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 2020-2-21 المشهد االخباري الفلسطيني

 
 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالميصدر عن 

 

  بلدة  في المؤسفة األحداث نتيجة توفي الذي زكارنة محمد صالح الفتى والد ،أمس  رئيس،السيد ال هاتف •

  تعازيه  خالص عن الهاتفي، االتصال خالل سيادته وأعرب؛ بوفاته معزيا أمس،  جنين بمحافظة  قباطية

  فسيح  ويسكنه رحمته بواسع  يتغمده أن القدير العلي  داعيا الفقيد، الفتى  لعائلة

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا،شاشة( .جناته

 في االستعمارية االستيطانية الوحدات آالف بناء عن االسرائيلية اإلعالنات إن عريقات، صائب د. قال •

 دونالد األميركي الرئيس طرحها التي الضم خطة تنفيذ في  البدء عن إعالنا يشكل قلنديا، مطار منطقة

  القانون  وخرق مخالفة  في االستمرار عن واسرائيل أميركا لردع دوليا تدخال  يتطلب  يالذ  األمر ترمب،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا،شاشة(  .الدولي

  في  القطاع الى  يذهب ألن حاجة وال  االَن، مطروح غير غزة  الى الرئيسالسيد   ذهاب إن  األحمد، عزام شدد •

 )سما( ."الحالي  الوقت

  فلسطين  دولة لدى الرسولي القاصد جيريللي، ليوبولدو األساقفة رئيس ،أمس  عشراوي، حنان.د ستقبلتا •

 اإلقليمية السياسية التطورات وآخر الثنائية العالقات معه وبحثت  جريسا، توماش األول المستشار يرافقه

 )سوا( .أجمع  والعالم  والمنطقة الفلسطينية  القضية تواجه التي المحدقة  واألخطار والعالمية

 ولدينا  التحديات، كافة  لمواجهة الوطنية، الوحدة لتعزيز انتخابات؛ إلى  ذاهبون: "اشتية محمد .د قال  •

 (عربي TRT ،الوطن  دنيا)".ذلك تبعات تحمل على  وقادرون  إسرائيلي، مع  األمني التنسيق  لوقف الجاهزية

  امريكا  تجد ولن وترامب، نتيناهو بين تفاهم مذكرة من أكثر ليست الصفقة هذه أن اشتية، محمد د. أكد •

 (عربي TRT ). الصفقة هذه  ورفضت  العربية، القمة  خالل بيانا   أصدرت العربية، فالدول لها، شريكا  

  نتنياهو،  بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس إعالن العبارات، بأشد والمغتربين الخارجية وزارة أدنت •

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا،شاشة(  .المحتلة  القدس  في جديدتين مستوطنتين إقامة  ،أمس
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  وحدة  2200 بناء االحتالل حكومة رئيس إعالن باالردن المغتربين وشؤون الخارجية وزارة دانت •

 )معـا،بترا( .المحتلة الشرقية القدس في  غنيم أبو جبل   في المقامة المستوطنة في جديدة استيطانية

  بد ال إنه ،أمس " وقراري  حقي  العودة"  حملة إطالق  خالل الفايز فيصل األردني األعيان  مجلس رئيس قال  •

 )معـا،بترا(.وتعويضهم  وطنهم إلى  الفلسطينيين الالجئين كافة عودة من

  أن  دولية برلمانية جمعية في له كلمة خالل ،أمس  الطراونة، عاطف األردني النواب مجلس رئيس أكد •

  اإلسالمية المقدسات  على  الهاشمية الوصاية رأسها وعلى الفلسطينية القضية تجاه بثوابته متمسك األردن

 )معـا،بترا( .والتعويض  بالعودة الالجئين  وحق فلسطينية، دولة وإقامة  المحتلة، القدس في  والمسيحية

  للحق  واضحة خروقات تضم القرن صفقة  إن القيسي نصار باإلنابة األردني النواب  مجلس رئيس قال  •

 )معـا،بترا( .فلسطين في  والتاريخي الشرعي

  مع  للتعامل  واألغوار، أريحا محافظة  في الصحي  للحجر مركزا   الفلسطينية، الصحة وزارة جهزت  •

  بفيروس سابقا   عرف  والذي 19 كوفيد فيروس  فيها انتشر التي والدول الصين  من  القادمين  المسافرين

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا،شاشة( .المستجد كورونا

  المسافرين الستقبال ،أمس تجهيزه جرى المركز  إن صحفي، بيان في  الكيلة  مي. د الصحة وزيرة قالت •

  الصحة  منظمة تعليمات وفق عليهم  الصحي الحجر لعمل  الفيروس، فيها  انتشر التي الدول من القادمين

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .يوما   14 لمدة العالمية

 ستة لمدة الغربية، الضفة دخول من الغيث عدنان القدس محافظ منع اإلسرائيلي االحتالل سلطات قررت •

 )وفـا،معـا،سوا،شاشة(  .الخميس  أمس من اعتبارا  شهور،

  فضح  على تعمل التي العيزرية في االثرية المواقع أهمية معايعة روال  واالثار السياحة وزيرة أكدت •

 .الفلسطينية الهوية تعزيز في يساهم مما فلسطين، عروبة على والتأكيد لالحتالل المزيفة الروايات

 )وفـا،معـا،سوا،شاشة( 

 
 2020-2-20 خميسال المسائي

 
 االستيطانية الوحدات آالف  بناء عن  اليوم، نتياهو،  بنيامين االسرائيلي  االحتالل  حكومة رئيس أعلن •

 ،وفـا( AFP).ةحتلالم  الشرقية  القدس  في الجديدة
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  رفضت  أن بعد معتقلين، 5 منازل هدم قرار على الخميس، اليوم اإلسرائيلي، االحتالل محكمة صادقت •

 ضد عمليات تنفيذ يمنع رادع إجراء هو المنازل هدم"  أن مدعية القرار، لوقف التماسا

 (PNN)وفـا،معـا،سوا، ".إسرائيل

  على  بالموافقة نتيناهو االسرائيلي  الوزراء رئيس قرار نة،ردي  أبو نبيل الرئاسة  باسم الرسمي الناطق أدان •

 الضفة في استيطانية طرق وشق المحتلة، القدس مدينة في االستيطانية الوحدات آالف بناء

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،.الغربية

 بنيامين اإلسرائيلية االحتالل حكومة رئيس إعالن األردنية المغتربين وشؤون الخارجية وزارة أدانت •

  الشرقية  القدس في غنيم أبو  جبل  في  المقامة المستوطنة في جديدة سكنية وحدة 2200 بناء نتنياهو

  القدس  اراضي على المقامة" همتوس  جيفعات"  مستوطنة في جديدة سكنية وحدة 3000 وبناء المحتلة،

 ( PNN)وفـا،معـا،سوا، .المحتلة الشرقية

 ماري ايني النرويج خارجية وزيرة مع هللا، برام بهمكت  في  اليوم اشتية، محمدد. الوزراء رئيس بحث •

 . االميركية القرن بصفقة  يتعلق ما  خاصة  األوضاع،  ومستجدات السياسية، التطورات آخر اريكسن، 

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  األمن  مجلس أمام طرحها التي الرئيس،السيد  مبادرة دعم إلى االوروبي االتحاد المالكي، رياض دعا •

  السالم  ومبادرة المتحدة األمم وقرارات  الدولية الشرعية على يرتكز للسالم،  دولي مؤتمر دلعق الدولي،

 (PNN)وفـا،معـا،سوا، .العربية

  فلسطين  سفيرة بحضور اريكسون،   ماري آن النرويجية الخارجية وزيرة  بشارة، شكري المالية وزير أطلع •

  التي  االوليات معها وبحث الفلسطيني، االقتصادي الوضع على سادين، انطوانيت ماري النرويج لدى

  . بروكسل البلجيكية  العاصمة في المقبل  نيسان شهر في عقده المنوي المانحين  اجتماع في ستناقش

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  8)  عيسى مالك  الطفل  بحق االحتالل جريمة تتابع إنها الخميس، اليوم  والمغتربين، الخارجية وزارة قالت •

  . بالمطاط  مغلفة معدنية برصاصة اصابته َجّراء اليسرى، عينه فقد الذي ة،العيسوي  من ،(أعوام 

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  ، "وقراري  حقي العودة" بعنوان المليونية، الشعبية الحملة الخميس، اليوم األردني، النواب مجلس أطلق •

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،  .بالدهم إلى الفلسطينيين  المهجرين عودة حق لتثبيت
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  موقف عن يعبر الوثيقة به تنادي  الذي العودة حق  إن: الفايز  فيصل األردني األعيان مجلس  يسرئ  قال •

 (PNN)وفـا،معـا،سوا، .الثاني عبد  الملك أعلنه  الذي  الثابت األردن

:  العودة  حملة اطالق حول االردني النواب مجلس في النيابية فلسطين لجنة رئيس سعود يحيى النائب قال •

  االردن  عن ندافع فنحن فلسطين عن  ندافع عندما الننا فلسطين حماية و االردن مايةحل  الحملة هذه ان

 )ص.فلسطين(.صحيح والعكس

 بأنها األخيرة، الفترة في وإسرائيل حماس حركة بين التفاهمات ان الفتياني ماجد فتح ثوري سر امين قال •

 )ص.فلسطين(."جيري  اند توم" مسلسل يشبه" كرتوني"  لمسلسل استمرار

  خلخلة "  تحقق  لم  وإسرائيلية فلسطينية شخصيات بين مؤخرا عقدت التي اللقاءات ان  خريشة، نحس  قال  •

  قبل  من اللقاءات  تلك وصف ما على  منه رد في  ،"سياسيا اشتباكا تعد وال الصهيوني المجتمع في

 )اذاعة وطن(.فيها  المشاركين

  فلسطين  أن غنيم، أحمد الجيومكانية لومات للمع  الوطنية اللجنة رئيس المحلي،  الحكم وزارة وكيل أكد •

 األممية واألجندة المستدامة التنمية أهداف  وتحقيق  الجيومكانية، المعلومات قطاع لتطوير أهمية تولي

 (PNN)وفـا،معـا،سوا، .2030

  الخارجية  الشؤون  لجنة أعضاء  من وفدا سليمان، روان هولندا  مملكة لدى فلسطين دولة سفيرة أطلعت •

  .فلسطين في  والميدانية السياسية التطورات آخر على الهولندي،  المسيحي ديمقراطي ال للحزب

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  ميزاري،  شيرين  باكستان في  االنسان حقوق  وزيرة ربعي، أحمد   باكستان لدى  فلسطين  دولة سفير وضع •

 .اإلسرائيلي لالحتالل االميركي واالنحياز القرن بصفقة يسمى ما خاصة الفلسطينية، االوضاع صورة في

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  تولي الحكومة أن  قطامي،  ناصر الوزير واإلسالمية العربية الصناديق  لشؤون  الوزراء  رئيس مستشار  أكد •

  اإلجمالي  المحلي  الناتج في مساهمته في  ملحوظا تقدما يشهد  الذي الخاص القطاع لدعم قصوى أهمية

  .الحيوي القطاع  بهذا االرتقاء سبيل في الحكومة بناهاتت  التي والمبادرات التسهيالت بفضل

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

  14 بطول  جدارا  يتضمن غزة قطاع  مع المصرية الحدود على  هندسيا   مشروعا  المصرية السلطات أطلقت  •

  العازلة بالمنطقة اقتصادية منطقة انشاء بهدف الحدودية بالمنطقة  االعمال توسعة كذلك رفح بمدينة كم

 )معـا( .مستقبال غزة  وقطاع مصر بين تجارية عمليات تنفيذ الى   تهدف دوديةالح
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  لحوض  البرلمانية للجمعية عشر الرابع االجتماع أعمال الخميس،  اليوم أثينا، اليونانية بالعاصمة بدأت •

  . فلسطين  دولة بمشاركة  وذلك  دولة، 28 عضويتها  في تضم والتي المتوسط  األبيض البحر

 (PNN)وفـا،معـا،سوا،

 
 لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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