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 2019-09-21 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

استقبل السيد الرئيس، في مقر إقامته بالعاصمة النرويجية أوسلو، مساء امس، رئيس حزب العمل  •

دية أوسلو يوهانسن وأطلع  وسكرتير الحزب أوفين وينسالند، ورئيس بلالنرويجي، يونس ستوري،  

 .)وفا(لى تطورات القضية الفلسطينيةسيادته الوفد ع

استقبل السيد الرئيس، في أوسلو، مساء امس، رئيس الوزراء النرويجي السابق كايل ماجني  •

برلمان أوسلو أمير الشيخ وأطلع سيادته ضيفيه، على تطورات القضية بونديفيك، والعضو السابق في 

 ت.فلسطين،وكاالت..( فا،)و الفلسطينية.

أن الرئيس بوتين سيزور المنطقة في كانون أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوكدانوف،  •

.) مع الرئيس محمود عباس في رام هللا ومع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الثاني/يناير المقبل وسيلتقي

 دنيا الوطن(

تخلق حقائق جديدة على األرض تهدف إلى تغيير قال وزير الخارجية رياض المالكي إن اسرائيل  •

كومته، ي، ومحاوالت تركيع شعبنا، ومعاداة قيادته وابتزاز حالنهائ ماهية وطبيعة قضايا الحل

 .)وفا،ت.فلسطين( الموقعة والتنصل من كل االتفاقيات

أي خطوة إيجابية  قال وزير الخارجية: "ال نتوقع أن يخبرنا أمين عام االمم المتحدة في تقريره القادم ب •

طالما ال يوجد أي دافع أو رادع إلسرائيل يجعلها تعيد النظر في فرض احتاللها   2334نحو تنفيذ القرار 

 ".)وفا(العسكري على أرضنا الفلسطينية

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى االمم المتحدة :" إن كلمة السيد الرئيس المرتقبة في مجلس   •

االمور التي تخص القضية الفلسطينية وسياسات االحتالل العنصرية  ير منالكث االمن، ستتحدث عن 

   ".)ت.فلسطين(ضد شعبنا
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الدولي،"إن استمرار اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغير  األمنبمجلس  قال مندوب الكويت •

في تحدي  ضحة مفادها أنها مصممة على اإلستمرار المحتلة تبعث رسالة وا القانونية بدولة فلسطين

 الجزيرة مباشر( إرادة المجتمع الدولي".)

حذر نيكوالي ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في منطقة الشرق األوسط، من خطورة   •

جاء ذلك في إفادته أمام الجلسة الدورية لمجلس األمن الدولي، الجمعة، حول   غزةالوضع اإلنساني في 

 (اشررة مبالجزيالحالة في الشرق األوسط.)

حث نيكوالي ميالدينوف، الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية المصالحة، واتخاذ   •

ن القطاع يشكل جزءا ال يتجزأ من الدولة  الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أ خطوات ملموسة لتوحيد 

  (الجزيرة مباشرالفلسطينية المستقبلية.)

الفصائل لحركتي فتح وحماس  العوض، عن بنود مبادرة سلمتها  كشف القيادي في حزب الشعب، وليد •

االنقسام، قال العوض إنها "تأتي انطالقاً من دعم الجهود المصرية إلنهاء   والوسيط المصري إلنهاء

  (اإلماراتي 24".) االنقسام

قال طالل ابو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية :"إن ورقة الفصائل التي تم تقديمها   •

حتى عام    2015ن رؤية تستند إلى اإلتفاقيات الموقعة منذ عام هي عبارة ع من اجل إنهاء اإلنقسام

  ".)ق. الحدث(بالقاهرة 2017

مسؤولية الكاملة إن فشلت الجهود المبذولة إلنهاء  قال طالل ابو ظريفة، "إن اطراف اإلنقسام تتحمل ال •

تتوفر اإلرادة السياسية الجادة، وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية   اإلنقسام، ويجب ان

 ق. الحدث(                           الضيقة".)

ى إلى المصالحة ألننا  قال القيادي بحركة فتح د.حسين حمايل: "إن تصريحاتنا ومواقفنا تؤكد أننا نسع •

 ".)ق.الحدث(لفلسطينيةالمؤامرة التي تحيط بالقضية اندرك مدى خطورة 

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

ائيل الممنهجة  لدولية من أجل إنهاء انتهاكات إسربضرورة تحقيق العدالة ا العسكري، ما هو إال تذكير

 .)ق.فلسطين اليوم(بحق الشعب الفلسطيني

مواطنًا، مساء الجمعة، برصاص االحتالل إثر قمع المسيرة األسبوعية من مسيرات العودة  74أصيب  •

 القدس دوت كوم ،وفا، معا( كل جمعة على حدود قطاع غزة.)وكسر الحصار التي تنظم 
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الشرق، ان الضائقة السكنية في مدينة القدس تسببت قال خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت  •

بمشاكل اجتماعية خطيرة من بينها قضايا الطالق التي وصلت الى نسب مقلقة جدا حيث تصل حوالي 

 القدس دوت كوم(.) 35%

، لمبعوث الرئيس ترامب ، جيسون غرينبالت، أمساألميركي مقال رأي،  CNNنشر موقع شبكة  •

.)  و المر" يروي فيه تجربته خالل السنوات الثالث الماضية من العملتحت عنوان "الوداع الحل

 القدس دوت كوم(

 
 2019-09-20المسائي الجمعة 

 

اليوم ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك  أوسلوالتقى السيد الرئيس، بالعاصمة النرويجية  •

ولي العهد، على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار  سيادتههاكون ماغنوس وأطلع  

 .)وفا،ت.فلسطين(االنتهاكات اإلسرائيلية

م لشعبنا، داعيا إياها واالتحاد األوروبي، إلى اتخاذ موقف  ثمن السيد الرئيس، موقف النرويج الداع •

إعالن نتنياهو نيته فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن التراجع عن حازم يجبر إسرائيل على 

 وفا(إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال المقاصة.)وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات 

وم، البرلمان النرويجي والتقى رئيسته توني ويلهامسن تروين، ووضع سيادته،  زار السيد الرئيس، الي •

  تطورات القضية الفلسطينية، في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة.تروين، في صورة آخر 

 )وفا،ت.فلسطين(

ل أطلع رئيس اللجنة الرئاسية العليا للكنائس رمزي خوري، رئيس وزراء الكرسي الرسولي الكردينا •

كما تناول لقاء خوري   اللجنة لتعزيز وحماية التواجد المسيحي في فلسطين بيترو برولين، على جهود 

 )وفا(  .مع برولين في الفاتيكان، العالقات الثنائية

يشارك وزير الخارجية رياض المالكي، في جلسة مجلس األمن التي ستعقد اليوم في نيويورك   •

ير عام األمم المتحدة حول االستيطان في األرض الفلسطينية لسكرتلالستماع إلى التقرير الربعي 

 .)وفا(2334المحتلة بناء على قرار مجلس األمن رقم 
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نظرائه المتواجدين   مع الثنائية اللقاءات من العديد المالكي رياض الخارجية وزير  يعقد أن من المقرر •

هذا العام، وذلك ضمن التحضيرات في الدورة الحالية للجمعية العامة ل في نيويورك لغرض المشاركة

 وفا(.لوصول السيد الرئيس إلى نيويورك.)

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أّن الحكومة تعتبر دعم التعليم في مدينة القدس إحدى أولوياتها  •

والمساندة لهذا القطاع الهام الذي يتعرض لهجمة شرسة في سبيل تهويده   وستستمر بتقديم الدعم

 وفا، القدس ،وكاالت..(. )وأسرلته. 

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، اليوم، عن بدء االعتصام المفتوح، في  •

)القدس المنطار في بادية القدس، رفًضا إلقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.  خيمة االعتصام بمنطقة 

 دوت كوم(

ا ينسب الى وزير الخارجية حول استعداد استغرب تيسير خالد عضو تنفيذية منظمة التحرير م •

المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية، التي قد تتشكل في أعقاب النتائج  للعودة الى طاولة ينالفلسطيني

 (nnpress ). التي انتهت اليها انتخابات الكنيست األخيرة

ال، بمهرجان حاشد أقيم  لمجزرة صبرا وشاتي 37أحيا أبناء شعبنا في لبنان، اليوم الجمعة، الذكرى الـ •

 وفا(.الغبيري. ) في المركز الثقافي لبلدية

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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