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 2018-12-27المشهد االخباري الفلسطيني 

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 األعمال رجال اتحاد من وفدا ،أمس مساء هللا، رام بمدينة الرئاسة مقر في الرئيس، السيد استقبل •

 االقتصاد يوفرها لتيا الكبيرة المزايا من االستفادة إلى ودعا بالوفد، سيادته ورحب، التركي الفلسطيني

 )ت.فلسطين،وفـا،معا(.الفلسطيني للمستثمر وخاصة للمستثمر الفلسطيني

 والفواكه الخضار بمقاطعة وشعبي رسمي موقف بلورة ضرورة العالول محمود فتح حركه رئيس نائب أكد •

 للسوق التوريد من الفلسطينية والفواكه الخضار بمنع اإلسرائيلي القرار على ردا اإلسرائيلية،

 وفـا،معـا،سوا().اإلسرائيلي

 في الفلسطينيين األعمال رجال من وفدا هللا، برام مكتبه في ،أمس هللا، الحمد رامي الوزراء رئيس استقبل •

 آخر على إياهم مطلعا   بالوفد، هللا الحمد ورحب، عودة عبير الوطني االقتصاد وزيرة بحضور تركيا،

 شعبنا أبناء بحق المتواصلة واالنتهاكات اإلسرائيلية اإلجراءات خاصة واالقتصادية، السياسية التطورات

 )وفـا،معـا،سوا( .ومقدساتهم وممتلكاتهم

 يتغيّر لم ونابلس القدس وفي هللا، ورام غزة على مستمر االسرائيلي ناالعدو ان هللا الحمد رامي. د قال •

 للشعب الدولية الحماية اهمية على مؤكدا السلطة، لتقويض تسعى اسرائيل ان" وأضاف، شيء

 توفير في دورهم على وشكرهم ،"الدولة سياج"بـ ووصفها االمنية االجهزة هللا الحمد وحيا، الفلسطيني

 ،معـا(،وفـا.)ق.الميادينالصعبة الظروف رغم واالستقرار االمن

 المتحدة لألم  الكاملة العضوية نيل طلب تفعيل نريد:  المالكي رياض. د والمغتربين الخارجية وزير قال •

 الستالم المتحدة األمم في نيويورك في الرئيس السيد يتواجد وسوف الرئيس، السيد تعليمات على بناء

 )ت.فلسطين(.الطلب هذا اجل من هناك الوجود استغالل نريد ونحن" الصين+  77"ال رئاسة

 السالم رجل هو عباس محمود الرئيسالسيد  إن الراعي، بطرس بشارة مار الماروني البطريرك قال •

 في الماروني القديس باسم شارع وافتتاح شربل مار دير ترميم في الرئيس ومبادرة خطوة مثمنا   بامتياز،

 )ت.فلسطين،وفـا،معا( .لحم بيت مدينة

 الطريق في االن ونحن ،إنتهت اإلنتقالية المرحلة إن مجدالني، التحرير أحمد لمنظمة التنفيذية عضو قال •

 تشكيل التشريعي، المجلس حل العليا الدستورية المحكمة قرار بعد اآلن القادمة الخطوة الدولة، إلى

ا تكون لن حماس وحركة الفلسطينية، التحرير منظمة حكومة  )ت.فلسطين(.منها جزء 

حركة حماس للقيادة الفلسطينية أنها هي  محاولة إتهام: إن  قال الناطق باسم حركة فتح اسامة القواسمي •

فهم يأخذون  ،المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هذا بحد ذاته لم يفاجئنا بالمطلق من وراء قرار

 )ت.فلسطين( .من القانون ما يريدون ويرحبون به إن كانت الرياح تجري وفق إرادتهم
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 الضفة في جديدة استيطانية وحدات بناء" اجراءات" على طرأ تقدما ان االسرائيلي البث هيئة اكدت •

 بينها جديدة استيطانية وحدة 1300 لبناء يهدف المخطط ان العبرية" كان ريشت" ةقنا ، وأفادتالغربية

 )وفـا،معـا،سوا(."عوفرا" مستوطنة في وحدة 82

 القدس وتهويد االستيطان مخططات تمرير من عريقات، صائبد. التحرير منظمة تنفيذية سر أمين حذر •

 االنتخابية الدعاية لخدمة عرقي، تطهير عمليات وارتكاب الفلسطيني شعبنا أبناء من المزيد وقتل

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا(.المقبل نيسان في إجراؤها المزمع اإلسرائيلية

 الحملة مع عادة يتزامن الذي االستيطاني التصعيد ونتائج تداعيات من والمغتربين الخارجية وزارة حذرت •

 على السالم تحقيق فرص على الكارثية ئجهنتا خاصة اإلسرائيليين، السياسيين الفرقاء بين االنتخابية

 .إسرائيل جانب الى سيادة وذات للحياة قابلة فلسطينية دولة إقامة فرصة ذلك في بما الدولتين، حل أساس
 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا(

 بتقديم سيشرع فإنه الرئيس، السيد توجيهات على بناء إنه المالكي رياض والمغتربين الخارجية وزير قال •

 الشهر منتصف نيويورك إلى سيادته زيارة خالل المتحدة األمم في العضوية دائمة فلسطين دولة بطل

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( (.الصين+ 77الـ) مجموعة لرئاسة تسلمه خالل المقبل،

 نيينالفلسطي االعمال رجال من وفدا هللا، برام مكتبه في اليوم، هللا، الحمد رامي. د الوزراء رئيس استقبل •

 اخر على إياهم مطلعا   بالوفد، هللا الحمد ورحب.عودة عبير الوطني االقتصاد وزيرة بحضور تركيا، في

 شعبنا أبناء بحق المتواصلة واالنتهاكات اإلسرائيلية اإلجراءات خاصة واالقتصادية، السياسية التطورات

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .ومقدساتهم وممتلكاتهم

 الهاشمية األردنية المملكة سفير هللا، رام في بمكتبه اليوم، ،نبيل أبو ردينة الوزراء، سرئي نائب استقبل •

 العالقات عمق مؤكدا الضيف، بالسفير ردينه، أبو ورحب.وندي أبو محمد السفير فلسطين دولة لدى

 السيد بين المستوى عالي والتنسيق والفلسطيني، األردني الشقيقين الشعبين تربط التي المميزة االخوية

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .الثاني هللا عبد الملك وشقيقه الرئيس

 والفلسطينية، االردنية والقيادتين الشعبين بين االخوية العالقات عمق وندي أبو محمد األردني السفير أكد •

 المشترك والتعاون التنسيق يعكس بما والتجارية االقتصادية المجاالت في تطويرها على المملكة وحرص

 (ت.فلسطين،وفـا،معـا) .الشقيقين البلدين بين

 مرة االنقالب تمارس وأال الدستورية، المحكمة بقرار االلتزام حماس حركة دياك أبو علي العدل وزير دعا •

 بالعودة المحكمة قرار تنفيذ غير خيار وال سبيل ال بأنه تعلم وأن والقضاء، والقانون الشرعية على أخرى

 )وفـا،معـا( .االقتراع قوصنادي للشعب

 الخيانة يمارس بأنه كان، طرف أي من غزة في دولة إلقامة المروجين :الهباش محمود الدكتور وصف •

 للقضية التصفوية المشاريع ترفض التي الفلسطينية القيادة عن بديال   نفسه ويقدم العظمى،

 النجاح(ص.).الفلسطينية

 والدعوة التشريعي بحل الدستورية المحكمة قرار أن الزق الوطني محمود العمل هيئة سر امين قال •

 (موطني) . الديمقراطية لممارسة الشرعية أمام البوابة وفتح للشعب األمانة اعاد قد  عامة النتخابات

 المحاكم قرارات تنفذ األمن قوى إن الضميري، عدنان اللواء األمنية، المؤسسة باسم الرسمي الناطق قال •

 (،اجيال)ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا .العليا الدستورية المحكمة رأسها ىوعل الفلسطينية،
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 الساحة في زال وال االنقسام ألحقه الذي الضرر ان الفلسطيني، الديمقراطي الوطني االئتالف قال •

 وضعنا ترميم ويعاد يتوقف ان بد ال الوطني، مشروعنا على واضحة خطورة من يشكله وما الفلسطينية

 )معـا(. االنقسام وإنهاء الفلسطينية الوطنية الوحدة باستعادة الداخلية جبهة تينوتم الفلسطيني

 رئيس كونه الرئيسالسيد  الى تلقائيا التشريع سلطة انتقال شاللدة محمد الدولي القانون في الخبير أكد •

 المعترف طينفلس لدولة القانوني المركز مع منسجما جاء التشريعي حل قرار أن مؤكدا التنفيذية، السلطة

 حيث خارجيا ترسيخها مع بالتوازي داخليا، الدولة سيادة مفهوم ترسيخ يعزز حيث ،2012 العام في بها

 (موطني) .فلسطين بدولة الدولي االعتراف

 والدعوة التشريعي، المجلس حل الدستورية، المحكمة قرار إن اوروبا، في الفلسطيني الوطني االتحاد قال •

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .النفاذ وواجب صائب قرار مانية،برل انتخابات إلجراء

 الفترة ،متوقف الطرفين بين األمني التنسيق أن" الحسيني عدنان التحرير، منظمة تنفيذية عضو قال •

 تجاه نوايا لديه يكن لم اإلسرائيلي الطرف أن إلى منوها   ،"الجانب هذا في تواصل أي هناك وليس ،الحالية

 النجاح(ص.) .السالم عملية

أن القيادة الفلسطينية متمسكة بقضية االسرى، ورواتب  منظمة التحرير أحمد مجدالنيتنفيذية أكد عضو  •

خاضعة لالبتزاز السياسي، ودولة فلسطين كما أكد الرئيس بأكثر من مناسبة الشهداء واألسرى غير 

 )وفـا،معـا،سوا( .احدمستمرة بواجبها تجاه عائالتهم وسندفع رواتبهم حتى لو بقي دوالر و

 بمستوى شامية مازن السفير وأستراليا افريقيا آسيا، لشؤون والمغتربين الخارجية وزير مساعد أشاد •

 كبيرا تقدما مؤخرا شهدت والتي الشعبية الصين وجمهورية فلسطين دولة بين تجمع التي الثنائية العالقات

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .والدبلوماسية السياسية والُصعد المستويات كافة على

 .)معـا(غزة قطاع في السلمية المسيرات انطالق منذ الجرحى وآالف شهيدا 253: الحوراني مركز •

 

 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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