رئيسا انتخابه إعادة لمناسبة بري، نبيه اليوم، رئيس،السيد ال هنأ 

 واالستقرار، األمن، من مزيدا الشقيق، وللبنان مهامه، في له التوفيق التهنئة برقية في سيادته

 (وفـا،معـافلسطين،.ت).والرخاء

 المتحدة الواليات قيام قرب عن الحديث تكرار إن ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم الرسمي الناطق قال 

 مصيرها سيكون االسرائيلي،-الفلسطيني الصراع لحل" القرن بصفقة" يسمى ما بطرح األميركية

 الخاصة الدولية الشرعية قرارات مع تتوافق وال الفلسطيني، بالقبول تحظى ال دامت ما الفشل،

 (وفـا،معـافلسطين،.ت) .الفلسطينية بالقضية

 توضيحات بتقديم السويسرية الحكومة عريقات صائب. د التحرير منظمة تنفيذية سر أمين طالب 

 وكالة عمل استمرار فيها هاجم التي كاسيس، ايجنازيو خارجيتها وزير تصريحات حول رسمية

 الالجئين عودة حق وأن األوسط، الشرق في النزاع تأجيج في السبب بأنها واتهاماته" األونروا"

 (معـا)".واقعي وغير حلم" هو قسرا   منها شردوا التي ديارهم إلى الفلسطينيين

 فإدارة كبير، هدف له األميركي الموقف إن يوسف، أبو واصل التحرير منظمة تنفيذية عضو قال 

 به تقوم الذي الدولة إرهاب دعم على يقوم الفلسطينية، للقضية جديدة مقاربة طرح تحاول ترمب

 (وفـا) .الوطن أرجاء مختلف في شعبنا، بحق المرتكبة الجرائم عن صمتها عبر االحتالل، حكومة

 الواليات ارتكبته الذي الفعل إن زملط، حسام األميركية المتحدة الواليات لدى فلسطين سفير قال 

 وحقوقه الفلسطيني الشعب على عدوان بل فحسب، مرفوضا سياسيا عمال يكن لم القدس في المتحدة

 (،معـا،سمـاوفـا).وممتلكاته ومقدراته

 إن مالدينوف ، ياألوسط نيكوال الشرق يف السالم لعملية المتحدة لألمم العام األمين مبعوث قال 

 (اليوم السابع).الشرقية القدس على سيطرتها تعزز جديدة مشروعات يف بدأت اإلسرائيلية  الحكومة
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 منظمة إن اليوم، هللا، عوض عمر والمغتربين الخارجية وزارة في المتحدة األمم ملف مسؤول قال 

 (وفـا).الكيماوية األسلحة حظر اتفاقية إلى فلسطين انضمام اعلنت الكيماوية األسلحة حظر

 التحرير منظمة ممثلية بحق" عقابية خطوات" اتخاذ إمكانية تدرس واشنطن أن يأمريك مسؤول أكد 

 (اليوم روسيا) .إسرائيل مخالفات يف بالتحقيق الفلسطينيين مطالبة على ردا لديها، الفلسطينية

 سفير به قام الذي المتهور العنصري التبجح المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث أدان 

 والمسجد الشريف القدس المحتلة عاصمتنا بصورة يتصل فيما فريدمان، ديفيد ابيب تل لدى ترمب

 (وفـا،معـافلسطين،.ت) . المبارك االقصى

 حسين، أحمد دمحم الشيخ المبارك األقصى المسجد خطيب الفلسطينية، والديار للقدس العام المفتي نّدد 

 الصخرة، قبة ومسجد المبارك األقصى المسجد هدم مع التعاطي بقبول المتمثل األمريكي بالموقف

 (وفـا،معـافلسطين،.ت)".المزعوم الهيكل" بناء بهدف

 واإلسالمية العربية والشعوب والمنظمات، الحكومات، الهباش محمود فلسطين، قضاة قاضي دعا 

 العقيدة على فريدمان ديفيد االحتالل دولة لدى االميركية المتحدة الواليات سفير تطاول على للرد

 (فلسطين،وفـا.ت) .االسالمية

 في يقيم الذي فريدمان ديفيد االحتالل دولة لدى المتحدة الواليات سفير أن االعالم وزارة أكدت 

 للتطرف روحي أب إلى يتحول بل المطلق، االحتالل بدعم يكتفي ال الدولي، القانون تخالف مستوطنة

 (وفـا،معـافلسطين،.ت) .والعنصرية

 التركي الوزراء رئيس نائب مع مصطفى، فائد التركية الجمهورية لدى فلسطين دولة سفير بحث 

 ذلك في بما فلسطين، في األوضاع تطورات اليوم، أنقره في الوزراء رئاسة مقر في أقداغ، رجب

 السلميين المتظاهرين ضد إسرائيل ارتكبتها التي والجرائم القدس الى األمريكية السفارة نقل تداعيات

 (اإلعالم،معـا،صدى وفـا) . الغربية والضفة غزة قطاع في العودة مسيرة إطار في

 فلسطين، في األوضاع تطورات على التركي، األم الوطن حزب يمثل وفدا مصطفى، فائد سفيرال أطلع 

 المواقف أو ومقدساتنا، وشعبنا أرضنا على المتواصلة اإلسرائيلية االعتداءات ناحية من سواء

 وتنصلها الدولية، والشرعيه الدولي للقانون المتكررة وخروقاتها الوطنية لحقوقنا المعادية األميركية

 (وفـا).واالستيطان االحتالل لصالح تماما انحازت أن بعد السالم عملية من
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 اآلن فلسطين في الحالة إحالة ملف إن جرادات، تيسير المغتربين وشؤون الخارجية وزارة وكيل قال 

 .وقت إلى يحتاج االحتالل بجرائم الفوري التحقيق فتح وان الدولية، الجنائية المحكمة بيد

 (وفـا،معـافلسطين،.ت)

 إنه عفيفي، محمود المفوض الوزير العربية الدول جامعة عام أمين باسم الرسمي المتحدث أعلن 

 وزارة مع الموقعة التفاهم مذكرة وإلغاء وقف تم الغيط، أبو أحمد العام األمين توجيهات على بناء

 في قدما   المضي بعدم الغواتيمالي الجانب إبالغ مع ،4022 عام في غواتيماال بجمهورية الخارجية

 (وفـا،معـافلسطين،.ت) .القدس قضية من لموقفها نتيجة بينهما تعاون أي

 من والبضائع السلع جميع الستقبال بالده استعداد لوغيتا، انجيرستو االندونيسي التجارة وزير أعلن 

 (وفـا،معـافلسطين،.ت) .للضرائب تخضع ان دون االندونيسية، األسواق الى فلسطين دولة

 قررت كما لإلسرائيليين، تأشيرات إصدار ألغت إندونيسيا إن" اإلسرائيلية، الخارجية وزارة قالت 

 الحدودي الشريط طول على أسبوعين قبل وقعت التي األحداث على ردا البالد، إلى دخولهم حظر

 أن أكد الذي نحشون، إيمانويل اإلسرائيلية الخارجية باسم المتحدث أعلن مثلما ،"غزة قطاع شرق

 (وفـا،معـا) .اإلجراءات هذه عن للعدول إندونيسيا إلقناع تسعى بالده

 وزير لقائها عقب صدر بيان في بنسودا، فاتو الدولية، الجنائية للمحكمة العامة المدعية قالت 

 في طرف دولة وهي فلسطين، دولة حكومة من إحالة تلقيتُ " المالكي، رياض والمغتربين الخارجية

 تاريخ تحديد بدون 4022 حزيران 22 منذ فلسطين في الحالة بخصوص األساسي، روما نظام

 (وفـا،معـافلسطين،.ت)".اإلحالة النتهاء

 حاليا اليرموك مخيم إن الهادي، عبد أنور سوريا في التحرير منظمة في السياسية الدائرة مدير قال 

 (فلسطين،وفـا.ص).الفلسطينيين الالجئين من تماما فارغ

 غوث لوكالة العام المفوض مع مجدالني أحمد. د الفلسطيني الشعبي النضال لجبهة العام األمين التقى 

 آخر اللقاء وبحث.هللا رام مدينة في اليوم كرينبول، بيير" أونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل

" داعش" رأسها وعلى" االرهابية" التنظيمات طرد بعد الحاصلة والتطورات السياسية المستجدات

 (معـا).المخيم في االعمار اعادة على العمل وإمكانية اليرموك، مخيم من

 هي الثابتة حقوقه انتزاع أجل من العادل ونضاله الفلسطيني شعبنا قضية إن الشعبية الجبهة قالت 

 مشددة والمبعدين، واألسرى والجرحى الشهداء آالف عشرات أجلها من ارتقى وطني تحرر قضية
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 أو هنا بمساعدات الحقوق هذه مقايضة أو اإلنساني، بالبعد قضيته اختزال شعبنا رفض على

 (معا)".الفلسطينية بالقضية للمتاجرة السياسيين لبازارات الباب فتح أو هناك، تسهيالت

 مقررة رحلة ألغى فيليب إن األربعاء، فيليب، إدوار الفرنسي الوزراء رئيس بمكتب مسؤول قال 

 (سكاي نيوز) .المقبلة األيام خالل معها التعامل يتعين الداخلية بالسياسة متعلقة ألمور نظرا إلسرائيل

 

 مقال اليوم

 

 العالم عن بديال تقرر لن اميركا

    رباح يحيى

 استيطانية ثورة إقامة بمناسبة نتنياهو، وإسرائيل ترامب اميركا أقامتها التي المفتعلة التافهة االعراس انتهت

 الى مدعاة للغاية، هزيال االحتفال كان نتنياهو، مع الشيطاني وحلفه ترامب لهذيان نتيجة القدس في

 ان ويحاولون بالمجان، الدولي القانون يخونون الذين الصغار بعض باسثناء العالم، من مقاطعا السخرية،

 مثل بهم أحاطت قاسية ولعنات سوداء شتائم مجرد الذكر هذا كان ولو حتى الذكر، بعض على يحصلوا

 الجانب مع وقفت الذات باحتقار المكثف لشعورها فهذه والباراجوي، موراليس، جيمي الفاسد غواتيماال

 العرب، الخارجية وزراء اجتماع مقررات في سلفا معروفة لعنة الدائمة، اللعنة وستطاردها للتاريخ، المظلم

 األيام بها حبلى أخرى قرارات وفي اسطنبول، في الطارئة اإلسالمية القمة مقررات وفي طارئ، اجتماع وهو

 .المقبلة

 من كلها تكون بحيث االبيض، البيت دخوله من ونصف سنة مدار على ادارته تشكيل يواصل الذي ترامب

 الجديدة األميركية الحقبة هذه الى الدخول حاول المعارض، ينتظر فالطرد واال المتصهينة، المسيحية جيش

 القضية فضاءات من الحقبة هذه الى الدخول حاول العالم، عن بديال اميركا تقرر ان وهي المستحيلة،

 هو وها نتنياهو، والمزور والكاذب الفاسد اوتاره على ويعزف ترامب يملكه ومتقلص تافه بوعي الفلسطينية،

 به، واستأثرت به تشبثت طالما التي دورها فقدت فقد له، صورها مما كثيرا اعقد اللعبة ان يكتشف ترامب

 ترمب وعي من اعمق وآلياته الصراع متابع الن العدوالجاهل، العدو، دور الى وهبطت الوسيط، دور وهو

 يمثل ان وشك على خطر، كل من سيحميه ترامب ان يعتقد كان الذي ونتنياهو ادارته، مدارك من وزنا وأثقل

 رياض الدكتور سلمها فالملفات الدولية، الجنايات محكمة في الدولي القضاء امام ودولته وحكومته هو

 وقد الدولي، القانون معايير بأعلى فلسطينيا اعدت ألنها وقتا، استغرقت ملفات وهي المحكمة، الى المالكي
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 التورط هذا بسبب عالية، مصداقية منها سطر كل على اضفت التي العودة مسيرات وقت في جاءت

 صورها التي السمعية المسيرات هذه في والجرحي الشهداء من االالف حتى الجرائم في المفضوح اإلسرائيلي

 السؤال هذا على الجواب فاذا المفضوحة؟؟ الجرائم تلك في إسرائيل وقعت كيف يسأل، العالمي،ولمن االعالم

 .الطريقة بهذه اال نفسه ينتج ان يمكن ال عدوان ابشع هو الذي االحتالل ان للغاية بسيط

 الدولية،ومجافاة الشرعية اإلنساني،وقرارات الدولي والقانون الدولي القانون مجافاة العدوان، الجريمة،

 فلم حواليه، ترامب العقوبات؟تلفت عن وبمنأى السؤال من مأمن في ستبقى إسرائيل فهل االنسان، حقوق

 الكبرى، بدوله العالم لكن شاكلته، على ومن موراليس أمثال الصغار المتملقين وبعض نتنياهو سوى يجد

 طرف من تقرر ان تستطيع ال اميركا وان للبيع، ليس العالم ان ترامب وجه في يصرخ الكبرى وبقضاياه

 واسعة مساحات الفلسطينية الوطنية الشرعية بها تقدمت التي الفلسطينية والقضية العالم، عن نيابة واحد

 العدو، الى الرسائل مدمني والمتساقطين الصغار اما األعظم، الحقيقة وهي األكبر السؤال هي االمام، الى

 .ضجيج بال تم سقوطهم ان حتى تافهون فهؤالء

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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