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 2021-11-23 المشهد االخباري الفلسطيني

 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم يصدر عن 

االثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فالديمير    عباس،وصل السيد الرئيس محمود   •

الثالثاء، اليوم  الروسي على آخر  بوتين  الرئيس، نظيره  السياسية، وسيناقشان سبل    وسيطلع  التطورات 

 )وفــا( سيق المواقف المشتركة بين الجانبين.تن

اإلثنين، اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية اللبناني عبد هللا بوحبيب، وذلك في مدينة  تلقى السيد الرئيس،   •

 )وفــا(  ثاء.ثالال  اليوم سيادة الرئيس للقاء قمة مع نظيره الروسي فالديمير بوتين  التي وصلها  سوتشي

وشعبًا، في دعم أكد سيادته خالل اإلتصال مع بوحبيب أهمية الدور التاريخي الذي يقوم به لبنان، حكومة   •

الفلسطينية، ونضاالت الشعب الفلسطيني حتى تجسيد تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة،    عدالة القضية 

السي ذات  الفلسطينية  الدولة  استقالل  تحقيق  مقدمتها  عادل  وفي  وحل  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  ادة 

 )وفــا(  لقضية الالجئين.

اللبناني ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش    رحب سيادته باللقاء المرتقب مع الرئيس •

المنطقة وتعّزز العالقات الثنائية بوالذي من المنتظر أن تبحث خالله آخر المستجدات    افتتاح كأس العرب،

 )وفــا(  بلدين والشعبين الشقيقين.بين ال 

 األوضاع  ظل  في  لروسيا   يسالرئ  السيد  زيارة  أهمية  نوفل  الحفيظ  عبد  روسيا   لدى  فلسطين  سفير  أكد •

  عملية   في  أكبر  روسي  دور  على  القيادة  رهان  على  مشددا   الفلسطينية،  القضية  بها   تمر  التي  الصعبة

 ( ت.فلسطين)  .الدولتين لحل يفضي السالم

  الملك عبدهللا الثاني، االثنين، مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل  ل األردنيعقد العاه •

الزعيمان وأكد  وعلى    خليفة،  المشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  مختلف  حيال  والتشاور  التنسيق  مواصلة 

جل تحقيق السالم  رأسها القضية الفلسطينية، إذ شددا على مركزية القضية، وأهمية تكثيف الجهود من أ 

 )عمون( .العادل والشامل على أساس حل الدولتين

رار األردن بدوره التاريخي بحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس  أشار العاهل األردني إلى استم •

الوصاية الهاشمية عليها، فيما أشاد العاهل البحريني بجهود جاللته في دعم القضايا    الشريف، من منطلق

 )عمون( .بية، بخاصة القضية الفلسطينيةالعر

لعدم   • أنطونيو غوتيريش  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مرور  دعا  بعد  رغم "االنتكاسات"  األمل    30فقدان 

مدريد مؤتمر  على  اإلسرائيليين    عاما  تمّكن  لضمان  الوحيد  السبيل  يبقى  الدولتين  حل  وأن  للسالم، 

 )سوا( ة.والفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم المشروع

ري، بعد اتفاق يوما رفضا العتقاله اإلدا   131علق األسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام الذي استمر   •

  .، في انتصار جديد للحركة األسيرة12/2021/ 14 اإلسرائيلي يقضي باإلفراج عنه في مع سلطات االحتالل
   (وكاالت...)
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قدورة  نادي  رئيس  قال • عن:"فارس  األسير  اإلضراب  أن    الطعام  قرار  يمكن  التي  القرارات  أصعب  من 

األسير  إ وأضاف:"  "،يأخذها  الطعام  عن  المضربين  الحثيثة  األسرى  اإلحتالل  محاوالت  رغم  نتصروا 

 ( ت.فلسطين ) ."إلفشال تلك اإلضرابات

إلى أن وجود السلطة الفلسطينية يضمن وجود واستمرار    جمال نزالفي اوروبا    أشار المتحدث باسم فتح •

الدعم   انجاز كبير ال يقدر عليهاستقطاب  الشعب ككل وليس   الدولي، وهذا  المسؤلية عن  يقبل  سوى من 

 )دنيا الوطن(  بعضه.

أكد جمال نزال أن استمرار دعم المانحين للسلطة الفلسطينية، جاء بعد جهد فلسطيني رسمي كبير، رغم   •

التيالدعا  اإلسرائيلية  وليس    ية  مباشر،  مالي  األوروبي  الدعم  أن  وأضاف:"يسعدنا  شعبنا،  ضد  رّوجت 

 )دنيا الوطن( على شكل بضائع يمكنك بيعها بالحسبة.

نزال • تعتبر    قال  أن  لندن  من  ننتظر  "إرهابية":"كنا  كمنظمة  لحماس  بريطانيا  بتصنيف  يتعلق  فيما 

وعات إرهابية، وتحظر دخول أعضائها بدل أن تتخذ خطوة  المشهورة بالعنف مج   مجموعات المستوطنين

 )دنيا الوطن( في اتجاه المزيد من االنحياز".

الجهود التي تبذلها المؤسسة األمنية بفرض األمن أشاد أمين سر المجلس الثوري لفتح، ماجد الفتياني ب •

سيادة وإرساء  عبا   والنظام  محمود  الرئيس  سيادة  تعليمات  على  بناًء  األمن القانون،  حفظ  بضرورة  س 

 )دنيا الوطن(  وتحقيق األمان للمواطن.

المجتمعية • المنظومة  ويهدد  آثم  عمل  األمنية  األجهزة  أفراد  على  االعتداء  أن  الفتياني  والقيم    اعتبر 

المواطنين  داعيًا  على    الوطنية،  والحريصة  الوطني  المشروع  حامية  األمنية  المؤسسة  خلف  لاللتفاف 

 )دنيا الوطن( ن، وااللتزام بالنظام.حماية الوطن والمواط

  بكافة   القدس  على  اإلحتالل   يشنها   وفاشية  مسبوقة  غير  هجمة  وجود  غيث  عدنان  القدس  محافظ  أكد •

   (ت.فلسطين) .المبارك األقصى المسجد في جديد واقع لفرض محاولة في وأحيائها، قطاعاتها 

لحزبه، إن عنف المستوطنين في الضفة  ، خالل جلسة مغلقة  بيني غانتس    قال وزير الجيش اإلسرائيلي  •

 (االناضول) غير عادية. الغربية بمثابة ظاهرة

رافائيال  • اليونانية،  الجمال  ملكة  أن  إلسرائيل  والثقافية  األكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  الحملة  أعلنت 

 )معــا(  .ائيلمن مسابقة ملكة الكون التي سوف تقام بمدينة إيالت جنوب اسر بالستيرا، أعلنت انسحابها 

تلك المرحلة والتصرف وكأن ال شيء يحدث،    نقلت الحملة عن بالستيرا قولها: "ال يمكنني الصعود إلى •

 )معــا(أجل حياتهم هناك". بينما يقاتل الناس من

 )وفــا(  .مجلس الوزراء يدعو المواطنين الذين لم يتلقوا طعومات للتوجه إلى مراكز التطعيم •

 

 2021-11-22 ثنين الالمسائي ا 

 

ال   أعلن •  إلى   زيارته  خالل  بوتين  فالديمير  الروسي  نظيره  مع  سيناقش  أنه  ،عباس  محمود   رئيسالسيد 

الدعم    من  23الـ  في  روسيا، في  ثقته  مؤكدا  السياسية،  العملية  إحياء  الجاري،  الثاني/نوفمبر  تشرين 

 )سبوتنيك(  الروسي في هذا اإلطار.
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الرئيس، • السيد  المجلس    أدان  عضو  القدس،  محافظ  على  الوحشي  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتداء 

وأفراد أسرته، واطمأن سيادته، خالل اتصال هاتفي، على صحة المحافظ غيث،    الثوري لفتح عدنان غيث،

 )وفــا( وتمنى له الشفاء العاجل.

اإل  • االحتالل  المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه  الرئيس صمود  السيد  سرائيلي واجراءاته بحق  ثمن 

 ( PNN،)وفــا ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية.المدينة المقدسة  

أدانت وزارة الخارجية، اعتداءات عناصر اإلرهاب اليهودي االستيطاني وعملياتهم التخريبية بحق أبناء   •

ال ،  ومقدراتهشعبنا الفلسطيني   قدس، عدنان  وتطّرقت إلى االقتحام الوحشي الذي تعرض له منزل محافظ 

 ( PNN) غيث، في بلدة سلوان.

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم اإلثنين، اعتداء قوات االحتالل  •

 )وفــا( عدنان غيث، وطالب بوقف التنكيل بأبناء شعبنا المقدسيين.على محافظ القدس 

ماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة النرويجية  قال رئيس الوزراء: تلقينا وعودات جدية خالل اجت •

تقديم   باستئناف  وقف أوسلو،  على  لحملها  إسرائيل  على  الضغط  وممارسة  للخزينة،  المساعدات 

 )وفــا(  االقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

تستطع ممارسة    قال رئيس الوزراء أنه طالب الدول المشاركة في االجتماع االعتراف بدولة فلسطين إن لم •

إسرائيل،   على  األمر  الضغط  خلق  وسياسة  االستيطاني  التوسع  أدانوا  المشاركين  جميع  أن  إلى  وأشار 

 )وفــا(  الواقع وانتهاكات حقوق اإلنسان.

أكد محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، أن االعتداءات المتكررة من قبل   •

اإلسرائيلي،   األقصىعليه  االحتالل  والمسجد  القدس  عن  الدفاع  مواصلة  من  تمنعه  لن  أسرته،    .وعلى 
 ( ،معـا)وفــا

إستنكر ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح حول ما جرى بالقدس باألمس وفجر هذا اليوم  •

 ( )ص.فلسطين .متواصلة على المواطنين، وآخرها االعتداء على محافظ القدس عدنان غيثمن اعتداءات 

قال الفتياني:"حماس جزء من الشعب الفلسطيني تناضل كما يناضل شعبنا من أجل الحرية وغير مسموح   •

التي اغتصبت مستقبل شعبنا وأرض شعبنا واعطتها للغير أن تصنف جزءا من هذا  للحكومة )البريطانية(  

 فلسطين( )ص. الشعب بخانة اإلرهاب".

للمجلس  • اجتماع  لعقد  مكثفة  اتصاالت  عن  صبيح،  محمد  الفلسطيني  الوطني  المجلس  سر  أمين  كشف 

 )ص.فلسطين(  .الفلسطينية في يناير/كانون ثاني المقبلالمركزي لمنظمة التحرير 

تحمل   • واإلسالمي  العربي  العالم  في  الحكومات  صبري،  عكرمة  الشيخ  األقصى،  المسجد  خطيب  طالب 

واألقصى والمقدسات، مشيراً إلى أن ما يحصل بالقدس من قبل سلطات االحتالل   مسؤولياتها تجاه القدس

 )النجاح اإلخباري(  ال يمكن التغافل عنه.

اإلثنين، مؤتمر خاص بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية وذلك   يعقد في الكنيست اإلسرائيلي اليوم •

أعضاء من  وأسامة    بمبادرة  العمل  حزب  من  مراعنة  وابتسام  ميرتس،  حزب  من  راز  موسي  اليسار 

 )ج.القدس( .السعدي من القائمة العربية المشتركة

ا  • المساعدات  التخطيط وتنسيق  الفلسطيني لشؤون  الوزراء  لدكتور استيفان سالمة ، قال مستشار رئيس 

تتعلق بشقين، األولى منها بمؤتمر المانحين الدوري والثاني يتعلق بالعالقات الثنائية  إن "زيارتنا للنرويج  

 )ص.فلسطين( ."مع دولة النرويج

إلى  دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة اإلعالم، اليوم االثنين،  •

 )وفــا(  والشفافية في التغطية اإلعالمية لالنتخابات المحلية.تعزيز قيم النزاهة 
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كالمساعدات   • والعينية  المالية  المساعات  تقديم  االمتناع عن  إلى  االنتخابية  القوائم  كافة  امان  ائتالف  دعا 

المساعدات للناخبين،  أو تقديم خدمات تعبيد شوارع واصالح االرصفة وغيره من    الغذائية والدعوة للوالئم

 )وطن( تهدف لشراء االصوات. رشوة انتخابية

 . )وفــا(اإلسرائيلي اإلعالم في والعنصرية التحريض ترصد" وفا " •

 

 على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا  
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