
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-9                   االثنيناليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 ،"الرابعة الصناعية الثورة" الرابع الوطني المنتدى أعمال ،اليوم عباس، محمود رئيسال  افتتح
 في الفمسطيني االحمر اليالل جمعية قاعات في والتميز لإلبداع االعمى المجمس ينظمو الذي
 .البيرة
 المبدعون حققيا التي واالنجازات االختراعات أىم عمى واطمع المنتدى أقسام في سيادتو وجال
يصال لدعميم اإلمكانيات كافة توفير ضرورة مؤكدا الشباب، والرواد  .العالم إلى رسائميم وا 
 قامت ذلك أجل ومن والمخترعين، بالمبدعين كبيرا اىتماما تولي فمسطين أن عمى سيادتو وشدد
 .والتميز داعاإلب مؤسسة بإنشاء

 وكالة وفاالمصدر: 
 

 االحتالل سجون في السايح بسام األسير استشياد أن إشتية، محمد الوزراء رئيس أكد 
 .الطبي اإلىمال نتيجة متعمد قتل جريمة اإلسرائيمي،

 السايح، بسام لمشييد والرحمة المجد" ،"فيسبوك" موقع عمى صفحتو عمى الوزراء رئيس وكتب
 نتيجة متعمد قتل جريمة نعده فيما واالحتالل، المرض مع: صراعين بعد المنية وافتو الذي

 ".االحتالل سجون في الطبي اإلىمال
 في السايح بسام االسير استشياد ان ممحم، ابراىيم الحكومة باسم المتحدث اكد ومن جيتو

 ان عمى مشددا لمعالج، فرصة لو تتوفر لم حيث االحتالل ارتكبيا اعدام جريمة االحتالل سجون
 .والتفتيش لممراقبة السجون واخضاع الدولية المساءلة توجب الجريمة ىذه

 ممف الى وستضاف مساءلة دون تمر لن الجريمة ىذه ان،" فمسطين صوت" عبر ممحم واضاف
 بمسؤولياتيا باالضطالع الحقوقية الجيات كافة ستطالب الحكومة ان عمى مشددا الدولية الجنائية

 .االمريكية االدارة من بغطاء انتياكاتيم يمارسون الذي المجرمين محاسبة تجاه
 فيسبوك، اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
 مؤلمة مقاومة" ىناك يكون أن ضرورة عمى ،فتح حركة رئيس نائب العالول محمود شدد 

 ".ُمكمفا يصبح حتى اإلسرائيمي، لالحتالل
 المقاومة نشطاء مع التواصل الماضية األيام في تم أنو ،ت صحفيةفي تصريحا العالول وذكر

 .لالحتالل بالنسبة موجعة المسألة ىذه أن موضحا بيا، النيوض أجل من الشعبية
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 إلى وصوال المستيدفة واألماكن القرى في الذاتي والدفاع الحراسة لجان تفعيل أىمية إلى ولفت 
 عمى وضغطا تأثيرا أكثر تكون أن الممكن من التي الشعبية المقاومة من جديدة أشكال دراسة

 "..القادمة باأليام الشعبية المقاومة نشطاء مع التداول خالل سيكون ما ىذا" أن مبينا االحتالل،
 لو، بديل وتعيين منصبو من غرينبالت جيسون األوسط لمشرق األمريكي المبعوث استقالة وحول
 والموقف شعبنا ضد االحتالل في والمشاركة التطرف خط  تغيير، يوجد ال: " العالول أضاف
 والمدرسة المجموعة نفس من ىو غرينبالت عن بدالً  جاء مستم،ومن حقوقنا ضد الصمف
 .الفمسطيني الشعب لحقوق المعادية

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 

 نتيجة االسرائيمي االحتالل قبل من بارد بدم قتل السايح بسام الشييد األسير ان فتح حركة اكدت
 بشكل تنص التي الرابعو جنيف وألتفاقية الدولي لمقانون فاضحة بمخالفو المتعمد، الطبي اإلىمال
 الحرب أسرى معاممة كيفية عمى واضح
 عنصري قرار ىو المرضى األسرى إعدام قرار إن اسامة القواسمي المتحدث باسم الحركة ، وقال
ننا إنساني، ال  األسرى من والعشرات دياك أبو سامي المريض األسير مصير أن من نحذر وا 

 اإلسرائيمية العنصرية السياسة ىذه أمام المصير ذات سيكون المرضى
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 

 
 األسير قتل جريمة عن كاممة المسؤولية اإلسرائيمي االحتالل سمطات الوطني، المجمس ّملح  

 منذ االحتالل سجون في اعتقالو فترة طيمة السرطان مرض من يعاني كان الذي السايح، بسام
 .باألمس استشياده تاريخ حتى ،5102 عام
 بحق اإلسرائيمية الجرائم سمسمة إلى تضاف الجريمة ىذه إن ،صحفي بيان في المجمس وأكد

 لمشروط صارخ انتياك في بحقيم، المتعمد الطبي اإلىمال سياسة نتيجة الفمسطينيين األسرى
 جنيف اتفاقية من(33-52) المواد في عمييا المنصوص لألسرى الطبية والرعاية الصحية
  الحرب أسرى بمعاممة الخاصة
 وكالة وفاالمصدر 
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 والتي االبطال اسرانا بحق اإلحتالل سمطات اركبتيا التي البشعة الجريمة الخارجية وزارة أدانت  
 الطبي االىمال وتعمد والتنكيل القمع سياسة و بحقيم عنصرية وتشريعات قوانين باعتماد تتمثل

 من عاما ٧٤ السايح بسام االسير الشييد ضحيتيا راح التي الجريمة والتي كان اخرىا لصحتيم،
 االسرى، عشرات ضد فييا واالغتيال القتل وحمقات فصوليا تتواصل والتي أمس، مساء نابمس
 استشياد عن والمباشرة الكاممة المسؤولية نتنياىو بنيامين برئاسة االسرائيمية الحكومة محممةُ 
 . الكارثية نتائجيا وعن السايح االسير
ستفرادىم ومستوطنيو االحتالل تغول الخارجية وزارة أدانت أخرى ةيناح ومن  بشعبنا العنيف وا 

 لالحتالل الكامل االمريكي لالنحياز مباشرة نتيجة وتعتبره واالنساني، الوطني وجوده ومقومات
نعكاس واالستيطان،  التواطؤ درجة تصل والتي شعبنا أبناء اتجاه الدولية الالمباالة لحالة وا 

 الدولية الحماية توفر عن الدولي المجتمع تقاعس ظل في الحالة ىذه إستمرار إن. المفضوح
 سياسة ان فمسطين،مؤكدةً  في بالحالة الخاصة الدولية القرارات تنفيذ وضمان وتنفيذ لشعبنا
 .بحقوقو وتمسكو شعبنا صمود من تنال لن والتخريب الترىيب

 وزارة الخارجية المصدر: 
 

 الحفاظ بضرورة العالم عقالء خريشة ابراىيم جنيف في المتحدة االمم لدى فمسطين مندوب طالب
 الدولي والنظام القانون عمى االمريكية االدارة تسمط ظل في الدولية القانونية المنظومة عمى

 . الدولية القوانين احترام ابيب تل ورفض
 بالقانون اسرائيل بالزام مطالبة الدولية المنظومة ان ، الرسمية" فمسطين صوت" عبر خريشة وقال

 . الرابعة جنيف اتفاقية وخاصة الدولي
 بشأن جنيف التفاقية الراعية وسويسرا االحمر الصميب مع التواصل استمرار انو خريشة واكد

 االىمال نتيجة االحتالل سجون في الطعام عن المضربين واالسرى يحالسا بسام االسير استشياد
 المادتين وفق ليم الطبية الرعاية من اسرائيل وتنصل ، االحتالل سجون ادارة قبل من الطبي
 . جنيف اتفاقية من 0٧1 و 0٧٤
 خالليا ستعرض والذي اليوم االنسان حقوق لمجمس واالربعين الثانية الدورة انطمقت ذلك الى

 وعدم غزة قطاع في العودة مسيرات بخصوص الحقائق تقصي لجنة عن صدرت التي التوصيات
 .التوصيات بتمك اسرائيل التزام
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 الثالث في فمسطين في االنسان حقوق بحالة المعني السابع البند مناقشة تتم ان المقرر ومن ىذا 
 ممف خاصة شعبنا ابناء لحقوق اسرائيل انتياكات فيو سُتعرض والذي الشير ىذا من والعشرين
 . االسرى

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 التشريح نتائج حول العدلي لمطب النيائي التقرير ان  شاللده محمد. د العدل وزير كدأ  
 نتائج صدور تأخير اسباب ان مشيرا غدا العامة النيابة الى سيسمم غريب اسراء لممرحومة
 الياشمية ةاالردني المممكة من االنسجة تقرير نتائج وصول لحين يعود التشريح

 اسراء المرحومة جثمان بتشريح المكمف الشرعي الطبيب أن وت فمسطين،ص عبر شاللده واكد
 . لحم بيت في الشرعي الطب اختصاصي وىو العامة النيابة من القاضي أشرف. د ىو غريب
 حول االجتماعي التواصل ومواقع االعالم وسائل بعض عبر تداولو تم ما  ، اخرى جية من

 استقاالتيم، بتقديم الوزارة في الشرعيين األطباء من ثالثة قيام بين ربط او عالقة اي وجود
 . غريب المرحومة بقضية
 عقوبات وصدور لدييم، مخالفات لوجود نتيجة تأتي الثالثة األطباء استقالة أن شاللده، واوضح
 بالطب وليس الوطنية بالسمطة مس يعتبر القضيتين بين الربط ان معتبرا بعضيم، بحق تأديبية
 .اخرى بمسائل اقحاميا يجوز وال عام راي قضية ألنيا الشرعي

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 

 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

، خالل عمميات دىم وتفتيش مواطناً  0٧، االثنيناليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 . بالمحافظات الشمالية والقدس

 قرب األغنام رعاة صوب النار ، اليوم صباح االحتالل، قوات أطمقت وفي المحافظات الجنوبية
 جرافات ربعأ محدود ت بشكلتوغم، فيما  غزة مدينة جنوبي الديك جحر بمدة شرقي" النسر" بوابة

 .القطاع شمال جباليا بمدة شرقي" صفية أبو" موقع بوابة من انطالًقا إسرائيمية عسكرية
 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
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 روح عمى اليوم من اعتبارا ايام ثالثة لمدة الحداد االحتالل سجون في االسيرة الحركة أعمنت  
 . امس االسرائيمي ىاروفيو آساف مشفى في مكبالً  ارتقى الذي السايح بسام الشييد

 سجون في األسرى أن ربو عبد حسن والمحررين األسرى شؤون ىيئة باسم المتحدث وقال
 الطبي االىمال عمى احتجاجية خطوة في اليوم الطعام وجبات ارجاع قرروا االسرائيمي االحتالل
 . االسرى بحق المتعمد

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 وحقوق األسير لرعاية الضمير ومؤسسة األسير، نادي) اإلنسان وحقوق األسرى مؤسسات قالت

( ٧٤1) اعتقمت اإلسرائيمي االحتالل قوات إن ، (والمحّررين األسرى شئون وىيئة اإلنسان،
 .المنصرم أغسطس/ آب شير خالل امرأة( 00)و طفاًل،( 21) بينيم مواطنا

 اعتقمت االحتالل سمطات أن االثنين، اليوم أصدرتيا حقائق ورقة في ؤسساتالم وأوضحت
 من مواطناً ( 21)و والبيرة، اهلل رام محافظة من مواطناً ( 15)و القدس، مدينة من مواطناً ( 065)

 فيما مواطنًا،( 31) لحم بيت محافظة ومن جنين، محافظة من مواطناً ( ٧٧)و الخميل، محافظة
 واعتقمت مواطنًا،( 03) اعتقمت طولكرم محافظة ومن نابمس، محافظة من مواطناً ( 31) اعتقمت

 سمفيت، محافظة من( 6)و طوباس، محافظة مواطنين( 6)و قمقيمية، محافظة من مواطناً ( 5٧)
 .غزة قطاع من( ٤)و أريحا، محافظة من( 1)و

  وكالة وفاالمصدر: 
 
 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تجاه والواضح الثابت األردن موقف عمى تأكيده ،الثاني اهلل عبدالممك  األردني ىلاالع جدد 
 عمى المستقمة دولتيم وقيام والمشروعة، العادلة حقوقيم لنيل الفمسطينيين بدعم الفمسطينية القضية
 .الدولتين حل أساس عمى الشرقية القدس وعاصمتيا ،026٤ عام حزيران من الرابع خطوط
عالمية واقتصادية سياسية شخصيات  لقائو خالل الممك ولفت  عمى سيمتقي أنو إلى ،اردنية وا 
 والمسؤولين القيادات من عددا نيويورك، في المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات ىامش
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 نقف أن واجبنا أنو مضيفاً  ،الفمسطينية القضية حيال تالثاب األردن موقف عمى لمتأكيد الدوليين، 
 .الفمسطينيين إخواننا نبجا إلى

 االردنيةوكالة االنباء :لمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 منظمة“ اعتبار عمى الموافقة بعد العربية الدول جامعة إلى فمسطين انضمام - 02٤6 -2-2  

 تقوم أن المنظمة حق من بذلك وأصبح،الفمسطيني لمشعب شرعًيا ممثاًل  ”الفمسطينية التحرير
 التصويت في يشترك أن العضو ىذا حق من وأصبح الجامعة، مجمس في لفمسطين ممثل بتعيين
 .المجمس يناقشيا التي القضايا كل عمى
 
 الممك مشروع عمى المبنية العربية السالم خطة فاس في العربية القمة تتبنى - 0215 -2-2  
 .القدس عاصمتيا فمسطينية دولة إلى المبادرة تدعو المشروع، عمى طفيفة تعديالت مع فيد
 
 فمسطين في الييودية أبيب تل مستعمرة تقصف اإليطالية الحربية الطائرات -02٧1 -2-2  

 .شخصا 00٤ وتقتل الثانية العالمية الحرب إبان
 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

