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 2019-09-19 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

؛ أيام ثالثة تستمر رسمية زيارة في أوسلو،  النرويجية العاصمة إلى ،أمس مساء رئيس،السيد ال صلو •

 وممثلة أنطوانيت، ماري جرويالن لدى فلسطين سفيرة المطار أرض على سيادته  باستقبال وكان

  المسؤولين من وعدد هارالدستاد،  هيلد فلسطين دولة لدى النرويج

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا(.النروجيين

  خارجية وزيرة أوسلو، النرويجية العاصمة في إقامته مقر في ،أمس مساء رئيس،السيد ال التقى •

 األراضي  في األوضاع مستجدات آخر  على ن،اريسكو الوزيرة سيادته،  وأطلع، اريكسون ايني النرويج

 (،معـا)ت.فلسطين،وفـا .السياسية والتطورات الفلسطينية،

  تدرك وأن البد قادمة إسرائيلية حكومة أي إن عريقات، صائبد. منظمة التحرير تنفيذية سر أمين قال •

 )سما(.طين فلس دولة استقالل  وإعالن االحتالل بإنهاء إال  يتحققا لن واالستقرار، األمن أن

  مع للتفاوض الفلسطينية، السلطة استعداد  عن ،أمس مساء ، المالكي رياضد.الخارجية  وزير أعلن •

 )سوا(.الثالثاء جرت التي"  الكنيست"  انتخابات من تنبثق  جديدة إسرائيلية حكومة رئيس أي

 الموت حواجز ىعل الميدانية اإلعدامات سياسة عشراوي، حناند.  التحرير منظمة تنفيذية عضو أدانت •

  28 وهدان آالء  المواطنة  إعدام آخرها كان والتي األعزل، شعبنا اتجاه االحتالل دولة تنتهجها التي

 )وفـا،معـا،دنيا الوطن( .قلنديا حاجز قرب عاما،

 بتصريحات المغربي البرلمان في المستشارين بمجلس الفلسطينية المغربية الصداقة مجموعة نددت •

 حدثا  يشكل ذلك بأن معتبرة الميت، البحر وشمال  األردن غور  منطقتي ضم  بشأن نتنياهو بنيامين

 )معـا(.واإلسالمية  العربية األمة حياة في خطيرا

 التي الفعالية في وشارك؛ وشاتيال صبرا لمجزرة 37الـ الذكرى ،أمس الفرنسية، بانيوليه مدينة أحيت •

 الهرفي، سلمان فرنسا لدى فلسطين سفير ،"شاتيال  لمناصرة بانيوليه مدينة أهالي تجمع" لها دعا

 .)وفا(المدينة أهالي من وحشد  فرنسية وشخصيات
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  خالل  دوالر مليار 1.8 تتجاوز  قد تمويلية فجوة تواجه الفلسطينية الوطنية السلطة إن الدولي البنك قال •

  من عائداتها تحويل  بشأن اتفاق  إلى التوصل وعدم المعونة تدفقات انخفاض بسبب 2019 عام

  )وفـا،معـا،سوا(.الضرائب

 
 2019-09-18 ربعاءاال المسائي

 

  حاجز عند عليها، النار االحتالل جنود أطلق التي المواطنة استشهاد عن اليوم، الصحة، وزارة أعلنت •

 حاجز قرب سيدة  على النار أطلقوا، اإلسرائيلي االحتالل جنود وكانت، المحتلة القدس شمال قلنديا

 )ت.فلسطين(.بجروح إصابتها إلى أدى ما قلنديا

 وأوضح،أيام ثالثة  تستمر النرويج مملكة إلى رسمية زيارة الخميس، غد ومي رئيس،السيد ال يبدأ •

  خالل سيلتقي سيادته أن األربعاء، اليوم الخالدي، مجدي  الدبلوماسية للشؤون الرئيس مستشار

  سيزور  كما الخارجية، ووزيرة الوزراء، ورئيس الملك، بأعمال القائم النرويجي العهد ولي الزيارة

 )صوت فلسطين،وفـا(.يجيالنرو البرلمان

  نجمة اليحيي، الرزاق عبد الفريق األسبق، التحرير نظمةم نفيذية ت عضو اليوم، رئيس،السيد ال نحم •

 النضالية لمسيرته تقديرا الوسام، اليحيى الفريق  سيادته ومنح، عرفات  ياسر وسام من الشرف

 لعطائه وتثمينا شغلها، التي مواقعه خالل من الوطن،  خدمة  في المخلصة وجهوده المشرفة،

 (،وفـا،معـا)ت.فلسطين .الفلسطينية التحرير ومنظمة  الثورة في واسهاماته

 الليكود على تقدما ابيض ازرق حزب سجل  األصوات من بالمئة 93 فرز بعد أنه رسمية نتائج أفادت •

  شاس حزب  بعدها مقعدا، 13 مع الثالثة الكتلة هي المشتركة القائمة لليكود، 31 مقابل مقعدا 32 مع

 العمل مقاعد، 7 يميناة مقاعد، 8 هتوراة يهدوت مقاعد، 9 على منهما كل  حصل  حيث  بيتنو ويسرائيل

 )معـا( .5 الديموقراطي المعسكر ،6

لي ان يقول كما قالت الصين منظمة التحرير صائب عريقات على المجتمع الدوتنفيذية قال امين سر  •

وان   ،السرائيل في موضوع ضم غور االردن " ال " و جميع دول العالم وروسيا و االتحاد االوروبي

)صوت  لتمسك بهذه المواقف. اهذا مخالف للقانون الدولي و الشرعية الدولية، وعلى دول العالم 

 فلسطين(
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ان النتائج االولية :قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول حول نتائج االنتخابات االسرائيلية •

التراجع والهزيمة التي مني بها رئيس حكومة االحتالل بنيامين  لالنتخابات االسرائيلية تشير إلى 

 . )صوت فلسطين( والعنصريةنتنياهو كرمز للعدوانية 

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى االمم المتحدة إن فشل رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين   •

الجديدة سيفشل سياسته التي اعلن عنها سابقا بضم اجزاء من الضفة  نتنياهو في تشكيل الحكومة 

 )صوت فلسطين(.وغور االردن

  إسرائيل، في ستتشكل حكومة أية أن الديمقراطية، للجبهة العام األمين نائب ليلى، أبو قيس أكد •

 رئيس فرص تضاؤل  من بالرغم التوسعية، االستيطانية سياستها في وستستمر المماطلة، ستواصل 

 )معـا( .للحكومة رئيسا   بتكليفه نتيناهو، بنيامين الوزراء

  تُغَيِر لن ذاك أو الحزب هذا تقدم  عن النظر بغض االحتالل انتخابات نتائج أن" الشعبية الجبهة اعتبرت •

 شعبنا  مع مطلق  عداء  على وبرامجها  الصهيونية فاألحزاب األرض، على شيئا    االحتالل واقع من

 )وفـا،معـا،سوا(".الوطنية وحقوقه الفلسطيني

 في القائمة أحرزته الذي التقدم أن وم،الي توما، عايدة المشتركة العربية القائمة عن المرشحة أكدت •

  نتنياهو  بنيامين" الليكود" حزب لرئيس شديدة ضربة  سدد ،22الـ اإلسرائيلية" الكنيست" انتخابات

 )وفـا،معـا،سوا( . التحريضية وسياسته

 السياسي والحل  السالم  بنهج متمسكة  الفلسطينية القيادة إن والمغتربين، الخارجية وزارة قالت •

  جهودها بذل  وستواصل  اسرائيل، في حقيقي   سالم شريك عن والبحث الجادة، المفاوضاتو للصراع

 لدولة  الدولية القانونية الشخصية تكريس عبر الفلسطينية، القضية  لتدويل والدبلوماسية السياسية

 .)وفـا،معـا،سوا(فلسطين

رئيس وزراء االحتالل  قالت المستشارة األلمانية انغيال ميركل، إن بالدها ال توافق على إعالن  •

 )وفـا،معـا،سوا(ضم منطقة غور األردن إلى السيادة اإلسرائيلية. اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته

 التي االستيطانية البؤر وتفكيك  االستيطانية األنشطة  جميع إنهاء إلى إسرائيل األوروبي، االتحاد دعا •

 )وفـا،معـا،سوا( .سابقةال االلتزامات مع تماشيا ،2001 مارس/آذار منذ أقيمت
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  الوزراء رئيس إلعالن القاطع ورفضها واستنكارها إدانتها السعودية، العربية المملكة جددت •

  إجراء واعتبرته م،1967 عام المحتلة الغربية الضفة في أراض ضم نيته نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي

 )وفـا،واس(.سطينيالفل الشعب بحق الخطورة بالغ وتصعيدا    وتفصيال   جملة باطال  

  عمل زيارة خالل  ترشحاني محمد  الوسطى وآسيا أوزبكستان جمهورية  لدى فلسطين دولة سفير بحث •

  من المبذولة الجهود القيرغيز المسؤولين  بعض مع أيام، 4 استمرت قيرغيزيا جمهورية إلى رسمية

  مشاريع إنجاز تابعةوم الثنائية العالقات وتعزيز لتطوير  قيرغيزيا وجمهورية فلسطين  دولة قبل

 معـا،سوا(وفـا،) .  البلدين بين التعاون واتفاقيات

  اإلسرائيليتين والقذارة االنحطاط " بكر، أبو قدري والمحررين  األسرى شؤون  هيئة رئيس أدان •

  العنصريين رغبات إلشباع بهم، األذى والحاق الفلسطينيين، األسرى من لالنتقام المتصاعدتين

 )وفـا،معـا،سوا(".االحتاللية والعسكرية السياسية المؤسسات أوساط في والمتطرفين

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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