
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2019-08-21 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 رمزي الكنائس لشؤون العليا الرئاسية اللجنة رئيس الفلسطيني، القومي الصندوق عام مدير تسلم •
 باتيستا بيير المونسينيور نيةالالتي للبطريركية الرسولي المدبر رسالة الثالثاء، مساء خوري،
 (وفــا) .عباس محمود الرئيس سيادة إلى بيتسابال

 قضية إن األمن مجلس أمام منصور، رياض المتحدة األمم لدى دائمال فلسطين دولة مندوب قال •
 ا(ــ)وف.فلسطين قضية عن الحديث دون األوسط الشرق أوضاع إلى التطرق يمكن وال عادلة فلسطين

 في قبل أيام ، السلطان تامر صيدليال دكتورالها طاع غزة وفاة نجلالسلطان في قأعلنت عائلة  •
 غادر قد السلطان، وكان، البوسنة

 أجهزة قبل من واالعتقاالت للمضايقات تعرضه بسبب آمن ملجأ عن للبحث شهور 6 قبل ، غزة قطاع •
 .غزة في صادياالقت الوضع على احتجاجا خرج الذي نعيش، بدنا حراك في وآخرها ، حماس

 (ريالنجاح اإلخبا)

الطرح االسرائيلي  الهادف لتهجير شباب  أنعضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض،  أكد •
، مشيرا إلى وجود لعملية التطهير العرقي التي تقوم بها حكومة االحتالل استمرار ، هوقطاع غزة

داعيا المزري في القطاع،  من الوضعالشباب  حيث يهرب آالفتجري من قطاع غزة  "هجرة نائمة"
 (ت.فلسطين) .لمواجهة هذا األمر الخطير

يهدف الى خلق حالة من التهجير بغزة مخطط عن افصاح حكومة االحتالل  أنوليد العوض،  أكد •
نتخابات وخاصة عند الشباب، والسبب الثاني هو تسارع حمى اال البلبلة بين االوساط الفلسطينية

 (ت.فلسطين) ع عقدها.االسرائيلية المزم

 الطوعية الهجرة لتشجيع اإلسرائيلية الدعوات من فلسطين، لتحرير الديمقراطية الجبهة حذرت •
 الحقوق وشطب الفلسطينية القضية تصفية إطار في تأتي والتي غزة، قطاع في الفلسطيني للشعب
 (نتقدس ) .الوطنية

 لشعبا هجرة لتشجيع اإلسرائيلية واتالدع إن سليمان توما كنيست،ال في العربي النائب قالت •
 وطنهم، هجرة على وحثهم الفلسطينيين، تيئيس إلى األساس في غزة، تهدف قطاع في الفلسطيني

 تتح تمارس أن يمكن العرقي التطهير عملية بأن مضى، وقت يوم أي من أكثر اليوم نعرف أننا كما
 (دنيا الوطن) .التاريخ مجرى في مرت معينة أنظمة على حكًرا وليست الديمقراطية، غطاء

 سكان تهجير ناقشت اإلسرائيلية الحكومة بأن إردان، غلعاد اإلسرائيلي، الداخلي األمن وزير أقر •
 المجلس" أن مدعيًا منظمة، جوية رحالت بواسطة المغادرة على تشجيعهم خالل من غزة قطاع
 إلى تشر لم النقاشات لكن ات،المقترح وناقش التفاصيل هذه بحث ،(الكابينيت) المصغر اريالوز
 (48)عرب.ع"واس نطاق على( تهجير) عملية
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 القانوني الوضع على الحفاظ إلى خوري، رمزي الكنائس لشؤون العليا الرئاسية اللجنة رئيس دعا •
 عمان، األردنية العاصمة في الثالثاء، ئه،لقا خالل ذلك جاء، المقدسة لألماكن القائم والتاريخي
 خريستو األردن ومطران هلسة، سامي األسبق األردني الوزير بحضور الثالث، لوسثيوفو البطريرك
 (وفــا) .هللا عطا فوروس

مشاركة عدد من كبار موظفي البيت االبيض  أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان أكد •
للمسجد  يمكانالى التقسيم الزماني وال ويهدف وراتيتمدلول  ، لهاالقصى في اقتحام باحات المسجد

هو  المسيحية الصهيونية وان ترامبهي في الواليات المتحدة ، مشيرا إلى أن من يحكم االقصى
 (ت.فلسطين)ي.ليمين المسيحلواجهة 

ن نواب القائمة المشتركة، يرافقهم نشطاء يهود، قرية العيساوية للوقوف عن كثب عما زار وفد م •
 (سما).ةالشرطة االسرائيلي يحري من قمع ومالحقة من

 (48)عرب .الءاتنا وهذه... أسابيع خالل" القرن صفقة: "إسرائيلي مسؤول •

 
 2019-08-20 ثالثاءلاالتقرير المسائي 

 

 روحيا فاسد شخص هو ةالمتحد األمم في إسرائيل مندوب دانون داني أن عريقات صائب د. قال •
 بسبب ليست الفلسطينيين معاناة" نأ التي قال فيها دانون تصريحات على تعقيبا ذلك جاء، وعقليا
 ــا()مع ".قيادتهم بسبب معاناتهم إنما ، اإلسرائيلي االحتالل

 األراضي ومصادرة ، البيوت وهدم الجماعية، للعقوبات نتيجة هي شعبنا معاناة نأ على عريقات شدد •
 ــا()مع .اإلسرائيلية الحرب جرائم من وغيرها ، األطفال واعتقال الميدانية، واإلعدامات والحصار، ،

 معاناة استمرار على السكوت يمكن ال إنه ساندارز، بيرني السيناتور األميركية الرئاسة مرشح قال •
 المؤسسة رئيس لقائه خالل ذلك جاء، تحرك دون له يتعرض الذي والظلم الفلسطيني الشعب

 )وفــا(.ضبيط جوني للسالم األميركية الفلسطينية

 األوضاع على لالطالع المحتلة المناطق زيارة في الحق لهم الكونغرس أعضاء إن ساندارز، قال •
 خلفية على كونغرس أعضاء دخول نتنياهو يامينبن االسرائيلي الوزراء رئيس رفض أن مبينا هناك،
 تقدمه الذي إسرائيل لـ المالي الدعم كل إليقاف مسؤولياته أمام الكونغرس يضع عرقية، أو مذهبية

 )وفــا( .المتحدة الواليات لها

 إلى يقف ال أن األميركية، للرئاسة مرشح وأي ساندارز السناتور من المطلوب ضبيط أن جوني أكد •
 القضية إبقاء على التركيز ضرورة على مشددا ،الفلسطيني الشعب حساب على االحتالل لةدو جانب

 لتحقيق الفوز، لهم تحقق ما اذا أعمالهم أجندة ضمن لتكون المرشحين أعمال جدول على الفلسطينية
 )وفــا( .المنطقة في وشامل عادل سالم

 التي األسباب عينيها، في والدمع ،طليب رشيدة فلسطيني، أصل من الوحيدة األمريكية النائبة شرحت •
 الرئيس بإطاعة نتنياهو، بنيامين متهمة، المحتلة، الغربية الضفة في جدتها زيارة عن للعدول دفعتها
                                                                                                                (القدس العربي).تحركاتها تقييدب ترامب دونالد

 كافة بإعفاء الرئيس قراراتب سابقا اإلنسان لحقوق لرئيسا الشرافي مستشار كمال الدكتور رحب   •
 إلى الفتًا المؤسسة، وبناء هيكلة إعادة إطار في جاء القرار هذا أن معتبراً  مهامهم، من المستشارين
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 ثقته على وأكد ،مهامهم من المستشارين كافة إعفاء فيها يتم التي األولى المرة ليست هذه أن
   ()دنيا الوطن .وقراراته قيادته في الرئيس وحكمة القرارات، هذه بصوابية

 عباس محمود الرئيس قرارب يلتزم من أول سيكون إنه شهال، أبو مأمون السابق العمل وزير قال •
 الفترة عن تقاضوها قد كانوا التي بالغالم بإعادة عشرة السابعة الحكومة وأعضاء رئيس يلزم الذي
 اعتقاده عن وأعرب، حرفيا سينفذهأنه و ومكافآتهم، برواتبهم الخاصة الرئيس تأشيرة سبقت التي
   ()وطن .مباشرة الرئيس قرار سينفذون السابقة الحكومة وزراء جميع بأن

 استخدام اساءة من للحد الرئيسالسيد  بتوجهات( أمان) والمساءلة النزاهة أجل من االئتالف رحب •
 محايدة مهنية لجنة تشكيل، داعيا لالقانون احكام خارج وامتيازات مكاسب على للحصول السلطة
   (وطن).كاملة الحقيقة وكشف للتحقيق

 الصراع وجهة عن البوصلة وتضييع الوحدة عدم ان بري، نبيه اللبناني النواب مجلس رئيس أكد •
 التي االنجازات كل يقوض قد والصديق العدو بين التمييز على لقدرةا وفقدان االحتالل مع الحقيقي
 مكشوفة محاولة باختصار هي التي القرن صفقة موضوع في لألسف اآلن يحصل ما وهذا تحققت،
 )وفــا( .الفلسطينية القضية لتصفية

 مؤكدا رائيل،إس من تتعلمه أن لكييف يمكن ما هناك أن زيلينسكي، فالديمير األوكراني الرئيس اعتبر •
 ()شاشة .هناك أوكرانيا تكنولوجيا مركزا ستفتح بل القدس، إلى سفارتها تنقل لن بالده أن ذلك رغم

 

 المسجد االقصى

 في المستوطنين مشاركة االبيض البيت في مسؤولين نية العالول محمود فتح حركة رئيس نائب أدان •
 اطار في تأتي انها معتبرا المسجد، راقاح ذكرى في غدا االقصى للمسجد االستفزازية اقتحاماتهم
                                                                                                       (ين)ص.فلسط .القائم الوضع لتغيير المبارك المسجد في جديدة وقائع فرض االحتالل محاولة

 باحات اقتحام في األبيض البيت موظفي كبار من عدد مشاركة والمغتربين الخارجية وزارة أدانت •
 )وفــا( .االحتالل ومخابرات شرطة عناصر بحماية المبارك األقصى المسجد

 اإلسالمية المقدسات وكافة المبارك األقصى المسجد حماية مسؤولية أن الوطني المجلس أكد •
 الزماني بالتقسيم االحتالل خططم تكريس ومنع المقدسيين، صمود مقومات وتوفير المسيحية،
 )وفــا( .األولى بالدرجة وإسالمية عربية مسؤولية والمكاني،

 من لها الوصول يستطيع من أو القدسب شعبنا التحرير أبناء منظمة تنفيذية عضو رأفت صالح دعا •
 إلى ولفت، غدا االحتالل وجيش المستوطنين اقتحامات إلى للتصدي ،48 وأراضي الغربية الضفة
 األردني والعاهل عباسمحمود  رئيسسيد الال برئاسة الفلسطينية القيادة بين دائم تواصل وجود
 (سوا).اإلسرائيلية واإلجراءات لالقتحامات للتصدي التنسيق بهدف الثاني؛ عبدهللا الملك

 االحتالل لسلطات المتكررة االقتحامات األسبوعية، جلسته خالل الكويتي الوزراء مجلس أدان •
 أن مجلسالوأكد ، "المسلمين لمشاعر استفزازا" إياها معتبرا األقصى، المسجد لساحات سرائيلياإل
 واألعراف للمواثيق صارخا وانتهاكا المسلمين كافة لمشاعر واستفزازا مساسا يمثل" يحدث ما

 )وفــا(".الدولية

 االحتالل حكومة على الضغط في مسؤولياته ممارسة"لـ الدولي المجتمع الكويتي الوزراء مجلس دعا •
 على والتعدي التعسفية الممارسات هذه لمثل حد ووضع الدولية، والمواثيق القرارات الحترام

 )وفــا(".الدينية المقدسات
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 غير منع بفتوى النظر اعادة الى الشاعر، الدين ناصر. د المسلمين لعلماء العالمي االتحاد عضو دعا •
 التطبيع من الخوف بذريعة منعال أن وقال، التطبيع من خوفا األقصى المسجد زيارة من الفلسطينيين

ً  يعد لم ً  موقفا  (حمرين) .سليما

 الخمسين الذكرى في بأنه ،االرثوذكس للروم سبسطية اساقفة رئيس حنا هللا عطا المطران قال •
 ومستباح مستهدف واالقصى ومتواصلة مستمرة زالت ما الحرائق ان نلحظ االقصى المسجد إلحراق
 .والمكاني الزماني التقسيم وهدفهم يقتحمونه الذين المتطرفين المستوطنين قبل من يومي لبشك

   ()قدس نت

 لبلدة جديدة إجتياح عملية من  اإلحتالل قوات له تحضر ما مخاطر من الديمقراطية الجبهة حذرت •
 فيها، ألبنيةوا المنشآت من عدد بهدم وإنذارات، إخطارات البلدة أبناء سلمت أن بعد العيسوية،
 ــا()مع .مزعومة أمنية وألسباب مرخصة، غير أنها بذريعة

 

 غزة قطاع من للفلسطينيين الهجرة تشجيع

 مصدر"لـ تصريحات من العبري االعالم تناقله لما بالغة بخطورة تنظر إنها الخارجية، وزارة قالت •
 اخرى، دول إلى غزة طاعق من للفلسطينيين الهجرة تشجيع على عملت اسرائيل أن" كبير اسرائيلي

 مطار إلقامة مخطط وهناك المسألة هذه بدراسة قام االحتالل دولة في المصغر الوزاري المجلس وأن
 )وفــا( .استقبالهم على توافق دول إلى عبره الفلسطينيين لنقل النقب في

 ، غزة عقطا من الفلسطينيين لهجرة إسرائيل مساعي العوض، وليد الشعب حزب في القيادي اعتبر •
 األمر هذا أن من العوض وحذر، لتهجيره شعبنا لها يتعرض التي المؤامرات سلسلة من حلقة بأنها

ً  ينسجم ترانسفير مخطط اطار في أيضا الغربية الضفة سيطال  الذي العنصري القومية قانون مع تماما
 ()ص.فلسطين .الماضي العام الكنيست أقّرته

 لتدفع االنقسام وحالة القطاع على المشدد الحصار حالة تستغل االحتالل سلطات العوض أن أوضح •
 ما كل وتنفيذ االنقسام بإنهاء فلسطينيا القضية هذه معالجة أهمية على مشددا للهجرة، المواطنين

 األوضاع ومعالجة غزة في واالستبداد القمع حالة من للخروج مماطلة أو تسويف دون عليه اتفق

 ()ص.فلسطين .الصعبة االقتصادية

غزة  قطاعب شعبنا ابناء هجرة تسهيل اسرائيل مساعي أن إلى العالول محمود فتح رئيس نائب أشار •
 دفعهم أجل من نانلب ومنها الدول بعض في شعبنا ابناء من النيل حاول قديم مشروع ضمن تأتي

 القاسية اإلنسانية األوضاع استغالل سياق فيهذا يأتي  ان الى الفتا اخرى، أماكن إلى للهجرة
 ()ص.فلسطين.عاما عشر اثني منذ اسرائيل تفرضه الذي الحصار جراء للمواطنين

 غزة سكان هجرة أن الثالثاء، اليوم شاكيد، إيليت الجديد، اإلسرائيلي اليمين حزب زعيمة اعتبرت •
 وتسهيل غزة، من الهجرة يريد لمن الفرصة لمنح ودعت األول، المقام في إسرائيلية مصلحة هي

 )قدس نت(   .ذلك حدوث

 على" إسرائيل" تشجيع أن الثالثاء، اليوم ،"مسلك - جيشا" الحركة حرية عن الدفاع مركز اعتبر •
 (سما) .الرابعة جنيف التفاقية انتهاك غزة من قسًرا الهجرة

 

 أخبار اخرى
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 المشترك والعمل التعاون تعزيز سبل براك احمد الدكتور المستشار الفساد مكافحة هيئة رئيس بحث •
 روان السيدة هولندا لدى فلسطين وسفيرة كيم، دونغي السيد فلسطين لدى الجنوبية كوريا ممثل مع
 ــا()مع .يوسف أبو

 لديهم ممن للخريجين منحة تقديم الحكومة ةخط ان ملحم، ابراهيم الحكومة باسم المتحدث أكد •
 واقتصاده االحتالل عن االنفكاك في سعيها اطار في تأتي فيها والعمل األغوار في للسكن استعداد

 االراضي في المواطنين صمود وتعزيز االحتالل منتجات ومقاطعة الوطنية الصناعة على واالعتماد
 (ين)ص.فلسط .لةالبطا ظاهرة ومعالجة باالستيطان المستهدفة

 إلى والشتات الوطن في الفلسطيني الشعب االحتالل، سجون في الشعبية الجبهة منظمة قيادة دعت •
ً  22/8/2019 الموافق القادم الخميس يوم اعتبار ً  يوما  مفتوح اشتباك يوم إلى يتحّول عارماً، وطنيا

ً  العنصرية االحتالل قوات مع شاملة ومواجهة  مع تزامناً  هللا رام في عوفر سجن أمام وخصوصا
   ()قدس نت .حلبية حذيفة األسير محاكمة موعد

 القبض القت والبيرة هللا رام محافظة في الشرطة ان هللا رام شرطة عام مدير شلبي عالء العميد قال •
   (PNN) .امس يوم الدستورية المحكمة عام امين حنون احمد على االعتداء منفذي على

 عن للكشف المالية وزير دعاو االيجار وبدل للوزراء الرواتب زيادات ضد كانت سياستي: الحمدهللا •
 (النجاح) .التفاصيل

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي

 
http://fatehmedia.eu/ 

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/

