
  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-7                   السبتاليوم  : 

   أواًل : الممف السياسي 

 المنية وافتو الذي السابق زيمبابوي جميورية رئيس موغابي روبرت عباس، محمود الرئيس نعى 
 .عاما 59 ناىز عمر عن الجمعة، مساء

 الذين األفارقة القادة واحد لزيمبابوي، المؤسس واألب الرئيس موغابي الراحل سيادتو واستذكر
 .لبالدىم االستقالل تحقيق في نجحوا
 إلى الدائم ووقوفيا المحافل، كافة في لشعبنا الداعمة زيمبابوي جميورية بمواقف الرئيس، وأشاد
قامة الفمسطيني، الحق جانب  .المستقمة دولتنا وا 
 العزاء واجب لتقديم يوسف أبو واصل التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة عضو سيادتو ابتعث وقد

 .الفمسطيني والشعب الرئيس عن نيابة موغابي، بالراحل
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 بشكل لممتظاىرين اإلسرائيمي االحتالل قوات قبل من القتل عمميات استمرار فتح حركة أدانت 

 .القطاع عن الظالم الحصار برفع مطالبة غزة، قطاع في سممي
 إعطاء لعدم السممية، المظاىرات ىذه في المشاركة األطراف جميع ، لها بيان فيفتح  وطالبت
 .شعبنا أبناء من واألبرياء والنساء األطفال من المزيد لقتل أعذار أية االحتالل قوات

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبيةالمصدر: 
 
 
 حكومة تنفذه كبير تيويدي استيطاني مخطط من البكري جبرين الخميل محافظة محافظ حذر  

 االسبوع خالل جرى ما الى مشيرا المحافظة اراضي كافة عمى المتطرفة اليمينة نتنياىو بنيامين
 البمدات في رئيسية طرق واغالق الشريف االبراىيمي والحرم القديمة لمبمدة اقتحام من الماضي
 .والقرى
 عمى المقامة الحديدية البوابة االحتالل سمطات اغالق إن فمسطين صوت عبر البكري وقال

 لمبمدة الشرقية المنطقة عمى لمسيطرة سعييا اطار في ياتي عوا بيت بمدة قرب الرئيس الطريق
 مستوطنتيم لتوسعة ليم المجال وافساح الحركة حرية المنطقة تمك في المستوطنين واعطاء
 .المواطنين اراضي عمى المقامة

https://fatehinfo.net/post/158864


  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-7                   السبتاليوم  : 

 فييا يوجد التي المناطق في سيما االحتالل مع التعامل قواعد تغيير ضرورة عمى البكري وشدد 
 لوقف والدولي واالقميمي المحمي بالوضع عالقة ليا اليات ووضع ايجاد واىمية مقدسات

 .االحتالل انتياكات مخططات
 يناذاعة صوت فمسط المصدر:

 في الييئة بيا تقوم التي المشاريع ان عساف وليد واالستيطان الجدار مقاومة ىيئة رئيس قال 
 المواطنين صمود تعزيز ىدفيا جنين بمحافظة العنصري الفصل جدار من القريبة المناطق
 .المصادرة خطر من االراضي تمك عمى والحفاظ ودعميم
 حراثة ابرزىا عناصر ثالثة عمى ترتكز المشاريع ىذه ان  فمسطين،  صوت عبر عساف واضاف

 ليتمكن جديدة زراعية طرق فتحو  المستوطنين، اعتداءات من وحمايتيا واصالحيا االراضي تمك
 الف 31 تقع حيث وعانين والطيبة ورمانة زبوبا في السيما اراضييم الى الوصول من المواطنون

 بتعزيز المشاريع ىذه في الثالث العنصر يرتكز فيما الجدار، خمف القرى تمك ارضي من دونم
 والكيرباء الماء توفير خالل من والمستوطنات الجدار من القريبة المنازل في المواطنين صمود

 .االساسية والخدمات
 يناذاعة صوت فمسط المصدر:

 
 الرسمي اإلعالم عمى العام بالمشرف ممثمة الفمسطينية والتمفزيون لإلذاعة العامة الييئة وقعت  

 األمين بوكيل ممثمة المتحدة األمم مع اإلعالمي، الجانب في تعاون اتفاقية عساف، أحمد الوزير
 .فميمنق ميميسا العالمي لمتواصل العام

 مندوب بحضور نيويورك، بمدينة المتحدة األمم مقر في توقيعيا جرى التي االتفاقية وتتعمق
 الصحفية والمقابالت البث بحقوق منصور، رياض السفير المتحدة االمم لدى الدائم فمسطين
 وما وعمميا، المتحدة األمم حول العالم في العامة التوعية لرفع اإلخبارية، والقصص والتقارير
 خالل من بإنتاجيا تقوم التي المواد ىذه ونشر والمخيمات، الالجئين وقضايا" األونروا"بـ يتعمق
 عالمية قضايا حول توعوية ومضات وبث الفمسطينية، والتمفزيون لإلذاعة العامة الييئة قنوات
 .وثقافية توعوية وبرامج

 وكالة وفاالمصدر: 
 
 



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-7                   السبتاليوم  : 

 ثانيًا : ممف الحكومة 

 إلدارة غريب اسراء الشابة جثمان من مخبرية عينات إرسال الخطيب أكرم العام النائب أكد  
 .الياشمية األردنية المممكة في العام األمن لمديرية التابعة الجرمية واألدلة المختبرات

 تقدم كونيا يأتي األردنية المختبرات إلدارة العينات إرسال أن في تصريح صحفي، الخطيب وتابع
 إرساليا تم حيث فمسطين، في لدينا إجرائيا ولتعذر الفحوصات من النوع ىذا مثل في المساعدة

 .الفمسطيني الشرعي الطب قبل من
  وكالة وفاالمصدر: 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 جردات سماح بيرزيت جامعة في الطالبة ، السبتاليوم فجر اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، 
 من عددا ، اليوم فجر اإلسرائيمي، االحتالل طائرات ، فيما قصفت،البيرة مدينة في منزليا من

 أن دون القطاع، شمال الىيا بيت بمدة وشمال غزة، مدينة وشرق حانون، بيت بمدة شرق المواقع
 .إصابات عن يبمغ

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 ، غزة محافظة شرق عام 31 الربعي خالد  الطفل: من كالً  استشياد عن الصحة وزارة أعمنت  

 ،جراء مساء الجمعة اخرين  14،واصابة غزة شمال محافظة( 31)االشقر سامي عمي: الطفل
   غزة قطاع شرق السممية  العوة لمسيرات االسرائيمي االحتالل قوات  قمع

 وزارة الصحةالمصدر: 
 الدول توجيات في ميمة تحوالت ىناك إن ،اإلسرائيمي الوزراء رئيس نتنياىو بنيامين ادعى

 التي إسرائيل مع العربي التطبيع حالة في ممحوظ تزايد ىناك وأن إسرائيل، تجاه العربية والشعوب
 ".المستمر اإليراني العدوان" بـ وصفو ما إزاء بأكمميا المنطقة عن لمدفاع تعمل

 البد أنو اآلن يدركون العرب القادة من العديد أن سي( بي بي) قناة مع لقاء خالل نتنياىو وزعم
 وغيرىا، واألمن والمياه والطاقة والتكنولوجيا التجارة مجاالت في إسرائيل مع العالقات دفع من

 .الفمسطيني المسار عمى التعثر عن النظر بصرف

 بي بي سي المصدر:



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-7                   السبتاليوم  : 

 سجون في اسرى ةستأن  ، ربو عبد حسن والمحررين االسرى شؤون ىيئة باسم المتحدثقال  
 الذاعة أكد حسبما صعبة صحية ظروف في الطعام عن المفتوح اضرابيمون يواصم  االحتالل
 .فمسطين صوت
 يواصل الخميل بمحافظة دورا من غنام احمد االسير إن عبر صوت فمسطين،  ربو عبد واوضح
 وثائر جنين في برقين من خموف سمطان وىم اخرون خمسة يشاركو شيرين نحو منذ اضرابو
 االعتقال من يعانون اسير 955 ان مبيناً  عمي، واسماعيل الجدع وناصر قعدان وطارق حمدان
 . االحتالل سجون في االداري

 يناذاعة صوت فمسط المصدر:

 
 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 توقعت فيما شخصا، 11 إلى الباىاما جزر في" دوريان" إعصار ضحايا حصيمة ارتفعت 
 .العدد بارتفاع محمية مصادر

 لقوة التدريجى التراجع من الرغم عمى أنو األعاصير لرصد الوطني األمريكي المركز وقال
 .المقبمة األيام خالل قوتو عمى اإلعصار يحافظ أن المتوقع من لكنو اإلعصار،

 وكالة سبوتنك:لمصدرا
 
 األسابيع في سيكشف ترامب الرئيس أن يعتقد إنو بومبيو مايك األمريكي الخارجية وزير قال 

 ." القرن صفقة"  باسم اعالمياً  عروفةموال  السالم خطة تفاصيل القادمة
 الواليات إن الماضي األسبوع قال األوسط لمشرق األبيض البيت مبعوث جرينبالت جيسون وكان

 المقرر اإلسرائيمية االنتخابات قبل المنتظرة الخطة من السياسي الجزء عن تكشف لن المتحدة
 .أيمول سبتمبر 31 في إجراؤىا

 وكالة رويترز:لمصدرا
 
 عمى األوسط، الشرق في السالم لعممية الخاص المتحدة األمم منسق مالدينوف نيكوالي عّمق 

 فعاليات في مشاركتيما خالل اإلسرائيمي، االحتالل جيش برصاص فمسطينيين طفمين استشياد
 ويجب  ،!مروع أمر ىذا ان ، حسابو عمى تويتر في تغريد عمى غزة قطاع شرق العودة مسيرات



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
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 2019-9-7                   السبتاليوم  : 

 تيديد عمى رداً  وفقط أخير، كممجأ فقط المميتة القوة واستخدام القوة، استخدام معايرة إسرائيل عمى 
 ".خطيرة إصابة أو بالموت وشيك

 شبكة تويتر:لمصدرا
 . بالده عمى ىجوم أي نتائج ستتحمل إسرائيل أن من عون ميشال المبناني الرئيس رحذ

 اعتداء أيأن ” لبنان في الخاص المتحدة األمم منسق كوبيتش يان مع اجتماع خالل عون وقال
 يترتب ما كل إسرائيل تتحمل النفس عن مشروع بدفاع سيقابل أراضيو وسالمة لبنان سيادة عمى
 .“نتائج من عنو

 وكالة رويترز:لمصدرا
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 
 .البريطاني الجيش داخل ييودي لواء تشكيل عمى توافق البريطانية السمطات - 3511 -1-5  

    
 

 
 

 انتهت النشرة اليومية  
 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

