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 2019-12-14 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

سنوات أخرى، وتم تمديد   3لمدة جددت الجمعية العامة لألمم المتحدة، امس تفويض وكالة أونروا  •

عن التصويت ومعارضة   9تناع صوتا وام 169، بأغلبية 2023حزيران/ يونيو عام  30التفويض حتى 

 )وفا، ت.فلسطين،معا(.الواليات المتحدة واسرائيل

رحب السيد الرئيس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة  لألمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل   •

هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات   وكالة "أونروا"، معتبرا

 .)وفا،..(ية الدولية ليست للمساومة أو االبتزازالشرع

العالم أجمع   أغلبية ساحقة، دليل على وقوفبـ قال السيد الرئيس، إن تمديد مهمة عمل وكالة "أونروا"،  •

التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق الالجئين   وحقوقه إلى جانب شعبنا

 .)وفا، معا،..(قضيتهمالفلسطينيين لحين حل  

رحب عضو تنفيذية منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي بتصويت الجمعية   •

)وفا، شؤون  باالغلبية الساحقة، على قرار تمديد والية عمل األونروا لثالث سنوات. العامة لألمم المتحدة،

 الالجئين(. 

ح األونروا هو تعبير عن  عريقات، "إن التصويت الساحق لصال تنفيذية منظمة التحرير، د.صائب  أمين قال  •

السياسي    االبتزازعلى االنتصار للشرعية الدولية وإحباط قانون القوة والتطرف و اإلجماع السياسي

 ".)عريقات عبر حسابه على تويتر(والمالي

تجديد والية األونروا،  قال د.صائب عريقات، "إن فلسطين تشكر جميع الدول المحبة للعدل التي اكدت على  •

عريقات عبر حسابه  والتعويض".) التي تنص على عودة الالجئين 194في القرار  11 دون اإلخالل بالفقرة

 على تويتر(

ال أحمد أبو هولي إن "الواليات المتحدة واسرائيل تلقتا صفعة جديدة من المجتمع الدولي، وإن التصويت  ق •

حقة هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني  عمل األونروا باألغلبية السا  على قرار تمديد والية

 .)وفا، شؤون الالجئين، وكاالات..(ولقضيته العادلة

ير دولة فلسطين لدى المغرب:"إن العالقات المغربية الفلسطينية قوية وتاريخية قال جمال الشوبكي، سف •

 ".)ت.فلسطين(       اضر للدفاع عن الراية الفلسطينيةرئيس لجنة القدس دائما ح والملك محمد السادس

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن تحقيق العدل واحترام اإلنسانية ال يمكن أن يتحققا ما دام   •

أرض فلسطين، ومسلط على رقاب الفلسطينيين، ويحرمهم من العيش بحرية هناك احتالل جاثم على 

 )معا( .وكرامة، ويمنعهم من حرية

والمساءلة "أمان"، أن مقياس الفساد العالمي ال  أوضحت هيئة مكافحة الفساد واالئتالف من أجل النزاهة  •

يحتوي على أية تراتيب للدول، وأنه يختلف عن مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية  

 )معا( .الدولية سنوياً، وأنه ال يشمل فلسطين
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 . )القدس دوت كوم( ة تحررها الشرطة اإلسرائيلية شكاوى فلسطينية من مخالفات مروري  •

 
 2019-12-13 جمعةلا المسائي

 

وصل السيد الرئيس اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في زيارة رسـمية تلبية لدعوة الرئيس عبد  •

 )وفا، االهرام، وكاالت(.في أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الثالثة  الفتاح السيسي، للمشاركة

نها الملك محمد السادس خالل  رحب السيد الرئيس، بالمواقف المغربية الثابتة والداعمة التي أعلن ع •

على إنشاء منظمة التعاون االسالمي في الرباط، والتي أكد فيها دعم الحقوق  االحتفال بمضي نصف قرن 

 .)وفا، دنيا الوطن، سما(الفلسطينية المشروعة 

ثمن أمين سر تنفيذية منظمة التحرير صائب عريقات، مواقف العاهل المغربي الذي دعا أمس المجتمع   •

صفوفه وتنظيم جهوده إلنهاء االحتالل االسرائيلي، وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود   لي إلى تجميعالدو

 .)وفا، عريقات عبر تويتر(.1967

بحث مدير عام منظمة إيسيسكو سالم بن محمد المالك، مع األمين العام المساعد بمنظمة التعاون   •

السفير سمير  لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمةواألمين العام المساعد  اإلسالمي السفير طارق بخيت،

 وفا(  بكر ذياب، تطوير التعاون بين الجانبين.)

أعلن ما يسمى بـ"منسق أعمال" حكومة االحتالل، ان سلطات االحتالل ستمنع  زيارة المواطنين   •

ترة غزة، الى األماكن المقدسة في بيت لحم ومدينة القدس المحتلة خالل ف المسيحيين من سكان قطاع

 .)االذاعة العبرية، وفا(أعياد الميالد المجيدة

أدانت الهيئة اإلسالمية المسيحية اليوم قرار إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة األماكن   •

 "القدس" دوت كوم(  والضفة الغربية لالحتفال بعيد الميالد المجيد هذا العام.)المقدسة في القدس  

تقد أن هناك مزيد من جوالت التصعيد مع قطاع غزة، مضيفاً: "ال يزال سيناريو  قال جيش االحتالل انه يع •

 ". )صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، دنيا الوطن(.األشهر المقبلة التصعيد محتمل في

. منعت سلطات االحتالل آباء وأشقاء األسرى في "سجن مجدو" من زيارتهم، كونهم أسرى سابقين •
 )القدس دوت كوم( 

واطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وخمسة آخرون بحاالت اختناق بالغاز المسيل  م 4اصيب  •

جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرات األسبوعية السلمية شرق قطاع  للدموع، اليوم الجمعة، 

 دنيا الوطن( )وفا،.غزة

ل للدموع، اليوم إثر قمع جيش  أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز المسي  •

  16قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ  االحتالل لمسيرة كفر

 وفا(  عاما.)

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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