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 2019-10-18 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 حركة ومنافسة المقبلة، االنتخابات في للدخول  حماس  حركة الفتياني، ماجد  فتح، ثوري سر أمين دعا •

  محمود  الرئيس السيد هو فلسطين دولة لرئاسة األوحد مرشحها أن الحركة أعلنت أن بعد فتح،

 (الوطن دنيا).عباس

 األمن لمجلس مفتوحة  جلسة عقد عن رمنصو رياض. د المتحدة األمم في الدائم فلسطين مندوب أعلن •

  من  انه منصور وأوضح .الفلسطينية القضية بشأن التطورات آخر حول الجاري الشهر من 28الـ في

  خاصة  باكو قمة عن ستصدر التي العامة الوثيقة في بفلسطين تتعلق قرارات عدة تتخذ ان المقرر

 .)معـا(  االسرائيلية كاتواالنتها  والالجئين  واالونروا بالقدس المتعلقة القضايا

 والعلوم والثقافة للتربية العربية الوطنية للجان العامين األمناء سيف أبو عاطف الثقافة وزير دعا •

 )وفـا،معـا،سوا(.شعبنا أبناء صمود  دعم  أجل من العربية، الجامعات جميع في للقدس كرسي الستحداث

  المسجد فى اإلسرائيلية االنتهاكات ستمرارا األردنية، المغتربين وشؤون الخارجية وزارة أدانت •

  المسجد  لباحات الواسعة المتطرفين اقتحامات وآخرها الشريف، يالقدس الحرم المبارك األقصى

 )بترا(.المبارك األقصى المسجد  وشؤون  القدس أوقاف وإدارة المصلين على والتضييق

بحضور سفير دولة   لسطين،، في مقر سفارة فأمسالتقت قيادتا حركتي فتح وحماس في لبنان  •

 العامة الفلسطينية االوضاع  بحث اللقاء خالل  وجرى؛ اشرف دبورفلسطين لدى الجمهورية اللبنانية 

 دنيا).شعبنا ابناء تهم التي القضايا كافة معالجة في الموحد  الفلسطيني الموقف وتعزيز لبنان في

 (الوطن

 لبنان في" األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل  غوث  ووكالة للتنمية الفرنسية الوكالة وقعت •

  مجمعين  بناء  يشمل مشروع لتمويل يورو مليون 21 الفرنسية الوكالة بموجبها تقدم اتفاقية ،أمس

 المخيمات كافة في وجودتها للمياه التحتية البنية وتحسين بيروت، وفي البارد نهر مخيم في مدرسيين

 )وفـا،معـا،سوا( .الفلسطينية
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  مقاطعة في مسؤولين مع اللقاءات من  عددا  زملط حسام المتحدة المملكة لدى فلسطين  دولة رسفي عقد •

 )وفـا،معـا( .مورغان  الونيد ويلز لحكومة  الخارجية الشؤون  وزيرة مقدمتهم وفي ويلز،

  نظمتها  والتي" اإلسالم هو  هذا " بعنوان  حملة إطالق  في الهباش محمود  فلسطين قضاة قاضي شارك •

  اإلسالم بصحيح للتعريف بالقاهرة، اإلسالمية  للشؤون األعلى المجلس في المصرية وقافاأل وزارة

 )وفـا،معـا،سوا(.الشريف  النبوي المولد ذكرى حلول  قرب بمناسبة وذلك

  الخاطئة  المفاهيم تصحيح  هو  الحملة من  الهدف  إن جمعة مختار محمد  المصري األوقاف  وزير قال •

  .بنقائه اإلسالم يظل أن ومهمتنا خاصة، نفعية لمصالح سالماإل توظيف  البعض محاولة نتيجة

 )وفـا،معـا،سوا(

 
 2019-10-17المسائي الخميس 

 

  بن  محمد  األمير السعودي  العهد ولي مع اليوم، الرياض، السعودية العاصمة في رئيس،السيد ال اجتمع •

  السياسية التطورات آخر على االجتماع، خالل  السعودي، دعهال ولي الرئيس، وأطلع؛ سلمان

  وأرضه شعبنا بحق اإلسرائيلية االنتهاكات سيما المحتلة، الفلسطينية األرض في واألوضاع

 (وفـا،معـا،سوا)ت.فلسطين،.ومقدساته

 العاصمة في اجتماعهما خالل  سلمان، بن  محمد األمير السعودي  العهد وولي رئيس،السيد ال اتفق •

؛ فلسطيني سعودي أعمال ومجلس مشتركة اقتصادية لجنة إنشاء اليوم،على الرياض، السعودية

 في واألوضاع السياسية التطورات آخر على االجتماع، خالل  السعودي، العهد ولي الرئيس، وأطلع

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .المحتلة الفلسطينية األرض

  في وكان ؛ يومين استمرت رسمية  زيارة بعد  السعودية، بيةالعر المملكة اليوم، رئيس،غادر السيد ال •

 آل العزيز عبد  بن الرحمن عبد بن محمد الرياض منطقة أمير نائب المطار، أرض على سيادته وداع

 بسام المملكة لدى فلسطين  وسفير العساف، العزيز عبد بن  إبراهيم السعودي الخارجية ووزير سعود،

 وا()ت.فلسطين،وفـا،معـا،س .اآلغا

  المستشفيات في العاملين 48 أراضي داخل الفلسطينيين األطباء  اشتية، محمد  الوزراء رئيس ادع •

 بالتخصصات وتزويده الطبي، الكادر لتعزيز الفلسطينية، المستشفيات في العمل إلى اإلسرائيلية،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .المختلفة
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  القدس مدينة حول قرار مشروع وباإلجماع، ،207الـ دورته في لليونسكو، التنفيذي المجلس أقر •

  االماكن هذه في الجانب أحادية اإلسرائيلية واإلجراءات االنتهاكات رفض مجددا   يؤكد  وأسوارها،

 )وفـا،معـا،سوا( .التاريخية

 ما لفضح ممكن  جهد كل  وبذل للتحرك فلسطين، دولة سفراء على والمغتربين الخارجية وزارة عممت •

  االحتالل  سجون  في اعتقالهم، لحظة منذ واضطهاد ظلم من والعرب الفلسطينيون ىاألسر يعانيه

 )وفـا،معـا،سوا( .اإلسرائيلي

 المهني بالجانب الدخول  قبل اللحظة هذه في المطلوب:الزق محمود الوطني العمل هيئة  سر أمين قال •

 هذا االنتخابات هذه راءجا على الموافقة وهي المطلوبة السر كلمة على نحصل ان االنتخابات الجراء

 السياسية القوى كافة من تخرج ان يجب السر وكلمة اجراءها الية على نتحاور وثم المطلوب هو

 )الكوفية(.الواقع هذا النهاء اولى  كخطوة االنتخابات اجراء مع ونحن

  في مفتوحة  جلسة  األمن  مجلس عقد ي :منصور رياض المتحدة  االمم لدى الدائم فلسطين  مندوب  قال •

 )ص.فلسطين( .الفلسطينية القضية بشأن التطورات أخر  حول الجاري الشهر من 28الـ

 الدولي البرلماني لالتحاد 141 الدورة اعمال في المشارك الفلسطيني الوطني  المجلس وفد يواصل •

 )وفـا،معـا،سوا( .لالتحاد التابعة الدائمة اللجان اجتماعات في مشاركته التوالي على الرابع لليوم

  القضية حيال والمبدئية الثابتة الصينية المواقف الغيط، أبو أحمد العربية للجامعة العام األمين ثمن •

  . المحتل الجوالن أو بالقدس المتعلقة تلك سواء األحادية األميركية اإلعالنات رفض خاصة الفلسطينية،

 )وفـا،معـا،سوا(

 لدى الروسي السفير الهادي، عبد أنور رالسفي التحرير لمنظمة السياسية الدائرة عام مدير أطلع •

 اإلسرائيلي االحتالل قوات ترتكبه وما فلسطين، في األوضاع تطورات على يفيموف، الكساندر سوريا

 )وفـا،معـا،سوا( .األميركية المتحدة الواليات من  بدعم شعبنا، بحق  جرائم من

  دورتها في المحتلة، العربية ألراضيا في العرب الطلبة إلى الموجهة التعليمية البرامج لجنة أدانت •

 المدارس جدران على" إسرائيلية" رموز صور وضع االسرائيلي االحتالل حكومة فرض ،100الـ

  دولة" )إسرائيل قادة صور"و ،"اإلسرائيلي النشيد " يسمى ما مثل  التدريس غرف  وداخل  الفلسطينية

 فـا،معـا،سوا()و.ذلك لمواجهة التوعية برامج بزيادة مطالبة ،(االحتالل
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 االعتقال بتثبيت قرارا أصدرت العسكرية، عوفر محكمة بأن والمحررين، األسرى شؤون هيئة أفادت •

 إضرابا تخوض والتي اللبدي، هبة األردنية - الفلسطينية األسيرة بحق أشهر، خمس لمدة اإلداري

 )وفـا،معـا،سوا( .يوما 24 منذ الطعام عن  مفتوحا

 
 االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من

 
http://fatehmedia.eu/ 
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