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 2019-09-20 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 نتنياهو، بنيامين الليكود حزب زعيم  برئاسة جديدة إسرائيلية حكومة يرفض إنه: الرئيس السيد قال •

  ،امس أوسلو، إلى زيارته خالل ،دتهلسيا تصريحات في  ذلك، جاء؛ "نتنياهو  ضد هو  موقفنا: "مضيفا  

 (الوطن دنيا).اإلسرائيلي( i24nwes) تلفزيون  أورد ما وفق

 سولبرغ، سيادته،  ووضع؛ سولبرغ ايرنا النرويج وزراء  رئيسة ،أمس مساء رئيس،لالسيد ا التقى •

 .اإلسرائيلية االنتهاكات استمرار ظل في الفلسطينية، القضية تطورات بصورة

 (،معـا،سواوفـات.فلسطين،)

  فلسطين، في العاملة األجنبية الحكومية غير المنظمات  من وفد  مع اشتية،  محمد الوزراء رئيس بحث •

 )وفـا( .بالعناقيد للتنمية الحكومة استراتيجية مع ينسجم بما وعملهم  دعمهم وتوجيه التعاون تعزيز

  وهناك السياسية، قفموابال تماما منسجمان  وفلسطين  األردن" إن اشتية  محمد الوزراء رئيس قال •

  آخذ كومتين الح بين والتعاون الحسين، بن الثاني  هللا  عبد والملك الرئيس السيد بين  دائم تنسيق

 وزير  لقائه خالل  ذلك جاء؛ الرزاز عمر األردني الوزراء رئيس جهود  مثمنا ،"واالزدهار بالتطور

 وفـا(ت.فلسطين،) ، برام هللا.الغموش فالح األردني واإلسكان العامة األشغال

  إلنهاء جديدة مبادرة قدمت الفصائل إن: "الشعب لحزب السياسي المكتب عضو العوض وليد قال •

 إلى  المساء ساعات خالل   تسليمها وسيتم وحماس فتح حركتي  إلى اليوم صباح وسلمتها نقساماال

 (فلسطين اليوم".)مصر

 للقضية بالده  ودعم وقوف درامي، ليتيبي مالي جمهورية في الدولي والتعاون الخارجية وزير أكد •

 هادي مالي لدى فلسطين دولة سفير مع  لقائه خالل ذلك جاء؛ الدولية المحافل كافة في الفلسطينية

 (،معـا،سوا)وفـا . فلسطين في األوضاع مستجدات آخر على أطلعه الذي شبلي،

 الرئيس على احتال  نتنياهو بنيامين إن تيلرسون، ريكس السابق األمريكي الخارجية وزير قال •

 ( وااله موقع .)والفلسطينيين إسرائيل بين الصراع تخص كانت اقضاي عدة في ترامب دونالد األمريكي
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 بيان في االسرائيلية الخارجية وقالت ؛إسرائيل في لها سفارة فتح ،أمس األرمينية، الحكومة قررت •

 )معـا(".الماضي العام خالل العالقات في الكبير التقارب جيدا يعكس القرار هذا"

  دعم أجل من تفاهم مذكرة اليوم( أونكتاد) والتنمية للتجارة ةالمتحد األمم وبرنامج السعودية وقعت •

 يالفلسطين الشعب يتكبدها يالت االقتصادية بالجوانب المعنية" األونتكاد" بـ  يالفلسطين الشعب وحدة

 )اليوم السابع،أ.ِش.أ(.اإلسرائيلي االحتالل  بسبب

  الوطن في القدوة للشباب مسابقة أول  وهي النموذج، الشاب مسابقة في فلسطين دولة كتشار •

 العربي الشباب مجلس مع المشترك والتنظيم وبالتعاون العربية الدول جامعة برعاية وذلك العربي،

 .)وفـا(المدني المجتمع منظمات وإدارة المتكاملة للتنمية

 الدولي العاصمة نادي مقر في محاضرة عارف، خالد  حرينالب مملكة لدى فلسطين دولة سفير ألقى •

"Capital Club "الدولة مشروع الى اللجوء  من محطات" بعنوان المنامة، البحرينية العاصمة في  

 )وفـا( .المملكة لدى المعتمدين واألجانب العرب السفراء من  عدد  بحضور ،"الفلسطينية

 
 2019-09-19 خميسال المسائي

 

  المعتمدين العرب بالسفراء اليوم، أوسلو، النرويجية العاصمة في إقامته بمقر رئيس،السيد ال التقى •

 الفلسطينية، األراضي في األوضاع  مستجدات آخر على السفراء، سيادته، وأطلع، النرويج لدى

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

  ومنح؛ والتميز  االستحقاق وسام ،"جورج أبو" الجريس موسى المناضل وم،الي رئيس،السيد ال منح •

 في فلسطين عمال  اتحاد مؤسسي كأحد المتميز لدوره تقديرا الوسام" جورج  أبو" المناضل سيادته

 في العمالية النقابات واتحاد  فلسطين عمال اتحاد بين العالقات جسور  مد في لجهوده وتثمينا لبنان،

 لسطين،وفـا،معـا()ت.ف .النرويج

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

 دمشق، السورية بالعاصمة الكورية السفارة مقر في نام جونغ  مون الشعبية الديمقراطية كوريا

  تجاه اإلسرائيلي االحتالل سلطات وانتهاكات فلسطين، في السياسية والمستجدات الراهنة األوضاع

 )وفـا،معـا،سوا( .انتخابية كدعاية استخدامها يتم التي شعبنا أبناء
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 تطورات آخر على  المقداد، فيصل السوري الخارجية وزير نائب الهادي، عبد  أنور السفير أطلع •

 )وفـا،معـا،سوا( . الفلسطينية واألراضي المنطقة في األوضاع

  استعداد حول  الخارجية الشؤون وزير الى ينسب ما خالد  تيسير  لتحريرا منظمة تنفيذية  عضو استغرب •

 أعقاب في  تتشكل قد التي االسرائيلية، الحكومة مع المفاوضات طاولة الى للعودة الفلسطيني الجانب

 )معـا(. األخيرة االسرائيلي الكنيست انتخابات اليها انتهت التي النتائج

 والتي العام، للرأي المضللة اإلعالمية  هلوساتها وقف"  الى رجيةالخا وزارة الديمقراطية الجبهة دعت •

حسب  ".مسبقة شروط   دون الفلسطيني الجانب مع المفاوضات الستئناف لالستعداد تروج

 )معـا(.تعبيرها

  عاطف األردني النواب مجلس رئيس يرأسه الذي العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية اللجنة اعتمدت •

 الخاصة القرارات من  مجموعة اليوم، عّمان، األردنية العاصمة في اجتماعاتها ختام في الطراونة،

 .العربي البرلماني االتحاد في فلسطين  لجنة باسم دائمة  لجنة استحداث أهمها من الفلسطينية بالقضية

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(

 اسبرنزا روبرتوا اإليطالي الصحة وزير خوري، رمزي للكنائس العليا الرئاسية اللجنة رئيس وضع •

 المسيحي الوجود وصيانة حماية في الوطني  ودورها الرئاسية اللجنة بها تقوم التي النشاطات بصورة

 )وفـا،معـا،سوا(.المقدسة فلسطين أرض في األصيل

  عالن،  ربحي الفلسطينية حلحول  جمعية  رئيس مع السعود يحيى النيابية فلسطين  لجنة رئيس بحث •

  .الشقيقين  الشعبين  لمصلحة خدمة البلدين بين الزراعي لمجالا في الثنائي التعاون

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا(

 قرب األربعاء أمس بارد، بدم لمواطنة اإلسرائيلي االحتالل قوات قتل الكيلة، مي الصحة وزيرة أدانت •

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .المحتلة القدس شمال قلنديا حاجز

 قلنديا حاجز على فلسطينية امرأة اإلسرائيلية، القوات  قتل إن  ،"أمنستي" الدولية العفو منظمة قالت •

  الممنهجة إسرائيل انتهاكات إنهاء أجل من الدولية العدالة تحقيق بضرورة تذكير إال هو ما العسكري،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا( .الفلسطيني الشعب بحق
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  وتشغيل غوث وكالة  دعم ميةأه هولي، أبو  التحرير أحمد منظمة ب الالجئين  شؤون دائرة رئيس أكد •

  لالجئين المقدمة خدماتها استمرارية لضمان المالية، ازمتها من  للخروج" األونروا" الالجئين

 )وفـا(.302 بالقرار لها الممنوح التفويض حسب  الفلسطينيين

  "ريجفيم" حركة تسمى  ما تشنها التي الحملة اليوم، الخليل  جنوب والتعليم التربية مديرية استنكرت •

 التأثير بهدف  السموع، جنوب  المختلطة األساسية غوين مدرسة ضد المتطرفة اليمينية اإلسرائيلية

 )وفـا،معـا،سوا( . هدمها بعدم يقضي المدرسة بشأن رسمي قرار على

  التعاون منتدى ورئيس  الرجوب، جبريل اللواء والرياضة للشباب األعلى المجلس رئيس بحث •

  لدى فلسطين دولة سفير  بحضور وذلك المشترك، التعاون تعزيز سبيل  ايهان، طه للشباب، اإلسالمي

 )وفـا،معـا( .مصطفى فائد تركيا،

 
 المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع على 

 
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/

