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 2021-6-25 المشهد االخباري الفلسطيني

 المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم يصدر عن 

  صارخ   انتهاك  المحتلة،  القدس  مدينة  في  لبالدها   سفارة   افتتاح  هندوراس  قرار  أن  الوطني  المجلس  اعتبر •

  والسياسية   القانونية  المكانة  تؤكد  التي  ةالصل   ذات  الدولي  األمن  مجلس  وقرارات  الدولي،  للقانون  وجسيم

 لسطين،وفـا،معـا،سوا( )ت.ف .محتلة فلسطينية أرض باعتبارها  القدس لمدينة والتاريخية

 مدينة   في  سفارتها   افتتاح  على  هندوراس   جمهورية  إقدام  العربية،  الدول  لجامعة   العامة  األمانة  أدانت •

 والتي   الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية   وقرارات  ليدوال   للقانون   جسيم  انتهاك  في  ،أمس  المحتلة،  القدس

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .القدس مدينةل  القائم والتاريخي القانوني والوضع المكانة على تؤكد

  وأكد ،  القدس  في  لها   سفارة  بفتح  هندوراس  جمهورية  قيام  االردنية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  أدانت •

  مرفوضة   خطوة  القدس  في  السفارة  فتح  أن  الفايز،  علي  هللا  ضيف  سفيرل ا   الوزارة  باسم  الرسمي  الناطق

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا( .الدولية الشرعية وقرارات لدوليا  للقانون جسيما   خرقا   وتعد ومدانة

  فان   كيس  فلسطين  دولة   لدى   هولندا   ممثل  مع  ،أمس   الشيخ،   حسين   الوزير"  فتح "  مركزية  عضو   بحث •

 القدس   مدينة   في  المستمرة  االحتالل  واعتداءات  والمنطقة،   الفلسطينية  القضية   حول   المستجدات  آخر  بار،

 ،معـا،سوا()وفـا .جّراح الشيخ وحي

 واحتمال   الشرقية  القدس  في  والفلسطينيين  اإلسرائيليين  بين"  االشتباكات"  إزاء  قلقها   عن  روسيا   أعربت •

 )معـا(. السيطرة عن الوضع خروج

  وأمن   سالمة  ضمان  على  إسرائيل  وينسالند، نحث  تور  األوسط  بالشرق  السالم  لعملية  األممي  المنسق  قال •

 .)الجزيرة( الدولي القانون بموجب  مسؤولياتها  مع يتماشى بما  الفلسطينيين، السكان

  بين   الوضع  :غرينفيلد   توماس  ليندا   السفيرة المتحدة  األمم  لدى  الدائمة  األمريكية  المندوبة  قالت  •

  العنف   لتجنب  المبذولة  الجهود  أهمية   من   يزيد  مما   بالمخاطر  وفا محف   زال  ما   وإسرائيل  الفلسطينيين

 )الجزيرة(  .التوترات وتخفيف

 االعتداءات من الفلسطينيين المدنيين بحماية  المدني المجتمع االمن بمجلس  تونس ممثل طالب •

   )الجزيرة(.االسرائيلية واالنتهاكات

الغانم خطالب رئيس م • الكويتي مرزوق  االمة  االجلس  البرلمان  وروبي بضرورة  الل مباحثات مع رئيس 

 )ت.فلسطين( . لوقف ممارسات االحتالل العدوانية والمستمرة بحق ابناء شعبنا تحرك اوروبي ودولي 

 امالع  الجتماعهم  الختامي  البيان  في  وذلك  فلسطين،  بدولة  االعتراف  بالدهم  حكومة   إيرلندا   أساقفة  البط •

  . مارتن  إيمون  األساقفة  رئيس  برئاسة  ،"كورونا "  جائحة  بسبب  افتراضي ا   عقد  الذي  2021  لصيف
 فلسطين،وفـا،معـا،سوا( )ت.

 سواء   العامة  لحريات  األساسي  القانون  احترام  على  يوسف  ابو  واصل  التحرير  منظمة  تنفيذية  عضوأكد   •

 )الجزيرة مباشر( .بالقانون  مكفول يكون ان يجب  الذي المعارضة الفصائل الى االنتماء او الرأي بابداء
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  مشاركة   من  الفلسطينية  بالسلطة  لدينا   مانع  ال  :دويكات   طالل  اللواء  االمنية  االجهزة  باسم  المتحدث  قال •

  التي   النتائج  على   مترتبة  اجراءات  اي   إلتخاذ  جاهزة  والحكومة  اللجنة،  بهذه  وأنسانية  حقوقية  مؤسسات

 مرفق      )الجزيرة(.اللجنة هذه لها  ستصل

  وقالت؛  بنات  نزار  الفلسطيني   الناشط  لوفاة  للغاية  انزعاجها   عن  األمريكية  الخارجية  وزارة  اعربت •

 خالصةال   التعازي  ونقدم   بنات  نزار   الفلسطيني   الناشط  لوفاة  للغاية  منزعجون"   االمريكية  الخارجية

 )معـا( ".لعائلته

  اإلتحاد   ممثل  عبر   كما   بنات،   وفاة   في  فوري  بتحقيق  السالم   لعملية   المتحدة   لألمم   الخاص  المنسق  طالب •

  اإلتحاد  ممثل  وطالب  إعتقاله،  بعد  الفلسطيني  الناشط  بوفاة  وحزنه  صدمته  عن   فلسطين  في  االوروبي

 )الجزيرة( .فورا  وشفاف ومستقل كامل تحقيق بإجراء بتغريدة  االوروبي

  . نزار  ةبوفا   وشفاف  سريع  تحقيق  إلى  حاجة  هناك  أن  بالقدس  العام  البريطاني  القنصل"  هول  فيلب"  قال •
 ( )الجزيرة

مصطفى  للمبادرة  العام  األمين  قال •   واغتيال   قتل  جريمة   بنات  نزار  للناشط  وقع  ما   البرغوثي  الوطنية 

 )الجزيرة(  .مقبول وغير  معيب أمر وهو برلماني،  ومرشح لمعارض سياسي

 للضرب  تعرض  أنه  أثبت  بنات  نزار   جثمان  تشريح إن    :األعرج  حلمي  الحريات  عن  الدفاع  مركز  مدير   قال •

  الضحية   إنصاف  أجل  من   بها   قام  من محاسبة  ينبغي   جريمة  وهذه  وفاته،   إلى  أدى  ما   جسده،   أنحاء  كافة  في

 )الجزيرة(  .تتكرر  ال حتى وعائلته،

 ما   أميال،   تسعة  إلى  الصيد  مساحة  توسعة  على  التوافق  تم  أنه  المدنية،  للشؤون  العامة  الهيئة  أعلنت •

  بالعمل   ار االستمر  مع  الجنوبية  المحافظات  في  الصيادين  من  ديد الع  كاهل  عن  العبء  تخفيف  في  يساعد 

 )ت.فلسطين،وفـا( .مستقبال  النسبة هذه زيادة على

  اتفاقية   ،أمس  الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  الرجوب،  جبريل  الفلسطينية،  الكشافة  جمعية  رئيس  وقع •

  سفير   بحضور  الحردان،  جاسم  القطرية  والمرشدات  الكشافة  لجمعية  العام  المفوض  مع  المشترك  للتعاون

     )وفـا( .غنام نيرم قطر، لدى فلسطين دولة

 2021-6-24 خميس لالمسائي ا

  عنوان   تحت  هللا  رام  مدينة   في  عقدت  التي  الجتماعاته  الثامنة  الدورة   أعمال  ختام   في   فتح  ثوري   أكد •

 الوطنية   والبوصلة  األبدية   عاصمتنا   تبقى  القدس  أن  ،" شعبنا   وحرية  هويتنا،  وعنوان  عاصمتنا،  القدس"

 وطن( )وفـا،معـا،سوا،دنيا ال.الفلسطيني العربي الشعب يتوحد وعليها  ولها 

  فتح   بحركة  النهوض  أجل  من  وحلول  األفكار  لديه  الجميع  أن  عيطة  ابو  فايز  فتح  ثوري  سر  امين  نائب  قال •

 .)صوت فلسطين(  "األمان بر الي الفلسطيني الشعب قيادة من تتمكن حتي الوطني المشروع قائدة لتبقي

  الحركة   بها  تمر  التي  التحديات  نتيجة  قلق  لديهم   فتح  حركة  أبناء  كل   أن" اليوم،  عيطة  ابو  فايز  لدكتورا   قال •

)صوت ."ينتظرونها   وكانوا   الدورة  هذه  مجريات  وتابعوا   عام،  بشكل  الفلسطينية  والقضية  خاص  بشكل

 فلسطين(   

  بتشكيل   أوعز  اشتية،  محمد  زراءالو  رئيس  إن  دويكات،   طالل  اللواء  األمنية  األجهزة  باسم  المتحدث  قال •

 تنفيذا   االمن،  قوى  قبل  من  اعتقاله  بعد  بنات  نزار  المواطن  وفاة  بخصوص  ومحايدة،  فورية  تحقيق  لجنة

 وفـا،معـا( ت.فلسطين،).العامة النيابة لقرار

 إن   مؤخرا،  عنه  صدر  صحفي  تصريح  في  منصور،  رياض  المتحدة  األمم  لدى  الدائم  فلسطين  مندوب  قال •

  دولية   حماية  وتوفير   النار،  إلطالق  دائم  لوقف   العالم،  في  الدبلوماسي  الحراك  ضمن  تأتي  جتماعاتاال  هذه

 )صوت فلسطين،وفـا،معـا( .لشعبنا 
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  مدينة   إلى  أبيب  تل  من   إسرائيل  في  سفاراتها   نقلت  التي  الدول  من  قليلة  حفنة  إلى  اليوم  هندوراس  انضمت •

  أورالندو   خوان  هندوراس  ورئيس  أنه   بينيت  نفتالي  رائيلياإلس  الوزراء  رئيس مكتب  وأكد ،  المحتلة  القدس

 )الجزيرة،معـا( .القدس في تيغوسيغالبا  سفارة مقر اليوم دشنا  هيرنانديز

  تمثل   الخطوة  هذه  أن  مؤكدا    القدس،  في  لها   سفارة  هندوراس  جمهورية  افتتاح  العربي  البرلمان  أدان •

  بالوضع   المساس  عدم  جميعها   تؤكد  التي  الدولية  الشرعية  ولقرارات  الدولي  للقانون  صارخا    انتهاكا  

 )وفـا،معـا،سوا( .القدس لمدينة القائم التاريخي

  الى   الخميس  اليوم  سفارتها   نقل  على  هندوراس  إقدام  العبارات  بأشد  والمغتربين  الخارجية  وزارة  أدانت •

  ومكانتها   المقدسة  نةالمدي  بشأن  الواضحة  االممية  والقرارات  الدولي  للقانون  صارخ  انتهاك  في  القدس،

 )ت.فلسطين،وفـا،معـا،سوا(  .والسياسية القانونية

  خطة   31  على  الجديدة  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  مصادقة  إن  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  قالت  •

.  العنصري   االستعماري  االستيطاني  وموقفها   الحقيقي  وجهها   يظهر  المحتلة،  الغربية   الضفة  في  استيطانية
 ،وفـا،معـا،سوا( )ت.فلسطين

 وحدات  بناء  على  اإلسرائيلية   السلطات  مصادقة  األردنية،  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزارة  أدانت •

 ،وفـا،معـا،سوا(بترا) .المحتلة الفلسطينية  األرض في جديدة استيطانية

  قيام   في  لهأم  عن  البيد،  يائير   اإلسرائيلي،  لنظيره  حمود،  بن  حمد  بن  بدر  العماني،  الخارجية  وزير   أعرب •

  ( الوطن دنيا).الفلسطيني الشعب تطلعات مع تتالقى للسالم رؤية   بتبني الجديدة الحكومة

. فلسطين  بدولة  باالعتراف  اإليرلندية  الحكومة  العام  لهذا   الصيفي  مؤتمرهم  ختام  في  إيرلندا   أساقفة  طالب •

 شعبنا   على  األخير  إلسرائيليا   العدوان  عن  الناتجة  فلسطين  في  اإلنسانية  األزمة   إلى  األساقفة  وتطّرق

 )معـا( .الفلسطيني

 حوالي   بأن  األوسط  الشرق   في  األساسي  الصراع  تجاه  األمريكية  المواقف  حول  جديد  رأي  استطالع  أظهر •

  اوف   فويس.)  الفلسطينيين  دعم  أجل  من  المزيد  تقدم  أن  المتحدة  الواليات  من  يريدون   الديمقراطيين  نصف

 ترجمة مركز اإلعالم(-أمريكا

  اإلعالم   وزير  الخميس،  اليوم  الهادي  عبد  أنور  السفير   التحرير  لمنظمة  السياسية  الدائرة  عام  مدير  لعأط •

 والُمقّدسات  َشعبِنا   أبناء  ضد   الُمتواصلة  اإلسرائيلية  واالعتداءات  االنتهاكات  على   سارة  عماد  السوري

 )وفـا(.والمسيحية اإلسالمية

  منذ   تاريخية  البلدين  بين   العالقات  إن  جرار،  حنان  إفريقيا   جنوب  جمهورية   لدى  فلسطين  دولة  سفيرة  قالت •

 )وفـا(  .ثورية وحركات تحرر كحركات الماضي القرن خمسينييات

 

 على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا  
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