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 2019-10-30 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

  وتوفير  والرئاسية التشريعية العامة االنتخابات إجراء  على حرصه  عباس،  محمود  رئيس السيد ال أكد •

 الثالثاء، مساء  هللا،  رام بمدينة  الرئاسة مقر  في سيادته استقبال  خالل  ذلك  جاء ، إلنجازها الفرص كل

 )وفــا( .ناصر حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس

، "االنتخابات إجراء من  أدنى أو قوسين قاب بتنا" أننا ناصر، حنا المركزية االنتخابات لجنة رئيس أكد •

  أظهرت  حماس و  الفصائل أن  إلى  مشيرا مهما، كان ، غزة في اللجنة عقدته الذي االجتماع مؤكدا أن

 ()ق.فلسطين مباشر".كبيرة ليونة

  غير  والرئاسية التشريعية االنتخابات تكون  بأنال تمانع  حماس فيها بما القوى جميع  ان ناصر أكد •

 الحق، وقتب الرئاسية االنتخابات بإجراء عباس محمود الرئيس من تعهدا أخذت:"وأضاف متزامنة،

 ()ق.فلسطين مباشر".للنقض قابل غير  تعهد وهو 

 االنتخابات لجنة وفد جمع الذي االجتماع المركزية أن االنتخابات للجنة التنفيذي المدير كحيل هشام أكد •

 ونحتاج ودافع إيجابية أجواء سادته غزة،في  كافة، الفلسطينية بالفصائل ناصر، حنا برئاسة المركزية

 ()النجاح اإلخباري .عليه البناء

 العملية نجاح تضمن  صيغة إلى  للوصول وسعها في ما  كل  ستعمل  االنتخابات لجنة  أن كحيل  أكد •

 احترام يتطلب الذي األمر السياسية العملية وليس االنتخابية العملية عن  الحديث أن مؤكدا االنتخابية،

 ()النجاح اإلخباري.مراحلها بكافة العملية لهذه األطراف كافة

  محمود عباس الرئيس  عن أمله بأن يبادر مين العام للجبهة الديمقراطية،، نائب األقيس ابو ليلى  عبر •

 من بينها النظام االنتخابي.لمناقشة عدة قضايا  على المستوياتأ على وطني للقاءدعوة بال

 ()ق.األقصى

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 

  تخول  لم الفلسطينية  الفصائل  إن : ظريفة أبو  طالل  ، الديمقراطية للجبهة  السياسي المكتب عضو  قال •

 الذي االجتماع انتهاء بعد المركزية االنتخابات لجنة  مع التفاهمات ورقة  على  بالتوقيع هنية  اسماعيل

 )دنيا الوطن( .بغزة االثنين عقد

 أن البرلمان وأضاف، االنقسام إلنهاء  كمدخل  الفلسطينية االنتخابات إلجراء العربي دعمه البرلمان كدأ •

  األحمد، عزام وحضور السلمي، مشعل البرلمان رئيس برئاسة اجتماعا عقدت فيه فلسطين لجنة

 )وفــا(.فلسطينفي  األوضاع تطورات خالله استعرضت

 الرياض،أنب استثماري مؤتمر خالل ترامب، دونالد األمريكي الرئيس مستشار كوشنر، جاريد أكد •

)القدس  ".معا الناس جمع نحو  تقدم تحقيق أمام الطرق يفتح  وإسرائيل الفلسطينيين بين النزاع حل"

 (العربي

  تستثمر أن أردت إذا وأوضح، الفلسطينيين" معاناة كل مصدر" ليست إسرائيل نأ كوشنر، جاريد زعم •

 استثمارك يواجه أن واحتمال اإلرهاب من الخوف هي تمنعك التي المسألة فإن وغزة الغربية الضفةب

 ()القدس العربي."الخراب

  بمقاطعة أوسلو بلدي مجلس  بقرار البرغوثي، مصطفى  الوطنية المبادرة لحركة العام األمين  أشاد •

 تكريس أن مؤكدا، اإلسرائيلية الضغوطات رغم بها الخاصة المنتجات ومنع االستيطانية المستعمرات

 ()سما.إسرائيل عزلة يعمق العنصرية األبرتهايد منظومة

 شرح بهم لقائه  وخالل ، اإلسرائيلي االحتالل  على  العقوبات فرضل اآليسلندية النقابات البرغوثي، دعا •

 اإلسرائيلية الحكومات يد على الفلسطيني الشعب له تعرض ما وطبيعة الفلسطينيين، العمال معاناةلهم 

 ( وطن).واحتالل وتهجير  عرقي تطهير  من

 والتي المقدسة، المدينة على الشرسة اإلسرائيلية الهجمة للقدس الشعبي الوطني المؤتمر استنكر •

 االحتاللي العدوان هذا على العالمي الصمت معتبرا مقدس، هو  ما وكل فلسطيني هو ما كل تطال

 )وفــا( .المدينة في الفلسطيني الوجود  تصفية ب وشراكة  تواطؤا

 ملتزمة االجتماعية التنمية وزارة وعبر  الحكومة  أن مجدالني، أحمد  عضو تنفيذية منظمة التحرير أكد •

 الوزارة تصرفها التي النقدية المساعدات صعيد على غزة، قطاع في المواطنين  تجاه واجباتهم بكافة

 (الوطن دنيا).والمهمشة  الفقيرة لألسر
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  الفلسطينية، للقضية والداعم الثابت المصري بالموقف المحمود، يوسف  اإلعالم وزارة وكيل أشاد •

  المشهد  في الفلسطينية  القضية وجود لنعزز للقاهرة وزيارتنا المصري، اإلعالم  إلى بحاجة أننا" مؤكدا

 )وفــا( ."والعربي المصري اإلعالمي

  مقاطعة عاصمة باليرمو، بلدية ورئيس القدوة، ناصر عرفات ياسر مؤسسة إدارة مجلس رئيس افتتح •

–عرفات ياسر  الراحل  الرئيس باسم به  المحيطة  والساحة الصيادين ميناء اورالندو،  لوكا  ليو صقلية،

 )وفــا(.باليرمو مدينة في -للسالم نوبل جائزة

 
 2019-10-29 لثالثاءا المسائي

 

 والعيش التسامح بقيم المؤمنة أوروبا ردينة، أبو نبيل اإلعالم، وزير الوزراء، رئيس نائب دعا •

 السياسية العملية وإنقاذ  الدولية الشرعية حماية في موحدا   موقفا   تقف أن إلى والعدالة، المشترك

  بتحقيق  األمل لتعيد لشرقية،ا القدس وعاصمتها فلسطين بدولة اعترافها خالل من الدولتين، حل  ومبدأ

 وفــا(  .الدولية الشرعية قرارات على القائم والدائم العادل السالم

 العاصمة في األوروبية، – العربية القمة أعمال افتتاح في اء،الثالث اليوم مشاركته، لدى ردينة  أبو أكد •

 اإلسرائيلية الحكومة  على وتضغط  إسرائيل على قوي  وبشكل تؤثر أن يمكن  أوروبا أن أثينا، اليونانية،

 وفــا( .الدولي والقانون بالشرعية إللزامها

 التي العادلة غير األحادية يركيةماأل الخطوات فيه لبس ال بشكل الفلسطيني الشعب رفض ردينة أكد أبو •

 لقيادة مؤهلة غير أصبحت المتحدة الواليات أن واضح بشكل  أعلنوا والقيادة الرئيسإن  وقال اتخذت،

 وفــا(  . منفرد بشكل  األوسط  الشرق في السالم ةعملي

  ة مللح المشروطة غير مساندتها عن  التعبير نزال  جمال هاباسم  المتحدث على لسان  فتح حركة  جددت •

 الحركة وثمنت، اسرائيل في واالستثمارات البضائع لمقاطعة والهادفة (BDS) العالمية المقاطعة

 الخارجية وزيرة بلسان رافضا شرعي، المقاطعة حملة لعم ان اعتبر الذي السويدية المملكة موقف

 )وفــا(.أخرى ناحية من والالسامية  ناحية من  المقاطعة بين المساواة السويدية

 االستعمار على عالمي ا مشروع ا  جواب ا يشكل  شرعي سلمي  عمل  المقاطعة  ان  نزال، ال مج قال •

 )وفــا( . شرعي غير  بشكل يةالفلسطين والثروات األراضي استغالل ومشروع االسرائيلي
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  سياسية مسائل في الفلسطينية  القضية  توظيف  عدم  إلى  الجميع  التونسية الخارجية دعت وزارة •

 تحرر قضية باعتبارها العادلة الفلسطينية القضية دعم خصوص في المزايدات عن واالبتعاد وداخلية

 )وفــا( .التونسي الشعب شرائح كافة بإجماع تحظى وطني

  أن مؤكدة سرائيل، إل تونسي شبابي وفد زيارة بخصوص تداوله تم ما صحة التونسية ارجيةالخ نفت •

  وهي  تونسي، أصل من بلجيكية  سيّدة نهيب من أوروبي وفد بزيارة تتعلق نشرها تم التي الصور

 )وفــا( . بلجيكي سياسي حزب في عضوة

 لتعزيز اإلمكانات كل تسخير على  حريص الحزب أن  بركة نزار المغربي االستقالل  حزب عام  أمين أكد •

  القضية بصفتها فلسطين قضيةل الالمحدود  ودعمه إيمانه منطلق من  فتح حركة مع وتطويرها العالقة

 ا()وفــ.واإلسالمية العربية لألمتين المركزية

  زال ما إسرائيل من  العجول استيراد وقف الحكومة قرار أن ملحم، إبراهيم الحكومة باسم الناطق أكد •

  العجول  الستيراد السلطة  عودة  حول  االسرائيلية اإلعالم وسائل  على  تداوله تم ما  أن، والمفعول يسار

 (رق.فلسطين مباش) . صحيحا   ليس إسرائيل من

  من  العجول  استيراد بمنع  قرارها عن  تتراجع  لن  الحكومة إن  عطاري، رياض الزراعة وزير قال •

   (وفــا) . المفعول ساري القرار يزال  وال إسرائيل،

  العجول استيراد وقف قرار على الثبات إلى وحكومتها الفلسطينية السلطة الديمقراطية، الجبهة عتد •

  المدخل  أن وأكدت .االسرائيلي االقتصاد عن االقتصادي فكاكاالن خطوات واستكمال إسرائيل، من

  بروتوكول اصة وخ التعسفية، إجراءاته وعن االحتالل عن السياسي الغطاء رفع في هو الصحيح

    (معــا) .أوسلو  اتفاق في ورد لما التطبيقية الصيغة يشكل باريس،

 غرب جنوب في االستيطاني المخطط الاستكم من الثالثاء، اليوم والمغتربين، الخارجية وزارة حذرت •

 كتلة لبناء خطير  استيطاني مخطط  ضمن بالقوة  الفلسطينيين المواطنين  تهجيرهم بهدف، نابلس

 اعتداءات مسلسل  في وسطها، عن  الغربية الضفة شمال تفصل  المنطقة  تلك  في ضخمة  ةاستيطاني

 ( PNN)".قريوت" قرية في المزارعين على  يتوقف، وال يوميا   يتكرر

  مؤتمر ب المحتل والداخل والسلطة المنظمة من قيادات مشاركة العبارات بأشد ن الشعبية الجبهة أدانت •

 شخصيات بحضور واشنطن، األمريكية العاصمة في ”J Street“ الصهيونية المنظمة نظمته

    (سوا).الفلسطيني شعبنا  بحق مجازر ارتكبت صهيونية
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 مرتبط النار، إطالق جرائم معدل ازدياد إن الضميري عدنان اءاللو األمنية األجهزة باسم الناطق قال •

  واحد فلسطيني مجتمع ألننا تتمدد بدأت الحالة وهذه ،48ـال فلسطينيي لدى تتم التي بالجريمة كثيرا  

    (الوطن دنيا).االمرلهذا آثار  هناك تكون  أن الطبيعي ومن

 

 اإلنتخابات 

  عباس محمود  الرئيس السيد سيلتقي ناصر حنا. د إن اباتاالنتخ للجنة التنفيذي المدير كحيل هشام قال •

  رؤية  في تقدم  وجود  إلى ، مشيراالقطاع في عقدها التي اللقاءات نتائج على إلطالعه  ؛ هذا اليوم

 غير كانت لو حتى" المرحلة هذه في ورئاسية تشريعية انتخابات إجراء في مشاركتها حول الفصائل

 )ص.فلسطين(".متزامنة

"  حماس" قيادة فيها بما الفصائل أن غزة، في االنتخابات للجنة اإلقليمي المدير الخالدي جميل أكد •

  كل  وعلى كامل  بشكل والقدس والضفة غزة في انتخابات إجراء ضرورة على وافقت

 )ص.فلسطين(.المستويات

 في ةاركللمش جاهزيتها حماس إعالن مجدالني، أحمدد.  التحرير، منظمة تنفيذية عضو اعتبر •

 )ص.فلسطين(.إجرائية عملية إطار في تُستكمل  أن ينبغي األمام، إلى إيجابية خطوة االنتخابات،

  وبصرف  أنه  ى إل وأشار لها، وجاهزيتها لالنتخابات حماس قبول  بين  فرقا   هناك أن  مجدالني،  أوضح •

 األخيرة رصةالف هي المقبلة، االنتخابات تجربة أن إال المشجعة غير السابقة التجارب عن النظر

 االنقسام، إنهاء ب بإرادتها يتصل  فيما األخرى، القوى ومصداقية حماس، قيادة لمصداقية والمحك

 طين()ص.فلس.السياسي النظام ووحدة  المصالحة، لتحقيق كمسار باالنتخابات والبدء

  يكون خاباتاالنت إلجراء والمنطقي الطبيعي السياق أن الشعبية، للجبهة العام األمين سعدات أحمد أكد •

  لمواجهة الشعب قوى لتعبئة المركزية الحلقة باعتبارها المصالحة وإنجاز الوطني، التوافق إطار في

     (بوابة الهدف) . القرن صفقة

  فلسطين لدى السويسري الممثل عمرو، أبو زياد التحرير، منظمةب ةالدولي العالقات دائرة رئيس أطلع •

 باالنتخابات يتعلق فيما خاصة  الفلسطينية، القضية بها تمر التي التطورات آخر على توني، جوليان

 ا()وف.عباس محمود الرئيس السيد لها دعا التي العامة

  لدى  السويسري الممثل  ئهلقا عمرو خالل  أبو  زياد التحرير، منظمة ب الدولية العالقات دائرة  رئيس أكد •

  الظروف ظل في الرئيس السيد لها ادع التي العامة االنتخابات إجراء أهمية ،توني جوليان فلسطين
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 دولية وجهات سويسرا تقوم أن السويسري الممثل داعيا الفلسطينية، القضية بها تمر التي الصعبة

 )وفــا( .ودعمها اتاالنتخاب هذه على اإلشراف في بالمشاركة أخرى

  سويسرا  استعدادمؤكدا  المجاالت، من العديد في البلدين بين التعاون أهمية  علىتوني  جوليان شدد •

 )وفــا( .الفلسطينية االنتخابات إلنجاح يلزم ما كل لتقديم

رحَّب امين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق بموقف الفصائل بعد لقائها وفد لجنة االنتخابات  •

التي صدرت عن الفصائل مبشرة لكن يجب االنتباه الى الكلمات التي  مركزية، مؤكدا أن المواقفال

 )ص.فلسطين( .لبعض والتعامل معها بحذرتصدر من ا

فلسطين   دولة لدى المصري السفيرالتحرير خالل استقباله منظمة  تنفيذية عضو خالد تيسير ستعرضإ •

 اإلنتخابات إلجراء مازن أبو  الرئيس دعوة  ضوء  على لراهنةا الفلسطينية  االوضاع عاشور، عصام

 لتقريب الصدد هذا في المركزية اإلنتخابات ولجنة الفلسطينية الفصائل تبذلها التي والجهود  العامة،

    (معــا) .الديمقراطية العملية إلنجاح القوى، مختلف بين النظر وجهات

 قابلةال غير الفلسطيني الشعب حقوق دعمفي  ريالمص الموقف ثبات على  عاشور عاصم السفير أكد •

  إجراء  إلنجاح والفصائل لقوىا مختلف أبدتها  التي اإليجابية المواقف  على أثنى كما للتصرف،

   (معــا).عامةال نتخاباتاإل

 ).ألمريكا  رئيسا  أصبح  حالة  في  غزة  بقطاع  وتحويلها  إسرائيل  مساعدات  من  جزء  باقتطاع  يعد  ساندرز •

i24news) 

 .الفلسطيني الشعب ضد مجازر ارتكبوا الذين االحتالل قادة بمالحقة تطالب العربية” الجامعة“ •

(PNN ) 

 
 لى المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التاليلالطالع ع
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