
  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2018-10-30المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 كافة الفلسطينية الوطنية والسلطة التحرير منظمة التزامات إنهاء الفلسطيني المركزي المجلس قرر •

 اعترافها حين إلى إسرائيل بدولة افاالعتر تعليق مقدمتها وفي االحتالل سلطة مع اتفاقاتها تجاه

 نظرا الشرقية، القدس وعاصمتها 1967 عام حزيران من الرابع حدود على فلسطين بدولة

  .)وفا،وكاالت..( الموقعة لالتفاقات إسرائيل تنكر الستمرار

 هللا رام مدينة في الثالثين العادية دورته اختتام عقب ،أمس مساء بيانه، في المركزي، المجلس قرر •

 .قائمة تعد لم باريس يةاتفاق ذلك في وبما االقتصادي واالنفكاك كافة، بأشكاله األمني التنسيق وقف" 

 )وفا،وكاالت..(

 التي االتفاقات جميع بتنفيذ االلتزام عدم عن الكاملة المسؤولية حماس حركة المركزي المجلس حمل •

 الفصائل عليه صادقت الذي ،12/10/2017 اتفاق آخرها كان والتي وإفشالها عليها التوقيع تم

 الكريمة بالرعاية تام بشكل االتفاقات هذه بتنفيذ التزامنا وأكد ،22/11/2017 في كافة الفلسطينية

 )وفا،وكاالت..( .مصر في لألشقاء

 التحرير لمنظمة وطنية مسؤولية االحتالل مع التهدئة أن على التأكيد المركزي المجلس أعاد •

 المباشرة غير المفاوضات في تم كما الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي الممثل باعتبارها

 )وفا،وكاالت..( .فصائليا عمال وليس 2014 عام اإلسرائيلية الفلسطينية

 أن قبل واشنطن مع العالقة تعيد لن الفلسطينية القيادة،عزام األحمد  " قال عضو مركزية حركة فتح •

 وسيطا بها نقبل ولن القضايا، وكل واالستيطان والالجئين دسالق، بشأن قراراتهم في النظر يعيدوا

  ".)ت.فلسطين(السالم لعملية وحيدا

 ودعا ،العربية والدول إسرائيل بين التطبيع رفض على أكد المركزي المجلسقال عزام األحمد، "إن  •

         لسطين(  ت.ف ".)بيروت اللبنانية العاصمة قمة في أقرت كما العربية السالم مباردة تطبيق إلى
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 اآلن لحتى يوجد الو االنقسام، إنهاء قبل تأتي أن والشراكة للمصالحة يمكن ال"قال عزام األحمد،  •

 من الهدف أنو االنقسام، إنهاء قبل التحرير منظمة تدخل أن حماس لحركة يمكن ال، وللحل أفق

          ت.فلسطين(   ".)المنظمة عن بديل تكون أن حماس تأسيس

 النقاط وضعماعة أمس، المركزي في جت المجلس"إن  عضو مركزية حركة فتح، ،صيدم صبري قال •

، المجلسين دورتيما أقر في السابق خالل  تنفيذ نحو عملية خطوات اخذ باتجاه الحروف على

  ت.فلسطين( ن".)األخيري والمركزي الوطني

، الرئيسالسيد األمور ستذهب باتجاه تجاوز ، "إن قال القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو •

تم تجاوزه في الموضوع اإلقليمي في الذهاب نحو الخليج والدول العربية  في كل القضايا، حتى اآلن

بشكل فاضح ومفتوح، وسوف يذهبوا أيضا في حل قضايا ومشاكل قطاع غزة، وإيجاد البدائل العملية 

  ليوم(".)ق.فلسطين االتي تمنع انهيار قطاع غزة 

بين  28شدد مدير تنسيق برنامج التعليم في "األونروا" بسام الشوا، خالل االجتماع المشترك الـ •

ومجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين بالجامعة العربية، في  مسؤولي التعليم في األونروا

ان العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة توفير الدعم والتمويل الالزم "لألونروا" لضم

 )وفا( .استمراراها في تأدية دورها المتأصل ومهامها وبرامجها لالجئين الفلسطينيين

 هامش على كنايسل، كارين النمسا خارجية وزيرة ،امس ردينة، أبو نبيل اإلعالم وزير التقى •

 على كنايسل الوزيرة ردينة، أبو وأطلع أثينا، في األوروبية العربية القمة بفعاليات مشاركته

 .)وفا(الفلسطينية القضية اتمستجد

 لبنان في فتح حركة قيادة وفد ،امس مكتبه في سعد اسامة النائب الناصري تنظيم عام أمين استقبل •

 في األخيرة األحداث المجتمعون، بحثو العردات، أبو فتحي اللواء لبنان في الحركة سر أمين برئاسة

 (southlb .)وانعكاساتها ونتائجها ومية المية مخيم

 في ألوضاعا فتح حركة قيادة من وفد مع ، امس،الحريري بهيةفي البرلمان اللبناني  النائب حثب •

 (alkalimaonline ).األخيرة االشتباكات عقب ومية، المية مخيم

 

 2018-30-29 ثنيناالالتقرير المسائي 
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 بحاالت العشرات وأصيب الشاطئ، معسكر سكان من( عاما 27) عبادة أبو الحي عبد محمد استشهد •

 عشر، الرابع البحري الحراك في للمشاركين االحتالل قوات تصدي جراء االثنين، اليوم اختناق،

 .(معا) .غزة قطاع شمال

للمجلس المركزي  30دورة الــاعمال ال شالسيد الرئيس محمود عباس في كلمته على هام أكد •

لحماية حقوق العاملين، مشيرا في الوقت  االجتماعيقانون الضمان  أهميةالمنعقدة في رام هللا على 

 ) ت.فلسطين(.ذاته على الجاهزية لتعديله

 المركزي، للمجلس 30الـ الدورة أعمال الثاني، لليوم هللا، رام مدينة في الرئاسة بمقر تتواصل •

 حول نقاشا الصباحية، الجلسة وشهدت، "الوطنية الثوابت عن والدفاع األحمر انالخ: "بعنوان

 .)وفا،ت.فلسطين،وكاالت(واالستيطان القدس

 القانونية الوالية صاحب هو المركزي المجلس أن سيف أبو عاطف فتح حركة باسم المتحدث أكد •

 يندرج المركزي المجلس على الهجوم أن مبينا أنشأها، من هو ألنه الوطنية السلطة على والسياسة

 بالقضية تحدق التي والمخاطر والتحديات ،"القرن صفقة" مواجهة يريد ال من وجود إطار في

  )صوت فلسطين(.الفلسطينية

ينية ألبناء شعبنا في أماكن على أن المجلس المركزي يمثل االدارة الفلسط، سيف أبو عاطفشدد  •

قضايا كثيرة، وسيناقش المصير الفلسطيني برمته، وسبل مواجهة  تواجده كافة، وسينظر في

          (، وفا)صوت فلسطين.التحديات

على شعبنا في قطاع  الدائم حرصه أكد الرئيس،السيد  نإ ، محيسن جمال فتح مركزية عضو قال •

 قطاع في الفلسطيني للشعب المعيشية الحياة على يؤثر أن يمكن بعمل يقوم أو يمس لن أنهو ،غزة

صوت ) .غزة قطاع في عقوبات يوجد ال أنه" وأضاف، حماس حركة يمول يبقى لن ولكنه غزة،

                                              (فلسطين

 حول التنفيذية اللجنة المركزي تقرير للمجلس عريقات صائب التحرير منظمة تنفيذية سر أمين قدم •

 لهذه للتنفيذ المطلوب هو وما منها، ينفذ لم وما والمركزي، الوطني المجلسين قرارات من نفذ ما

 .)وفا،ت.فلسطين،وكاالت(الوطنية المصلحة وفق القرارات
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 عن تقريرا المركزي، للمجلس عساف، وليد الوزير واالستيطان الجدار مقاومة هيئة رئيس قدم •

 االحمر الخان قضية أن وأكد، سكانه وترحيل هدمه على المترتبة والمخاطر الحمرا الخان قضية

 (وفا .)للتالحم نموذجا تجسد وطنية قضية اصبحت

 المركزي، المجلس في اتخاذها سيتم التي القرارات أهم إن: سالمة دالل فتح مركزية عضو قالت •

 أن موضحة الحالية، المرحلة خطورة هيو خطابه، الرئيس فيها عنون التي الكلمة من انطالقا   تأتي

 بإسرائيل االعتراف تعليق ومنها والمركزي، الوطني المجلسين في اتخاذه تم بما تتعلق القرارات

 .)صوت فلسطين(االلتزامات وجميع باريس اتفاقية من واالنفكاك التنسيق ووقف

 للشعب والكفاحية ليةالنضا المسيرة فكرة تعرض من العالول محمود فتح حركة رئيس نائب حذر •

 لقد:" العالول وقال، اللحظات هذه في الفعلي الخطر الى واالستقالل الحرية وهدف ومبدأ ، الفلسطيني

 المرحلة هذه في واقع ماهو األخطر لكن.. الثورة  مسيرة في دائما والضغوط للتآمر تعرضنا

 (موطني اذاعة)".

  القدرة وأكد الفلسطينية، الساحة في الخالفات سأسا  هو حماس انقالب ان على العالول محمود شدد •

 (موطني اذاعة .)التحرير منظمة اطار في والمواقف اآلراء في التباين رغم تجاوزها على

أدانت وزارة الخارجية جريمة اإلعدام البشعة، التي ارتكبتها قوات االحتالل وأودت بحياة الشهداء  •

عاما(، ومحمد إبراهيم  13وعبد الحميد أبو ظاهر ) عاما(، 13سعيد )األطفال خالد بسام محمود 

 )وفا( .عاما(، شرق مدينة خان يونس 13الستري )

 بالعمل الدولية الحقوقية والمنظمات والعالم الدولي المجتمع اليوم الوطني، الوفاق حكومة طالبت •

 ثالثة قصف ريمةج ارتكابه اثر االحتالل ومحاسبة الدولية القانونية اإلجراءات اتخاذ على الفوري

 )وفا، ت.فلسطين،وكاالت(.طائراته بصواريخ أطفال

 قتل جريمة عن المسؤولية اإلسرائيلي االحتالل ،المحمود يوسف ،حكومة الوفاق باسم المتحدث حّمل •

 الدولي المجتمع ان على لتبريرها،وشدد كاذبة رواية وتلفيق مساء امس، في قطاع غزة، أطفال ثالثة

 .)وفا(سؤوليةالم من جزءا يتحمل

 وتُعمق واالستيطان االحتالل تكرس التي اإلسرائيلية القوانين تشريع حملة الخارجية وزارة أدانت •

 التهويد عمليات وأبواب مسارات من المزيد وتفتح المحتلة، فلسطين في العنصري الفصل نظام

 )وفا، ت.فلسطين،وكاالت(.الفلسطينية لألرض المستمرة
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لفلسطينية محكمة الجنايات الدولية بالمباشرة الفورية للتحقيق في الجريمة طالبت منظمة التحرير ا •

االحتالل اإلسرائيلي بحق ثالثة أطفال من قطاع غزة مساء  المروعة التي ارتكبتها قوات

 )وفا،سما،وكاالت...(.أمس

 المتالحقة لاالحتال وجرائم غزة في الثالثة األطفال اغتيال جريمة إن دياك، أبو علي العدل وزير الق •

 الدولي، بالقانون إسرائيل استهتار على إضافي دليل والقدس، غزة وقطاع الغربية الضفة في

 .)وفا(الدولية والمواثيق االتفاقيات انتهاك ومواصلة

 آجال ، أو عاجال ، جرائمه ثمن سيدفع اإلسرائيلي االحتالل" إن فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة قالت •

 االماراتي( 24)".غزة قطاع وسط البلح دير شرقي الثالثة األطفال قتل جريمة وآخرها

 بقصف استشهدوا الذين الثالثة األطفال جثامين  اليوم، ظهر غزة، قطاع وسط شعبنا جماهير شيعت •

 مثواهم إلى البلح دير مدينة شرق جنوب الحدودي الشريط من مقربة على إسرائيلي

 )وفا،معا،سما، ت.فلسطين،اجيال(.األخير

 وكالة مدير مع  اليوم الهادي، عبد أنور السفير التحرير، لمنظمة السياسية الدائرة عام مدير بحث •

 الحياتية والظروف سوريا، في الفلسطينيين الالجئين أوضاع أدار، عبدي محمد  سوريا في األونروا

 .)وفا(منها يعانون التي الصعبة

 األردنية المملكة ممثلية مكتب رئيس، مكتبه يف  اليوم هللا، الحمد رامي الوزراء رئيس استقبل •

 (وفا ) .السياسية المستجدات آخر على أطلعه حيث وندي، أبو محمد فلسطين لدى الهاشمية

ألف وثيقة في  18أنهى المتحف الفلسطيني، وضمن العمل على مشروع "األرشيف الرقمي" أرشفة  •

جمع  سيتم خاللها بارها فترة تأسيسيةالممتد على مدار ثالث سنوات باعت أولى مراحل المشروع

 .)وفا(وثيقة 145,000

لمجزرة كفر قاسم،  62انطلقت في مدينة كفر قاسم، اليوم، فعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ •

 ، وكاالت..(48، عرب وفا ) .ومسيرة حاشدة ومهرجان خطابي بإضراب عام وشامل بالبلدة

 الحفريات بفعل المبارك األقصى المسجد انهيار من سابقال القدس شئون وزير القادر عبد حاتم حذر •

 القدس الحرم تحت نفق 15 من أكثر هناك أن إلى وأشار، المسجد تحت إسرائيل بها تقوم التي

 (اإلخبارية العين.)للمسجد التحتية البنية أساسات يهددون الشريف
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 الحكومة تنوي الذي اعياالجتم الضمان قانون ضد هللا رام مدينة وسط في اليوم آالف تظاهر •

االماراتي، ق. فلسطين  24).الخاص القطاع في العاملين على األولى للمرة تطبيقه الفلسطينية

 اليوم،وكاالت(

 احتياج االجتماعي الضمان قانون إن، "نابلس محافظوفتح  ثوري عضو الرجوب أكرم اللواء قال •

 بنوده حول النظر وجهات اختالف وأن ذاته بحد إنجاز التنفيذ حيز الى القانون خروج أنو فلسطيني

 ".)صوت النجاح( بتنفيذه نتباطئ أن أو نرفضه أن يعني ال

 

 ان التاليلالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنو
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