
  

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

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 
 2021-6-24 المشهد االخباري الفلسطيني

 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم يصدر عن 

ال   دعا  •   لدحر   بيد  ويدا   سويا   العمل  إلى  لفتح،  الثوري  والمجلس  المركزية،  اللجنة  أعضاء   رئيس،السيد 

 وحاضرنا   إرثنا   عن  والدفاع  الحبيبة،  سطينل ف  واألجداد،  اآلباء  أرض  على  المستقلة  دولتنا   وبناء  االحتالل،

 )ت.فلسطين( .وأحفادنا  أبنائنا  ومستقبل

  أن  إلى  مقاتلون  معك  فقاتل نحن   وربك  أنت  اذهب  مازن   أبو  أخ  يا   "  الفتياني   ماجد  فتح  يثور  سر   أمين  قال •

 ربنا   عند  عليين  في  نكون   أو  القدس،  بعاصمتها   عزيزة   حرة  شعبنا   بإرادة  فلسطين  نصل  أن  إما   هللا،  يشاء

 )ت.فلسطين( .العظيم العرش رب

  ، الرئيس  لالخ  واضحة  بكلمة  بدأت  الثوري  دورة  لةطاو  على  طرحت  التي  الملفات  إن  الفتياني  ماجد  أكد •

  هذه   الستحققات  العالي  التنظيمي  الوطني  تزامل واال  واالنضباط  والفاعلية  بالجدية  الدورة  هذه  واتسمت

   )ت.فلسطين(.المرحلة

  برامج   تفاصيل  متابعة  على  تقوم  دةقيا   تشكيل  من  بد   ال  انهأكد على    الثوري  المجلسأن    نيالفتيا   ماجد  قال •

 )ت.فلسطين(  . االحتالل هذا  يرتعد حتى االحتالل وجيش المستوطنين عربدة كلفة وتوسيع الشعبية المقاومة

دالل   • فتح  مركزية  ا قالت عضو  ونحن  جدا  مهمة  نضالية  حالة  الشعبية  المقاومة  إن  هذه  سالمة  عتمدنا 

   )ق.عودة( فظة عليها .المرحلة ونريد المحا  االستراتيجية في هذه

ادائها واجراء  قال   • التحرير وتمكين حركة فتح وتطوير  عضو ثوري فتح صبري صيدم إن تمتين منظمة 

 )ق.عودة( الموقف.يكون سيد الذي يجب ان  المراجعات الالزمة هو

القيادة ععضو ثوري فتح خولة االزرق أن العمل  أكدت   • كس تغيرات عميقة  الدبلوماسي المكثف من قبل 

 )ق.عودة(  قضيتنا واعتراف اوسع بشرعية حقوقنا الوطنية.تجاه  في الرأي العام العالمي

المصالحة   الزق  فتح صالح  ثوري  عضو  قال • اتمام  إن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في وحدة شعبنا وفي 

 .)ق.عودة( والقيادة من أجل توحيد الجهود السياسيةلرئيس لسيد ا الجميع خلف ا  وانهاء االنقسام ووقوف

"مستوطنات  في  جديدة  استيطانية  ومشاريع  وحدات  بناء  على  االحتالل  سلطات  صادقت • "  يتسهار : 

  المواطنين   أراضي  على  المقامة   ،"دوميم أ   كفار"و "  شومرون   كارني" و  ،"أدوميم  ميشور"و   ،"إلكانا "و

 ا( ،وفـأحرنوت يديعوت).الغربية الضفة في

 ما  كل  ويقدموا   واحترام  وضوح  بكل  معنا   يتعاملوا   الوسطاء  مزهر  ماهر  الشعبية  مركزية الجبهة  عضو  قال •

 )ق.الميادين( لنا. مفتوحة الخيارات وكل كلمتها   ستقول المقاومة بوضوح  العدو ماطل واذا  لديهم

 أن  الشقيقة،   الهاشمية   نية األرد   المملكة  لدى   فلسطين  دولة   وسفارة   والمغتربين،   الخارجية  وزارة  أعلنت •

  الصحة   وزارة  عن  الصادرة   التطعيم   شهادة  اعتمدت  المملكة   في  المختصة  والسلطات  األردنية  الحكومة

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا(.الفلسطينية

االحتالل، مطالبا  • باالستقالل والتحرر من  الفلسطيني  للحق  الداعم  ماليزيا موقف بالده  اكد وزير خارجية 

 .)ت.فلسطين( البناء شعبنا ية دولية بتوفير حما 
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  الرئيس   بحضور   ،أمس  انطلقت  التي  الدولي  لألمن  التاسع  موسكو  مؤتمر  أعمال  في  فلسطين   دولة  شاركت •

 .)وفـا( كوجوغيتوفيتش  سيرغي الروسي الدفاع ووزير بوتين، فالديمير الروسي

  مواجهة  باندالع  معقوال”  احتماال“  هناك  إن  ،أمس  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  قال •

 )سمـا،معـا(.”قريبا “  غزة قطاع مع عسكرية

  الفلسطينية،   العمليات  عدد  في  ُسجل  قد  ملحوظا   فاعا ارت   أنه"  الشاباك"  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  أعلن •

 . )معـا(السابقة األشهر مع مقارنة الماضي أيار /مايو شهر  خالل إسرائيلية، أهداف ضد

 2021-6-23عاء المسائي االرب

ال   هاتف •   نائب   أفريقيا،  ودول  األوسط  الشرق   إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  اليوم،   ،يسرئالسيد 

  ". كورونا "   بفيروس   إصابتهم  بعد  وعائلته  صحته  على  لالطمئنان  بوغدانوف،  ميخائيل  الخارجية،  وزير 
 سوا(  معـا، وفـا، ت.فلسطين،)

 دولة  لدى  ألمانيا   جمهورية  ممثل  هللا،  رام  بمدينة  تبهمك  يف  اليوم  اشتية،  محمد  الوزراء  رئيس  استقبل •

  العملية   حياته  في  التوفيق   له  متمنيا   الرسمية،  مهامه  انتهاء  لمناسبة   كالجس   كريستيان  فلسطين

 سوا( ،اوفـا، معـ) .والشخصية

  ها قديع  التي  الثامنة،  دورته  أعمال   التوالي،  على  الثالث  لليوم  ،"فتح "  لحركة  الثوري  المجلس  واصل •

"عنوانب  في   الرئاسة  بمقر  الشقيري  أحمد  قاعة  في  ،"شعبنا   وحرية  هويتنا   وعنوان  عاصمتنا   القدس: 

 سوا( ،اوفـا، معـ) .هللا رام مدينة

 لمناقشتها   والخارجية  الداخلية  الملفات  من  الكثير  لديها   فتح  حركة  إن  الرجوب  أكرم  فتح  ثوري  عضو  قال •

 نقلة   وأحدثت  العالم  أمام  الطاولة  إلى  المتحدة  األمم  راجأد  من  نيالفلسطي  الشعب  قضية  حولت  وأنها   خاصة  

 صوت فلسطين( ). الملف هذا  في نوعية

  قبل   من  تقرير  لتقديم  االمن  لمجلس  جلسة  غدا   : منصور   رياض  المتحدة  االمم  لدى  فلسطين  مندوب  قال •

 في   أخرى  ضايا وبق  ،باالستيطان  رئيسي  بشكل  المتعلق  2334  األمن  مجلس  قرار  تطبيق  حول  العام  األمين

 صوت فلسطين( )  المحتلة. الفلسطينية األرض

  العالم   في  دولة  رابع  الخميس   ستصبح  هندوراس،  القدس  بالده فية  سفار  بنفسه  هندوراس  رئيس  دشن •

 Juan Orlando  الهندوري  الرئيس  وعد  سفارة  وهي  المحتلة،  القدس  الى  أبيب  تل  من  سفارتها   تنقل

Hernández عربية( )ال .بنفسه يدشنها  أن 

  الوجود   معركة  هي  جراح  الشيخ  حي  في  الفلسطيني  الوجود  معركة  أن  والمغتربين  الخارجية  وزارة  أكدت •

  وكل   مقدسي  كل  واجب  من  أن  على  مشددة    ،"عظم  كسر"   معركة  المعاني  بكل وهي  القدس،  في  الفلسطيني

 االسرائيلي  لمخططا   لإفشا   أجل  من  والعمل  الحي  في  الفلسطيني  الوجود  عن  للدفاع  يهب  أن  فلسطيني

 ( دنيا الوطن  ،سوا معـا، )وفـا، .بالكامل  وهزيمته

  مصداقية   وذي  جاد  سلمي  مسار  دون  من  أنه  الغيط،   أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  أكد •

 .طويلة  ليست  فترة  خالل  فلسطين  في  أخرى   مرة  ستنفجر  األمور  فإن  الدولي،  المجتمع   من  بدعم    ويحظى
 سوا(  معـا، ،وفـا ن،)ت.فلسطي

  الوثيق   الرتباطها   بامتياز؛  سياديا    شأنا    وستبقى  كانت  الفلسطينية  المناهج  أن    والتعليم،   التربية  وزارة  أكدت •

 سوا( معـا، وفـا، )ت.فلسطين، .الوطنية والرواية  الفلسطينية بالُهوية

 هو  خاصة  يينوالمقدس  عامة  الفلسطينيين  نضال  ان  اللبناني،"  االتحاد "  حزب  في  السياسي  المكتب  أكد •

  فيه  بات  وقت  في  والمسيحية،  االسالمية  والمقدسات  العربية  القدس  عن  الدفاع  في  الحقيقي  الحربة  رأس

 )وفـا(  .األرض وسرقة قضم هي اإلسرائيلي االحتالل سياسة أن الواضح من
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  إضرابه   وضيخ  الذي  عطوان،  أبو  غضنفر  األسير  أن  اليوم،  والمحررين  األسرى   شؤون  هيئة  أفادت •

  . للغاية  حرجة  صحية  مرحلة  دخل  اإلداري،  العتقاله  رفضا    التوالي  على   50  لليوم  الطعام  عن   فتوحالم
 سوا(  معـا، )وفـا،

  أبو   منيف  األسير  إن  عطوان،  أبو  منقذ  لحم  بيت  في  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  مكتب  مدير  قال •

 في  الطعام  عن  المضرب  طوانع  أبو  الغضنفر  راألسي  مع  تضامنا   الطعام  عن  باإلضراب  اليوم  شرع  عطوان

 ( معـا وفـا،) .يوما  51 منذ االحتالل سجون

  الوحدة   عناصر  قيام  يُظهر  فيديو  شريط  ،(بتسيلم "  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  مركز  نشر •

 في  عبده  أحمد  باغتيال  -اإلسرائيلي  االحتالل  لشرطة  تابعة  -(اليمام )  الحدود  حرس  شرطة  في   الخاص ة

 )معـا( .أحد على خطرا   يشك ل أن دون سي ارته داخل  يجلس  وهو البيرة مدينة

 

 على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا  
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