
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2021-10-20 المشهد االخباري الفلسطيني

 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم يصدر عن 

لمركزية فتح، بمقر الرئاسة، واطلع سيادته أعضاء المركزية، على   • ترأس السيد الرئيس، امس اجتماعاً 

ونتائج   المستجدات  ال آخر  الموقف  لشرح  اجراها  التي  مع  اتصاالته  الهاتفي  االتصال  واخرها  فلسطيني، 

 فلسطين(  ت. )وفا، .الرئيس المصري والبابا فرانسيس

فتح،   • مركزية  الحكومة  جددت  على  للضغط  وسريع  فاعل  دولي  لتحرك  األوان  ان  انه  على  التأكيد 

لى  االحتاللية ضد شعبنا وارضه، من استيطان وقتل وتدمير وغيره، مشددة ع  اإلسرائيلية لوقف سياساتها 

 فلسطين(  ت. )وفا،ان هذا الوضع ال يمكن استمراره. 

بتعهداته • الوفاء  االمريكية  اإلدارة  فتح،  أعلنت عنها  طالبت مركزية  التي  تطبيق حل   بخصوص ضرورةا 

سياسة   ورفض  في  الدولتين  القائم  التاريخي  الوضع  واحترام  الفلسطينيين،  السكان  وطرد  االستيطان، 

 )وفا( .ت المستوطنينالحرم الشريف، ولجم اعتداءا 

مشتركة إلى  عائلة إسرائيلية "فقدت أبنائها نتيجة لعمليات هجوم فلسطينية" رسالة    150وجهت أكثر من  •

األمريكي، تطالبه بإيقاف مخطط إعادة افتتاح القنصلية األمريكية في القدس التي ستخدم   وزير الخارجية

 )جيويش نيوز األمريكية(   .الفلسطينيين

تية مع وزيرة خارجية السويد آن ليند، المساعي لخلق مسار سياسي جاد زراء محمد اشبحث رئيس الو •

 معا،  )وفا، ت.فلسطين، .الدولة الفلسطينية، وكذلك تعزيز العالقات الثنائية بين البلدينإلنهاء االحتالل وإقامة  

 وكاالت(

الوزراء • رئيس  مسار  ،دعا  باتجاه  الدفع  إلى  أوروبا  في  واألصدقاء  القانون   السويد  إلى  مستند  سياسي 

األممية والقرارات  األ،  الدولي  اإلطار  تكون  قد  الدولية  الرباعية  اللجنة  أن  العملية معتبرا  لدفع  فضل 

 )وفا( . السياسية بالشراكة مع العديد من األطراف الدولية

تع • الفلسطينية،  القيادة  الثالثاء، مع  اليوم  السويد خالل اجتماعاتها  بتقديم  أكدت وزيرة خارجية  هد بالدها 

يام، اال  )وفا، ج.  .، ضمن خطة الدعم التنموي السويدي٢٠٢٤دوالر سنويا حتى عام    مليون  ٣٠دعم بقيمة  

 وكاالت(

كورنر،   • ديان  السيدة  القدس  في  العام  البريطاني  القنصل  من  امس،  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  تسلم 

ا المتحدة حول السياسة المتقريراً مموالً من المملكة     ألراضي الفلسطينية المحتلة.تعلقة بتغير المناخ في 

 وكاالت(  معا، فلسطين،  )وفا، ت.

أن االيام المقبلة ستشهد تحرك دبلوماسي واسع لوضع العالم امام  فاعي، عضو مركزية فتح، سمير الرأكد  •

ظل في  االحتالل،    مسؤولياته  فتح  تعنت  حركة  الرفاعي،"إن  االن  حرصها تؤكد  وقال  انهاء  قسام  على 

 فلسطين(  )ت. ".قيق الوحدة الوطنيةحوت

 االستعمارية   السياسات  أن  ثالثاء،ال   منصور،  رياض  المتحدة  األمم  لدى  لفلسطين  الدائم  المندوب  اعتبر •

فلسطين،   )ت.  ".مستحيالً   الدولتين  حل  جعل"  إلى  عالنية   تهدف  األرض،  على   إسرائيل  تنتهجها   التي

 االناضول، وكاالت( 
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األم  • المنسق  السالمأشار  لعملية  تور    مي  األوسط،  إلى بالشرق  بالضفة    وينيسلند  األمنية  "األوضاع  أن 

القدس   ذلك  في  بما  أو  آخالغربية  يقتلون  الفلسطينيين  من  كبير  "عدد  أن  إلى  ولفت  التدهور"  في  ذة 

 ) النشرةالجزيرة، . ) يصابون بنيران األمن اإلسرائيلي"

بالشرق • السالم  لعملية  األممي  المنسق  اإلسرائيلية  أعرب  الخطط  إزاء  قلقه  عن  وحدات    األوسط،  لبناء 

ن وهدم الممتلكات أو إخالئها، وفرض القيود الضفة عن جنوبها، وقال إن االستيطا  استيطانية تفصل شمال

 ( معا وفا،). العنفعلى التحرك، كلها تفاقم 

غرينفيلد، العنف الذي  -أدانت المندوبة الدائمة للواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس  •

اآل في  الفلسطينيين  ضد  المستوطنون  الضفةيمارسه  من  مختلفة  بمناطق  األخيرة  )القدس،  .  الغربية  ونة 

 مركز اإلعالم، موقع واي نت العبري(      

خالل جلسة نقاش لمجلس األمن حول االنتهاكات اإلسرائيلية في غرينفيلد،  -السفيرة ليندا توماساعتبرت   •

الفلسطينية،   الفلسطينيين  أناألراضي  ضد  المستوطنون  يمارسه  الذي  السالم  العنف  أمام  عقبة    .يشكل 
 ( عالم، موقع واي نت العبري)القدس، مركز اإل

جلسة   • خالل  األمنتم  السا   مجلس  العضو  عشراوي  حنان  دعوة  التحرير،  امس،  منظمة  تنفيذية  في  بق 

اللوبي   من  ليفي  لمجلس  ودانيال  انتقادات  عشراوي  ووجهت  المتحدة،  الواليات  في  اليساري  اليهودي 

 )القدس(  .األمن وقالت إنه سمح بإدامة الصراع

المقبلة،    4سرائيلية إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة األغوار خالل السنوات الـتسعى الحكومة اإل •

البناء واإلسكان اإلسرائيلي، زئيف إلكين، يدفع باتجاه تميرير مخطط لمضاعفة عدد   أفاد تقرير بأن وزيرو

 ( 11)كان  المستوطنين في غور األردن.

إلى • اإلسرائيلية،  المركزية  اإلحصاء  دائرة  بنحو    اشارت  يقدر  األغوار  في  المستوطنين  عدد  آالف    6إن 

 ، القدس(11كان ) مستوطن.

ء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة  أحيا أبنا  •

البلدة   المدينةشوارع وأزقة   ت.   معا،  )وفا،.  القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات االحتالل في 

 وكاالت(  معا، لسطين،ف 

من   • اكثر  امس،  مساء  االحتالل  قوات  وأصابت  22اعتقلت  عدوانها    مواطنا،  خالل  بجروح  العشرات 

قرب  المارة  على  المقدسيون    المتواصل  يحتفل  حيث  المحتلة،  للقدس  الرئيسة  األبواب  أحد  العامود  باب 

 سما(  معا، وفا،) .ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

الرئي  • مستشار  زارا حث  بريطانيا  في  اإلسالمي  المجلس  رئيسة  مع  الهباش،  محمود  الدينية  للشؤون   س 

بين التعاون  تعزيز  الذي    محمد،  اإلسالمي  والمجلس  الفلسطينية  والشعبية  والرسمية  الدينية  المؤسسات 

 ( وفا) .مؤسسة في بريطانيا  ٦٠٠يضم أكثر 

العمل على تحقيق دعم عالمي لقضية االسرى  طالب النائب األردني، عضو البرلمان العربي خليل عطية، ب •

 ( وفا) .رائيليسجون االحتالل اإلسالفلسطينيين في 
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سيادته  ليند  كريستين  آن  السويدية   الخارجية  وزيرة  الرئاسة   بمقر   اليوم   الرئيس   السيد   استقبل • ، واطلع 

مستجدات   آخر  على  استمراره  الوزيرة  يمكن  ال  الحالي  الوضع  ان  إلى  الفلسطينية، مشيراً  األراضي  في 

 فلسطين(  ت. وفا،)  جراء إصرار إسرائيل على االستيطان.

يس، ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة ووقف االعمال العدائية ضد شعبنا، وتطبيق االتفاقيات الرئ  أكد السيد •

بناء الثقة، واالنتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق الموقعة وإجراءات  

 فلسطين(  ت. وفا،) الشرعية.قرارات 

المالكي    ليندي، وقالرام هللا، مع نظيرته السويدية آن  اجتمع وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم، في   •

عقب   صحفي  مؤتمر  تطرق  في  صديقتين،  دولتين  يمثالن  صديقين  بين  عقد  الذي  اللقاء  إن  االجتماع، 

 فلسطين(  ت.  وفا،. )للعالقات الثنائية وكيفية تطويرها 

األ  كريستين  آن  السويدية  الخارجية  وزيرة  أكدت • السويد واالتحاد    تقوم   التي  للمفاوضات  وروبيليند دعم 

وتستند  على الدولتين  وفي    حل  النهائي  الحل  قضايا  وحل  االحتالل،  إنهاء  وتشمل  الدولي،  القانون  إلى 

 فلسطين(  ت. وفا،مقدمتها القدس كعاصمة للدولتين. ) 

االرض   • في  االسرائيلية  االنتهاكات  لبحث  كينيا،  برئاسة  مفتوحة  جلسة  اليوم،  األمن،  مجلس  يعقد 

 فلسطين(  ت. وفا، حشد العمل الدولي لمواجهة جرائم االحتالل بحق شعبنا. طينية المحتلة، وضرورةالفلس

الجلسة   • اليوم، أهمية هذه  المتخصصة عمر عوض  المتحدة ومنظماتها  الخارجية لألمم  أكد مساعد وزير 

إلقاء بعد  تأتي  يتم  كونها  التي سوف  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  الرئيس  لخارطة   كلمة  تحويلها 

 فلسطين(  ص.) طريق للعمل مع المجتمع الدولي.

اليوم   • سيتم  انه  الشيخ،  حسين  الوزير  المدنية  للشؤون  العامة  الهيئة  رئيس  فتح  مركزية  عضو  اعلن 

اسم تم منحهم حق المواطنه واستالم الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان  االف ٤الثالثاء االعالن عن 

 يتر( عبر تو) .السكن

العالقات  • إعادة  رغم  “خانقا”،  ماليا  وحصار  سياسيا  تباطؤا  تعاني  أنها  امس،  التحرير،  منظمة  أعلنت 

مع   السياسية  من  واالتصاالت  بـ”التحلل”  فيه  لوحت  وقت  في  بايدن،  جو  برئاسة  األمريكية  اإلدارة 

 )الغد االردنية، العربي، وكاالت(  .التزاماتها مع إسرائيل

تنفيذية من • التنفيذية استعرضت في اجتماعها أمس كيفية  قال عضو  اللجنة  التحرير عزام األحمد إن  ظمة 

عملية  بخطوات  قرارات    البدء  تنفيذ  أجل  من  المتحدة  باالمم  الرئيس،  السيد  خطاب  في  ورد  ما  لترجمة 

 فلسطين(  )ص. الشرعية الدولية.

ارة االمريكية بترجمة األقوال والمواقف الرافضة لالستيطان  طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي واالد •

بوقف االستيطان بجميع أشكاله فورا، مؤكدة أن "المواقف الكالمية ال تصنع سالما   ألفعال تلزم اسرائيل

 سما(  معا، )وفا، .وال توفر الحماية لحل الدولتين

تد • التي  واالمريكية  الدولية  بالمواقف  "نرحب  الخارجية  وزارة  ونتائجه  قالت  االستيطان  وترفض  ين 

مبدأ حل الدولتين، فإننا نؤكد أن تلك المواقف مجزوءه وغير كافية وال تشكل    الخطيرة على فرصة تطبيق

 سما( معا، )وفا، أي ضغط يذكر على دولة االحتالل".

حمل وت  وطنية  بمسؤولية  التصرف   الى  الفلسطينية  الحكومة،  خالد  تيسير،  منظمة التحرير  تنفيذية  عضو   دعا  •

سجل االراضي من سيطرة سلطات االحتالل في بيت ايل وحماية حق الفلسطيني في    مسؤولياتها في تحرير 

 )عبر تويتر(  ".التصرف بأمالكه في مناطق "ج
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  لغرفة  الدخول  من،  اليميني المتطرف إيتمار بن غفير  اليوم  المشتركة  العربية  القائمة  عودة رئيس  منع أيمن •

القواسمة  األسير  الذي يتواجد به بسبب تدهور حالته الصحية واستمراره في    في  مقداد  مستشفى كابالن 

 ( 7القناة الـ) .90اإلضراب الطعام لليوم الـ

احتفل اآلالف من أبناء شعبنا، اليوم، بذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد األقصى المبارك بمدينة   •

ى، وتوزيع الحلوى، وقراءة القرآن واألناشيد  االحتفال، أداء صالة الظهر في األقصالقدس المحتلة وشمل  

 معا(  )وفا، .الدينية، وسط أجواء من الفرحة

بلغت  • فلسطين  في  كورونا  فيروس  من  التعافي  نسبة  أن  اليوم،  الكيلة،  مي  د.  الصحة  وزيرة  أعلنت 

 % من مجمل اإلصابات. )وفا(  1% ونسبة الوفيات 2.7اإلصابات النشطة % فيما بلغت نسبة 96.3
 

 على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا  
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