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 2019-10-9 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

كحيل، أن الرئيس محمود عباس، طلب من  أكد المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، هشام  •

رئيس اللجنة حنا ناصر، اإلعداد النتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، بينهما فارق زمني 

 )دنيا الوطن(  بسيط، لم يتم تحديده . 

في ، أهمية عقد االنتخابات باعتبارها تأكيدا على الحق الطبيعي للشعب فصائلالأكد عدد من قادة  •

طاولة مستديرة عقدها معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي، في رام  انتخاب ممثليه، جاء ذلك خالل

 (،صدى اإلعالم)معهد فلسطين،وفــا،الحياة الجديدةهللا.

 على جمعة، محمد المصري األوقاف وزير الثالثاء، اشتية، محمدد. األوقاف وزير الوزراء رئيس أطلع •

 )وفــا(المستمرة لألماكن الدينية في فلسطين. ومستوطنيه االحتالل انتهاكات

أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم محلم أن زيارة الوفد الوزاري لمصر جاءت بتوجيهات من الرئيس   •

 )ت.فلسطين( االنفكاك التدريجي عن االحتالل.  محمود عباس بهدف

أكد مفوض العالقات الخارجية بفتح روحي فتوح، أهمية تفعيل دور الجاليات الفلسطينية بكل الساحات  •

مساند للقضية الفلسطينية، وتشجيع الكثير من الدول للوقوف الى جانب  عامالدولية، لحشد رأي 

 )وفــا( قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين.

أشار فتوح لدى استقباله الثالثاء، أمين سر فتح في كندا رشاد صالح، وعضو مجلس جمعية الصداقة  •

ذي تبذله القيادة لمواجهة المؤامرات التي تحاك  الرحيم كيالني، إلى الجهد ال الكندية عبد  الفلسطينية

 )وفــا( ضد قضيتنا ، خاصة صفقة القرن.

أطلع وفد اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الثالثاء، رئيس كنيسة البروتستانت في  •

 رائيلي.االنتهاكات المستمرة التي يتعرض لها شعبنا من قبل االحتالل اإلس هولندا دي روفر، على

 )وفــا(
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األمنية في غزة على اعتقال موظفين مكلفين بتحديث بيانات حماس أجهزة دانت الجبهة الشعبية إقدام  •

 قدأن هذه الخطوة مرفوضة ومدانةداعية إلى إطالق سراحهم فوراً، واعتبرت  الموظفين في القطاع،

 )سما(تقطع الطريق على معالجة رواتب الموظفين.

بتحديث  األمنية في غزة الموظفين المكلفين حماس أجهزة رت الجبهة الديمقراطية، اعتقال استنك •

الجبهة رفضها لكل أشكال االعتقال السياسي واالستدعاءات التي من شأنها   بيانات الموظفين، وأكدت

 )سما( تأزيم وتعقيد المناخات.

األمنية  حماس أجهزة قراطية طالل أبو ظريفة، اعتقال أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديم •

 )سما(ن ومرفوض.موظفي غزة، وقال أبو ظريفة إن هذا األمر مدا للموظفين المكلفين بتحديث بيانات

قال طالل ابو ظريفة:"اذا اردنا ان نجعل من االنتخابات مدخال صحيحا النهاء االنقسام الفلسطيني يجب   •

  والمناخات الجراء انتخابات ديمقراطية شفافة يشارك فيها الجميع ويحترم نتائجها.  ان نوفر االجواء 

 )ق.األقصى(

قال اسامة الحاج احمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن مبادرة الفصائل إلنهاء اإلنقسام   •

، وأضاف:"نحن اكدنا للرئيس والقيادة في حركة فتح بأن هذه المبادرة والرؤية  عبارة عن رؤية

 )ق.األقصى(  ".  مفتوحة وليست نقاط مغلقة

قال رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، إن االستعدادات الستقبال المنتخب  •

وأهمية الحدث التاريخي، وهذه الزيارة تحظى باهتمام كبير لدى القيادة  السعودي ستكون بحجم 

 )وفــا( السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. 

فلسطين زيارة المنتخب السعودي لمدينة رام هللا منتصف الشهر الجاري،  -استنكرت حملة المقاطعة •

، معتبره إياها بوابة  2022رة القدم ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم لك للقاء المنتخب الفلسطيني

 )دنيا الوطن(  للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف، أهمية ودور المقاومة الشعبية في  •

أرضه وإفشال سياسات االحتالل الهادفة للسيطرة على موارده، جاء ذلك   تعزيز صمود شعبنا على

 )وفا(ندوة حول المقاومة الشعبية، عقدت برام هللا. خالل

 
 2019-10-8 ثالثاءال المسائي
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  حقه الفلسطيني الشعب ليمارس أساسي  حق  الفلسطينية  االنتخاباتأن عشراوي  حنان  د.  أكدت •

االنقسام، وأن االحتالل هو العائق األول أمام  إلنهاء  وهي مدخل والتشريع واالختيار بالمساءلة

السعي نحو   إجرائها، أشارت عشراوي إلى أهمية إنهاء االنقسام وثمنت الدور المصري الكبير في

 )وفــا(تحقيق الوحدة الداخلية، جاء ذلك خالل لقائها وفدا من مكتب اللجنة الرباعية.

لى تحسين واقع  نية يبدأ بزوال االحتالل وأي خطة تهدف الفتت عشراوي إلى أن بناء الدولة الفلسطي •

 ــا()وفبمعزل عن العامل السياسي سيكون مصيرها الفشل الحتمي. الفلسطينيين االقتصادي

دعا المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، حماس، لقبول إجراء االنتخابات؛ للتأكيد على وحدة الشعب  •

ار الوطني الفلسطيني، مشدًدا على أهمية الذهاب إلى ربية، والقروالضفة الغ بين قطاع غزةوالجغرافيا 

 )ص.فلسطين(.رئاسيةانتخابات تشريعية ثم 

محمود الزق أن إجراء اإلنتخابات التشريعية اهم من الرئاسية ألن إنتخابات  أكد عضو المجلس الوطني •

اسة غالبا بين شخصين  كافة القوى السياسية بينما تنحصر إنتخابات الرئ المجلس التشريعي تشمل

 )ق.الكوفية( )فتح وحماس( .

يس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وقوته يستمدها  قال الزق:"الرئيس دعا الى انتخابات النه رئ •

هو رئيس السلطة الوطنية هذا هو نظامنا السياسي، لذلك انا اقول ان هناك   من هذا الموقع اوال وثانيا

س التشريعي، السلطة السيادية االولى لمنظمة التحرير التي شكلت فهم مغلوط لصالحيات المجل

 )ق.الكوفية(السلطة الوطنية".

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الثالثاء، إنه جاري االعداد لصرف دفعة من مستحقات   •

ار شيقل من  ملي 1.5تسلمت الحكومة، االحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي  الموظفين قريبا بعد ان 

 )وفــا( المقاصة المجمدة لدى إسرائيل. عائدات

  قطاع غزة،بقال إبراهيم ملحم، إن أجهزة "حماس" اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين  •

اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لتحديث بيانات الموظفين في القطاع   وهو ما يشكل تعطيال لعمل

 )وفــا( .افهموإنص للعمل على حل قضاياهم

نكر حزب الشعب ما قامت به أجهزة "حماس" بحق موظفين يقومون بواجبهم، بغرض الوقوف  است •

صرف رواتبهم، أسوة بزمالئهم في الضفة الغربية ، واعتبر الحزب هذا   على أوضاعهم وتسوية

 )وفــا(.البياناتاإلجراء تعطيال لعملية تحديث 
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ج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث  أصدرت وزارة المالية، بيانا صحفياً، طالبت فيه باإلفرا •

 )سما( غزة، والذين اعتقلوا من قبل أمن حماس اليوم الثالثاء.  بيانات الموظفين في قطاع

د أطلع رئيس دائرة شؤون المغتربين د. نبيل شعث، رئيس الجمعية العربية الفلسطينية بكندا رشا •

بد الكريم ابو عرقوب، على آخر التطورات الصداقة الفلسطينية الكندية عصالح، وعضو مجلس جمعية 

السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمواجهة المشاريع التصفوية التي تواجه القضية،  

 )وفــا( وحشد التأييد الدولي للحقوق والثوابت الفلسطينية.

الغيط، ملفا قانونيا حول   رياض المالكي، األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو  سلم وزير الخارجية •

اعتمد من قبل دولة فلسطين لترسيم تلك الحدود ترسيخا للصفة القانونية  الحدود البحرية، والذي

 )وفــا( وتعزيز مكانة دولة فلسطين على مستوى العالم.

المصرية والفلسطينية يوم غد األربعاء في العاصمة  - قال المالكي، إن انعقاد الحكومتين المصرية •

جديدة"، تفتح المجال إلمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام  قاهرة "يؤسس لمرحلةال

 )وفــا( هللا، ويدلل على مؤشرات سياسية هامة.

م للمسجد األقصى أدانت وزارة الخارجية تصعيد سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اقتحاماته •

 )وفــا( ة، وأدائهم شعائر تلمودية. األعياد اليهوديالمبارك وباحاته بحجة 

الشيخ عبد العظيم سلهب ما تعرض له المسجد  بالقدس إستنكر رئيس مجلس االوقاف االسالمية  •

بحجة األعياد اليهودية من قبل عشرات   بهوأداء طقوس تلمودية  لساحاته من تدنيس واسع األقصى

 )ص.فلسطين( مستوطنين بقيادة "غليك".ال

المستوطنين، الليلة، باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد األقصى، ألداء طقوس   اقتحم آالف •

عيد "الغفران" اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل  وشعائر تلمودية لمناسبة 

 )وفــا( المقدسيين. 

 
 ار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع على المزيد من االخب
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