
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2019-08-25 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

 الحزب عن السويدي البرلمان عضو مع عشراوي حنان التحرير منظمة تنفيذية عضو بحثت •

 اإلسرائيلية كاتنتهاواال السياسية التطورات آخر هامربيرج، توماس الديني االجتماعي الديمقراطي

 )وفا(.حتالللال الداعمة األميركية والسياسات األرض، على

قال وزير االقتصاد خالد العسيلي إن االحتالل يعطل إمكانية انعقاد اللجنة االقتصادية المشتركة  •

محاوالت عديدة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي المنبثقة عن اتفاق باريس رغم 

 (، صوت فلسطينالقدس دوت كوم).هات دولية حول ذلكوج

ما تم االتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول،  العسيلي إنوزير خالد القال  •

القدس دوت ) .سنة 25التعديالت على اتفاقية باريس، التي مضى عليها  هو بداية الجراء بعض

 ، صوت فلسطين(كوم

 إنقاذ محاوالت في األمل يفقد لم كوشنر غاريد أن له تقرير في األميركي" Lobelog" موقع كرذ •

 في للتأثير بيانات جمع عمليات   يُجريحيث  العربية، الشعوب في التأثير خالل من وذلك القرن، صفقة

 الموقف تأييد إلى يدفعها كي األوسط الشرق في السالم لقضية العربية اإلعالم وسائل تغطية

 )معا(."األميركي

 

 2019-08-24 سبتلاالتقرير المسائي 

 

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، في مكتبه برام هللا، فعاليات مخيم العين، ومخيم بالطة،  •

حدة، حيث اطلع منهم على احتياجاتهم، وأهم القضايا للنهوض بالواقع  وبلدية كفر عقب، كل على

 .)وفا،ت.فلسطين(المعيشي والتنموي فيها
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ول أن قرارات السيد الرئيس األخيرة بشأن مستشاريه ووزراء أكد عضو المجلس المركزي، عمر الغ •

شخصية وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها إدارية بالدرجة األولى وتتعلق  الحكومة السابقة غير

 .)دنيا الوطن(بمؤسستي الرئاسة والحكومة

قتل والهدم قال صالح رأفت، عضو تنفيذية منظمة التحرير"إن سلطات االحتالل تواصل عمليات ال •

نحن نلجأ لكل المؤسسات الدولية بدءاً من مجلس األمن الدولي  للممتلكات الفلسطينية، ولذلك

 فلسطين( ص.".)لمساءلة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها

دعا صالح رأفت، الدول العربية واإلسالمية لتنفيذ قرارات القمم العربية واإلسالمية، فيما يتعلق  •

.) صوت بحيث يتم وقف أشكال التطبيع من قبل أي دولة عربية وإسالمية سجد األقصى،بالقدس والم

   فلسطين(

قالت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية: إن إسرائيل قررت تحويل ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية،  •

ةً إلى أن األمني، وعلى خلفية األزمة االقتصادية في الضفة الغربية، مشير بناًء على توصية الجهاز

 .)دنيا الوطن(السيد الرئيس، وافق على استالم المبلغ

قال المتحدث باسم الحكومة، ابراهيم ملحم: إن المبالغ التي تم تحصيلها من جباية ضريبة البلو التي  •

البترول، من شأنها أن تيسر قليالً من إمكانية تسديد الحكومة إللتزاماتها  تفرض على مشتقات

 لسطين(. ) صوت فللموظفين

أشار المتحدث باسم الحكومة، ابراهيم ملحم أن األزمة المالية ال زالت تراوح مكانها باستمرار أزمة  •

االحتالل بقرصنتها، مبينا أن الحكومة لن تتوانى عن صرف أي زيادة في نسبة  المقاصة التي يستمر

) صوت . فين وعلى ضوء ما يرد للخزينة من اموالالصرف بما يمكن له أن ييسر حياة الموظ

                        فلسطين(

نفى عضو مركزية فتح، حسين الشيخ، تصريحات منسوبة له حول عملية )دوليب( التي وقعت أمس  •

"األقالم المأجورة والصحف الصفراء التي تعبق منها رائحة الرذيلة  قرب رام هللا وقال الشيخ،

".)  تكف عن التزوير والكذب، ومنها ما يسمى المركز الفلسطيني لإلعالم التابع لحماسوالخيانة، ال

 الشيخ عبر تويتر(

دعت القوى الوطنية واالسالمية في محافظة رام هللا والبيرة، اليوم، الستنهاض العمل الشعبي،  •

ات الدولية لألسرى، خاصة المضربين، والمرضى، وللعمل عبر المؤسسوتوسيع االنشطة الداعمة 

 وفا( للضغط على االحتالل لالستجابة لمطالبهم العادلة.)
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حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف من تصاعد اعتداءات المستوطنين على  •

 .)معا(المواطنين الى الجاهزية الكاملة، للتصدي لمثل هذه االعتداءاتالمواطنين وممتلكاتهم، داعيا 

ي للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، ارتفاع االصوات رصد المكتب الوطن •

االستيطان وضم مناطق )ج( وتطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات في التي تطالب بتكثيف 

  . )وفا(الضفة المحتلة

سرائيلي رافي بيرتس، بعد أن غرد عبر تويتر بأنه سيعزز هاجم إسرائيليون، اليوم وزير التعليم اإل •

إلى الضفة الغربية تحت حماية الجيش كرد على عملية أمس في  من الرحالت لطالب المدارس

 .)القدس(دوليف والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين

يني في مدينة قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن إسرائيل تشن حربًا إلنهاء الوجود الفلسط •

للمنازل في صور باهر وسلوان وقلنديا، وفي معظم األحياء الفلسطينية  القدس من خالل أعمال الهدم

 .)فلسطين اليوم(لغايات تشويه الجغرافيا والثقافة المقدسية

اعتبر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن االعتقال اإلداري هو جريمة  •

الجنايات الدولية، وان إسرائيل باتت تستخدمه كقاعدة ال استثناء بحق  وفق محكمة حرب مكتملة

 فلسطين اليوم( الفلسطينيين.)ق.

استدعت مخابرات االحتالل اليوم مدير عام دائرة األوقاف االسالمية في القدس عزام الخطيب وافادت  •

ام االوقاف االسالمية وشؤون بأن مخابرات االحتالل استدعت مدير ع االوقاف االسالمية بالقدس

 القدس دوت كوم(المسجد االقصى عزام الخطيب للتحقيق.)

طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، إلجبار سلطات االحتالل  •

بموجب القانون الدولي، ووقف االنتهاكات الجسيمة والمنظمة التي  اإلسرائيلي على احترام التزاماتها

 .)ق.فلسطين اليوم(رتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزةت

علق رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، نبيل شعث، على قرار النيابة المصرية،  •

ماء لجماعة اإلخوان المسلمين وقال شعث إن تلك االتهامات ال االنت تجديد حبس نجله رامي، بتهمة

دنيا  أن نجله، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية.)أساس لها من الصحة، مشدداً على 

 الوطن(

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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