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 2019-08-24 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 يحيى النائب ،أمس عمان االردنية العاصمة في اقامته مقر في عباس، محمود رئيسالسيد ال استقبل •

نصاف الخوالدة والنائب قصي فلسطين في البرلمان االردني برفقة النائب ا لجنة رئيس السعود

 )وفــا(جنة فلسطين.الدميسي اعضاء ل

فت، أن االعتداءات اإلسرائيلية في القدس والضفة اعتبر عضو تنفيذية منظمة التحرير صالح رأ •

الفلسطيني، وتدفعهم لتنفيذ عمليات فردية، وأكد أن الجيش  الغربية، تستفز مشاعر الشباب

من أن "اإلجراءات االستيطانية واالقتحامات وقرصنة األموال،  اإلسرائيلي سبق أن حذر الحكومة

 )االناضول(سيعيد األوضاع لالنفجار". 

رأفت المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها بالضفة والقدس، ووقف طالب  •

ذ قرارات لكل المؤسسات الدولية التخا ،مؤكدا اللجوءاالستيطانية عمليات التهويد وبناء الوحدات

 )االناضول(بوقف خطواتها غير الشرعية". جديدة تلزم إسرائيل

حوراني، أن معظم العمليات التي تحدث بالضفة الغربية هي أكد عضو المجلس الثوري لفتح محمد ال •

، بظل إنسداد االفق الي عملية الشعب الفلسطيني الرافض لإلحتاللروح  عمليات فردية، تعبر عن

 )ق.العربية الحدث(.نااف بحقوقسياسية وعدم اإلعتر

إلحتكاك مع االحتالل من إتهم الحوراني حركة حماس بالدفع بأبناء شعبنا الفلسطيني إلى الحدود ل •

 .يكون له عالقة بالتحرر الوطني، بل إلستمرار حكم حماس لغزة اجل مصالحها، هذا ال يمكن ان

 )ق.العربية الحدث(

عد سياسي وال ليس لها اي باليها حماس مع االحتالل :"االتفاقيات التي وصلت الحوراني قال •

وهذا بحد ذاته هذا  العمادي إلى قطاع غزة اي هدوء مقابل هدوء استراتيجي وإنما بأموال يأتي بها

 )ق.العربية الحدث(.خلل استراتيجي خطير

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com


  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

، هجوم قال نيكوالي مالدينوف المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم بالشرق األوسط:"صادم •

الغربية اليوم. ال يوجد شيء بطولي في القتل!  ال شيئ!  إنه عمل حقير  فجيري بشع في الضفةت

 )تويتر(وجبان!  يجب على الجميع إدانة اإلرهاب".

طالب وزير المواصالت اإلسرائيلي بتسالئيل سموتريتش، الجمعة، باحتالل كامل أراضي الضفة  •

 )شاشة(       رام هللا. عملية دوليف قرب وتفكيك السلطة وذلك ردا على

أكد ماهر مزهر، القيادي بالجبهة الشعبية، خالل البيان الختامي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة،  •

وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير، مؤكدا أن استمرارها يشكل حجر  المسيرات كأداة استمرار

 )ق.األقصى(عثرة في طريق المطبعين.

د مزهر التأييد لمطالب أبناء شعبنا بلبنان بتحسين فرص الحياة الكريمة، مطالبا الرئيس اللبناني جد •

وزير العمل، كما حث الجماهير الفلسطينية في لبنان على مواصلة  ورئيس الوزراء بإلغاء قرار

 )ق.األقصى(المسيرات والمظاهرات رفضا لصفقة القرن.

الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات عادة دعا مزهر إلى اإلسراع في است •

ضرورة "شطب أوسلو وملحقاتها من تاريخ شعبنا وإنهاء  والبرامج الوطنية، كما دعا إلى

  )ق.األقصى(العقوبات".

اعتبر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن االعتقال اإلداري التعسفي  •

نظام محكمة الجنايات الدولية، باتت إسرائيل تستخدمه كقاعدة ال  وفق ملةهو جريمة حرب مكت

 )وطن( .وكبارااستئناء بحق الفلسطينيين ذكورا واناثا صغارا 

 

 2019-08-23 جمعةلاالتقرير المسائي 

 

 العسكري تواجدها وعززت هللا، رام غرب لقرى الرئيسية الطرق اإلسرائيلي، االحتالل قوات أغلقت •

" دوليف" مستوطنة قرب آخرين وإصابة مستوطنة مقتل بحجة والبيرة، هللا رام محافظة مداخل على

 )وفــا(.هللا رام غرب المواطنين أراضي على المقامة
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 التواصل موقع على حسابه عبر الجمعة، اليوم نتنياهو، بنيامين ائيلياإلسر الوزراء رئيس أكد •

 واصابة الغربية، الضفة في مستوطنة مقتل على ردا االستيطان بتعزيز سيقوم انه تويتر االجتماعي

 (i24news) .بجروح وشقيقها والدها

 ضد صارمة راءاتاج باتخاذ االسرائيلي والجيش الحكومة المتطرف االسرائيلي اليمين قادة طالب •

 في الفلسطينين على والتضييق الحواجز نصب واعادة لهم مشددة ضربات وتوجيه الفلسطينين

 (PNN) .الغربية بالضفة العمليات ازدياد اعقاب

 فيها قُتلت والتي ، هللا رام غربي" دوليب" عملية بإدانة الفلسطينية السلطة غرينبالت، جيسون طالب •

 لها، نهاية ال معاناة يخلق ،"وحشي هجوم" بأنه اإلسرائيلية الُمجندة قتلم ووصف، إسرائيلية ُمجندة

 (تويتر)."السالم طريق ليس" هذابأن  مضيفا  

 حق على التأكيد سياق في تأتي أنها ُمؤكدة   هللا، رام غربي النوعية بالعملية الشعبية الجبهة أشادت •

ا جاءت البطولية مليةالع هذه" أن الجبهة واعتبرت ،االحتالل مقاومة في شعبنا  لخط استمرار 

 المتواصلة الجرائم على ورد ا المستوطنين الغزاة لطرد واألنجع المجرب الطريق المسلحة المقاومة

 ــا(مع)".األسر قالع داخل وفي وغزة، المحتلة القدس مدينة في وخصوص ا شعبنا ضد

 في شعبنا حق على التأكيد سياق في يتأتعملية ال أنأكد القيادي بالجبهة الشعبية عبد العليم دعنا  •

 الطريق المسلحة المقاومة لخط استمراربارضنا ولقمة عيشنا، وهي  االحتالل الذي يحاربنا مقاومة

 (ق.فلسطين اليوم).الغزاة لطرد واألنجح المجرب

تالل المقاومة بالضفة الغربية مستمرة طالما هناك اح:"هذه قال النائب السابق حسن خريشة •

شعبنا الفلسطيني، وكل العمليات التي تحدث هي من اشكال النضال  اسرائيلي وإستمرار إجراءاته ضد

 (ق.فلسطين اليوم)."شيء طبيعي حتى نيل حريته

 مجلس بقرار حزبلل المركزية القيادة ترحيب أيوب غسان الشعب لحزب المركزية اللجنة عضو أكد •

 الفلسطينيين الالجئين عمالة قضية لدراسة وزارية لجنة لتشكيل أمس عقد الذي اللبناني الوزراء

 (قدس نت).1948 لبنانب المقيمين

 الجمعة، اليوم فجر ، غزة إعمار إلعادة القطرية اللجنة رئيس العمادي محمد القطري السفير وصل •

 عمل لمتابعة، يامأ عدة تستمر أن المقرر من زيارة في ايرز، /حانون بيت معبر عبر غزة قطاع إلى

 (شاشة) .القطاع في القطرية اللجنة مشاريع
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 وافته الذي سلطان، تامر جثمان نقل اجراءات والهرسك البوسنة لدى فلسطين دولة سفارة استكملت •

 للجثمان ستقام رسمي وداع مراسم إن لها، بيان في الوزارة وأوضحت ،"بيهاتش" مدينةب المنية

 البوسنة في والفلسطينية العربية الجالية وأبناء النمورة سفيرال بحضور الجمعة، اليوم مساء

 (وفــا) .غزة إلى بعدها لينقل القاهرة مطار إلى الغد صباح جثمانه وسيصل والهرسك،

 األمم بقرارات محتلة أرض القدس أن الديمقراطية، للجبهة السياسي المكتب عضو ناصر صالح أكد •

 قراراتها صونل الدولية الشرعية ناصر ، ودعا"معالمها ييرتغ وعدم عليها الحفاظ ويجب المتحدة

 نضاله مواصلة من شعبنا وتمكين االحتالل جرائم من تهلحماي دولية قوات إرسالب شعبنا وحماية

 (سوا) .االحتالل كنس حتى

 محاربة على ممنهج بشكل تعمل اإلسرائيلي االحتالل سلطات إن سيف أبو عاطف الثقافة وزير قال •

 في تنظم فعاليات ضمن ندوة هامش على ، جاء ذلك علىالقدس مدينة في الفلسطيني الثقافي الفعل

 )وفــا(.األقصى المسجد إلحراق الخمسين الذكرى

ا لقائه لدى األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا هللا عطا المطران قال •  وسائل من عدد 

، هو ما كل   على مستشرية عنصرية احرب هنالك بأن   العربية اإلعالم  منع يتم ذلك إطار وفي مقدسي 

 ()سوا.قدسبال وغيرها والرياضية الوطنية النشاطات وقمع

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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