المشهد االخباري الفلسطيني 2021-10-21
يصدر عن المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم
• رحب رئيس الوزراء محمد اشتية ،بتصويت االتحاد األوروبي بأغلبية ساحقة ،أمس ،لصالح مواصلة
تقديم المساعدات لشعبنا( .الغد العربي ،وفـا)
• أطلع أمين سر مركزية فتح الفريق جبريل الرجوب ،أمس ،ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر ،ومدير
القسم السياسي في الممثلية المستشار جيمي بينبل ،على آخر التطورات السياسية على الساحة
الفلسطينية( .وفـا ،معا ،سوا)
• قال نائب مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح عبدهللا عبدهللا :إن هناك اجراءات فلسطينية جديدة
وجدية قبل نهاية مهلة العام لالحتالل؛ حيث تدرس القيادة الفلسطينية كيفية مواجهة االحتالل وتوحيد
الرؤية للمرحلة المقبلة( .الميادين)
• قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية فهد سليمان :ال نحتاج لشروط مسبقة لتأليف حكومة وحدة؛ مضيفا
أن دعوة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير مهمة ونتطلع بايجابية للقرارات التي تصدر عنه.
(الميادين)

• من المتوقع أن تشكل إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن والحكومة اإلسرائيلية فريقًا مشتركًا سيجري
مفاوضات سرية في محاولة لحل الخالف حول الخطة األمريكية إلعادة فتح القنصلية في القدس( .موقع
والال العبري ،معـا)

• كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت أبلغ وزراءه خالل
جلسة الكابينت (المجلس الوزاري السياسي واألمني المصغر األخيرة ،أنه فوجئ بالضغط األميركي ضد
االستيطان في الضفة المحتلة( .الجزيرة)
• ناشدت السعودية ،مجلس األمن الدولي ،بتحمل مسؤولياته السياسية واألخالقية نحو "إلزام إسرائيل
بإنهاء االحتالل واالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة"( .ت .فلسطين ،واس ،معـا)
• وصف رئيس الوزراء األردني بشر الخصاونة خالل لقاء عبر التلفزيون االردني الرسمي ،العالقة األردنية
األمريكية بأنها "ممتازة واستراتيجية" ،مضيًفا أن المملكة تسخرها لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا
العربية( .التلفزيون األردني ،المملكة ،سوا)
• أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،أمس ،بأن أطباء االحتالل في مستشفى "كابالن" حاولوا تغذية
األسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة قسريا بالمحاليل والمدعمات في محاولة لكسر إضرابه
المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري( .وفـا ،معا)
• قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر :لن ننسى االسرى في السجون ونسعى لتحريرهم
بكل السبل ،مضيفا أن طريق الكفاح هو طريق الوصول الى تحقيق الحرية واالستقالل( .ق .األقصى)
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• قال السيد الرئيس ،إن مبادرة إنشاء المجلس األعلى لإلبداع والتميز في الخارج ،تأتي من أجل فتح اآلفاق
لإلبداع واالبتكار والريادة ،وليكون حاضنة رئيسة لألخذ بأيدي ك ّل المبدعين والمتميزين في الوطن وفي
الشتات( .ت .فلسطين مباشر)
• قال نائب امين سر مركزية فتح صبري صيدم إن أحد أهم القرارات التي رشحت عن اجتماعات التنفيذية
والمركزية خالل اليومين الفائتين تنظيم وعقد المجلس المركزي خالل األشهر القادمة( .صوت فلسطين)
• قال وزير الخارجية رياض المالكي إن أهمية زيارة وزيرة خارجية السويد لفلسطين تأتي قبل أقل من ثالثة
اسابيع لعقد مؤتمر دولي من أجل دعم وإسناد وكالة األونروا ومساعدتها في توفير األموال الالزمة
الستمرار القيام بمسؤولياتها حيال احتياجات الالجئين( .صوت فلسطين)
• دعت وزارة الخارجية والمغتربين ،لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق
االنسان التابع لألمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل في األرض الفلسطينية ،إلى
مباشرة عملها فورا ،في ضوء استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا ،ومقدراته( .ت .فلسطين،
وفـا ،معـا)
• قال عضو مركزية فتح السيد سمير الرفاعي إن اهم الملفات التي كانت في اجتماع المركزية أمس هي
تشكيل لجنة من أجل التحضير للمجلس المركزي مع اللجنة التنفيذية من عدد من أعضاء اللجنة المركزية.
(موطني)

• كشفت وسائل إعالم عبرية ،اليوم ،معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في األغوار من
 1500عائلة إلى  3آالف ،خالل األربع سنوات المقبلة( .ت .فلسطين ،وفـا ،معـا)
• جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على الحقوق الفلسطينية التي أقرته األمم المتحدة؛ وألقت المملكة
كلمة خالل جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة  76نيابة عن المجموعة العربية،
بحسب وكالة األنباء السعودية( .واس ،وفا)
• ذكر موقع "والال" العبري ،اليوم ،ان ادارة الرئيس األمريكي جو بايدن ناقشت مع السعودية امكانية
انضمام المملكة العربية الى اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل المعروفة باسم "االتفاقيات االبراهيمية"( .سوا)
• طالب النائب خليل عطية من البرلمان العربي االعالن بشكل واضح بدعم المبادئ التي اعلنها السيد
الرئيس في خطابه االخير امام الجمعية العامة لالمم المتحدة والذي وصفة بانه خطاب رائع( .معـا)
• قال النائب األول للمندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة ،دميتري بوليانسكي ،إن روسيا ترى أنه من
المهم إطالق المفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية فوراً ومستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق
تسوية على أساس قانون معترف به دوليا ً( .وكالة ايتار تاس الروسية)
• اقترح زعماء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ زيادة في المساعدات األمريكية المخصصة للفلسطينيين
وقدرها  150مليون دوالر ،من خالل مسودة مشروع قانون "تمويل الدولة والعمليات الخارجية" ،الذي
صدر يوم االثنين( .جيويش انسايدر)
• شاركت دولة فلسطين ،اليوم ،بافتتاح معرض مليبول الفرنسي في نسخته الثانية والعشرين ،والذي يعتبر
حدثا عالميا للسالمة واألمن الداخلي للدول( .وفـا ،سوا ،صفـا)

لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
http://www.fatehmedia.eu/

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

TLF. +45 20917005

walidzaher@gmail.com

http://fatehmedia.eu/

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

http://www.fatehmedia.eu/

walidzaher@gmail.com

TLF. +45 20917005

