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 2021-11-22 المشهد االخباري الفلسطيني

 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم يصدر عن 

للقضية  • والداعم  "الثابت  العراق  موقف  الصّحاف،  أحمد  العراقية،  الخارجية  باسم  المتحدث  جّدد 

 (يادينلم)ا."المشروعة الكاملة للشعب الفلسطينيالفلسطينية، وتنفيذ الحقوق 

  لسطيني الف  الفيلم  مشاركة  ،(PACBI)  إلسرائيل  والثقافية  األكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  أدانت •

 ( ،ج.القدس)وفــا المهرجانات اإلسرائيلي. من عدد في" متر 200"

 دوليا   نشاطها   على  دليل  الفلسطينية  6ـ  ال   للمؤسسات  االحتالل  اغالق  أن  الشاللدة،  محمد.  د  العدل  وزير  أكد •

 المستوطنات   في  تعمل  زالت  ما   التي  االجنبية  الشركات  مالحقة   على  نعمل:" وأضاف   جرائمه،  توثيق  في

 ( ت.فلسطين) .سرائيليةاإل

في  ن • والعربدة  الهجمات  من  سلسلة  األحد،  مساء  المتطرفين،  المستوطنين  عشرات  مختلفة  فذ  شوارع 

وتركزت هجمات طموا زجاج عدد من المركبات،  عددا من المواطنين العزل وح   وأصابوا بالضفة الغربية،  

 )وفا( .لحممدن الخليل ونابلس وبيت ب المستوطنين 

القديمة   • بالبلدة  االلكترونية  البوابات  الترويج إلعادة  إلى  يسعى وزير االتصاالت اإلسرائيلي يوعاز هندل، 

المسجد ومحيط  وفق  للقدس  الفلسطينيون  يحملها  أسلحة  أي  عن  الكشف  بهدف  )قناة    زعمه.  األقصى، 

 ريشت كان العبرية(

مساء   • غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  واالتحاد  دعا  األميركية  المتحدة  الواليات  من  كل  األحد، 

إلى دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا، منعا النهيارها، والدفع لبناء الثقة بين    األوروبي والدول المانحة،

اإلسرائيلي االحتالل  وحكومة  رام هللا  في  لوس  السلطة  في  كاليفورنيا  جامعة  نظمته  مؤتمر  خالل  جاء   ،

 (48.)عربعنوان "األرض"( ب UCLAأنجلوس ) 

ال  • العبرية، مساء األحد، أن عملية  يافا والتي أصيب بها إسرائيلي ذكرت قناة ريشت كان  طعن في مدينة 

عالء بني عودة من بلدة طمون بمحافظة طوباس، تمت على خلفية قومية، حيث تم  ونفذها الشاب محمد  

 )ج.القدس(إعتقاله وإستدعاء والده للتحقيق.

ين بيالروسيا  المنطقة الحدودية ببلخارجية متابعتها أوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين  أكدت وزارة ا  •

 )وفــا(  كافة. وبولندا من النواحي

 2021-11-21 حد الالمسائي ا

عاما( من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، اليوم األحد، برصاص    42استشهد المواطن فادي أبو شخيدم )  •

 )وفــا(اإلسرائيلي قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد األقصى المبارك.قوات االحتالل 

األقص • المسجد  تتهدد  التي  الجدية  المخاطر  من  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  بالهدم  حذرت  المبارك  ى 

 )وفــا،معــا( ما يتعرض له من انتهاكات متكررة.  والتقسيم المكاني، في ضوء
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الوطنية مصطفى   • للمبادرة  العام  األمين  يولد    البرغوثيقال  القدس:"الضغط  طوال    االنفجار،حول عملية 

لى الفلسطينيين،  والسنوات الماضية قوات االحتالل وجيش االحتالل يمارس ضغط هائل عاالشهر الماضية  

برصاص   تجابه  السلمية  المقاومة  أشكال  أكثر  حتى  أكثر  او  فلسطيني  يستشهد  ان  دون  اسبوع  يمر  ال 

 (BBC)ق. االحتالل كما حصل في بيتا.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى روسيا  •

 )ص.فلسطين(  رسمية يلتقي خاللها نظيره الروسي فالديمير بوتين بعد غد الثالثاء.االثنين في زيارة  غدا 

قال د. أحمد مجدالني إن تفعيل دور الرباعية الدولية سيكون إحدى القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب  •

                      )ص.فلسطين( الهام والفاعل لروسيا في هذا الموضوع.ظرا للدور الروسي ن

الكاملة عما يحدث  • اليوم األحد ، حكومة االحتالل المسؤولية  حّملت محافظة القدس في بيان صادر عنها 

 )وفــا( ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد األقصى المبارك. من استهداف للقدس

دائرة • رئيس  للمانحين عكس    أكد  الدولي  المؤتمر  أن  هولي،  أبو  احمد  التحرير  بمنظمة  الالجئين  شؤون 

والمالي لألونروا من المجتمع الدولي، وشكل نقطة البداية نحو تأمين تمويل مستدام    حجم الدعم السياسي

 )وفــا(طويل األمد قابل للتنبؤ.

مر شحادة، إن الرئيس محمود عباس أعطى  قال مدير عام جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان سا  •

للحفاظ على كل   توجيهاته  إقامة مستشفى مركزي في  لبنان، عبر  في  ألبناء شعبنا  مستوى صحي الئق 

 )وفــا( .هناكمنطقة أساسية لتجمع أهلنا  

سر   • أمناء  عقدها  التي  العمل  ورشات  إن  الرفاعي،  سمير  "فتح"  لحركة  الخارجية  األقاليم  مفوض  قال 

الحركةوأعضاء   الحركة    أقاليم  لكوادر  الفكري  والبناء  التنظيمي  االستنهاض  إطار  في  تأتي  الخارجية، 

 )وفــا(  وأعضاء األقاليم داخل الوطن وخارجه.

اعتماد   • أوراق  عن  نسخة  برام هللا،  الوزارة  مقر  في  األحد،  اليوم  المالكي،  رياض  الخارجية  وزير  تسلم 

مكسيم األوكراني  وثمن    السفير  والشعب تيوكن،  للحكومة  المتواصل  األوكرانية  الحكومة  دعم  المالكي 

 (ج.القدس) .والمستوياتالفلسطيني على كافة الصعد 

التقت سفيرة فلسطين لدى االوروغواي الشرقية ناديا رشيد، رئيس جمهورية االوروغواي لويس الكايي   •

وهو ما  لفلسطيني على األرض،  الكايي بو لزيارة فلسطين للتعرف على حقيقة الوضع ا  بو، ودعت الرئيس

 )وفــا( أقرب فرصة ممكنة.ب وعد بتلبيته

تتجه حكومة اإلحتالل للموافقة على المزيد من ما اسمته "التسهيالت" االقتصادية لقطاع غزة المحاصر  •

الغربية أفادت    والضفة  حسبما  رفح،  معبر  توسيع  تقضي  التي  المصرية  الخطة  دعم  وكذلك  المحتلة، 

 )شاشة( "، اليوم األحد.صحيفة "هآرتس 

األوكراني   • السفير  اعتماد  أوراق  عن  نسخة  اليوم،  المالكي،  رياض  والمغتربين  الخارجية  وزير  تسلم 

 )ج.القدس( مكسيم تيوكن.

 

 على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا  
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