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 أواًل : الممف السياسي

 فتح حركتي وفدي يجمع لقاء ىناك يكون ان محمود فتح حركة رئيس نائب العالول محمود  نفى 
 . القاىرة في وحماس

 قيادات من وفداً   اليوم القاىرة في سيمتقي فتح وفد ان" فمسطين صوت" الذاعة العالول وقال
 ..الجاري الشير من الثالثين في الوطني المجمس عقد ترتيبات في لمبحث الشعبية الجبية

 غداً  عمان االردنية العاصمة في الديمقراطية والجبية فتح حركة من وفداً  يمتقي ان المقرر ومن
 .والمحمية السياسية القضايا مختمف في لمبحث االربعاء

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 في استشيد التي الثورية واألىداف المبادئ إن "فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة التق 
 األجيال بو تيتدي نبراساً  ستظل الفمسطينية لمثورة العام القائد نائب جياد أبو الوزير خميل سبيميا

ن الالحقة،  تدفع باقية ستظل نضالية تعاليم من تركو وما الوطنية ومآثره الكفاحية سيرتو وا 
 .السميب الوطن استعادة أجل من المسيرة لمواصمة األجيال

 مناسبةب الفكرية والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صادر بيانفي ،"فتح"حركة  وأكدت
 التاريخيين ورموزىا مؤسسييا أحد تتذكر وىي فتح حركة أن" الوزير، الستشياد الثالثين الذكرى
 العودة في المؤسسين دربو ورفاق جياد أبو حمم تحقيق أجل من نضاليا ستواصل أنيا لتؤكد

 في المسبوقة غير ومساىمتو والنضال بالعطاء الحافل جياد أبو تاريخ وأن واالستقالل، والحرية
 الفتحاوي العطاء ىرم شكمت والتي عمييا وأشرف ليا خطط التي النوعية والعمميات المسمح الكفاح

 ستذكرنا الفمسطينية، الثورة تاريخ في ناصعة صفحات ليي المعاصر الفمسطيني التاريخ وصاغت
 النضال ومواصمة عميو والسير جياد أبو طريق استكمال أجل من الدؤوب العمل بضرورة دائماً 
 عنيا والذود الثابتة الوطنية الحقوق في والمتمثل روحو سبيمو في قدم الذي الكبير الحمم أجل من

 ".واألجداد اآلباء وطن بكرامتو، الفمسطيني فيو يعيش حر وطن وبناء

 الجنوبية بالمحافظات االعالم مفوضية: المصدر

 القمة بو خرجت ما بتنفيذ أممو عن لحركة فتح  الثوري المجمس سر أمين ماجد الفتياني أعرب
 في لمتعجيل العالم دول كافة مع العربية الجيود وتكريس وخطط برامج عبر قرارات من العربية

 .المستقمة الفمسطينية الدولة وقيام انيائو طريق عمى االحتالل لجم

http://fatehinfo.net/post/149558
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 بتحقيق الداخمية الوحدة تعزيز أىمية عمى" فمسطين صوت" إلذاعة حديث في الفتياني وشدد
 .القدس قمة بيا خرجت التي المكتسبات عمى الحفاظ أجل من الوطن شطري وتوحيد المصالحة

 أكد اليوم   القاىرة في الشعبية والجبية فتح حركتي بين ستجري التي بالمقاءات يتعمق وفيما
 العمل مراحل اختالف عمى والدم القرار في شريكة زالت وما كانت الشعبية الجبية أن الفتياني
 الوطني لمموقف رافعة الحوارات ىذه تكون أن آمال التحرير منظمة اطار في الفمسطيني الوطني

 .الوطنية الوحدة يعزز ما الفمسطيني

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

ة ، عضو المجنة المركزية لحرك التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائبد. لقا
 التي قراراتيا في واعتمدتيا الفمسطينية المقترحات كافة بالكامل تبنت العربية القمة انفتح ، 
 أمام الرئيس السيد طرحيا التي السممية السياسية الرؤية اعتماد وابرزىا الختامي البيان في جاءت
 .العربية السالم لمبادرة اساسا المستندة الماضي شباط في االمن مجمس

 قمة كانتبالسعودية   العربية القمة ان" فمسطين صوت" إلذاعة تصريحات في عريقات واوضح
 عاصمة القدس اعتبار االمريكي الرئيس اعالن العرب القادة جميع ادان حيث" امتياز"بـ فمسطينية
 .فمسطين لدولة عاصمة القدس في الثابت الفمسطيني الحق عمى واكدوا إلسرائيل،

 غواتيماال دولتي لثني محاولة في عمميا ستواصل العربية الوزارية المجنة ان الى عريقات واشار
 الى الفتا االفريقي، االتحاد مخاطبة عبر لالحتالل عاصمة بالقدس االعتراف عن وىندوراس
 االمم في فمسطين دولة مكانة تعزيز اجل من بدأت السويد برئاسة االمن مجمس في تحركات
 .المتحدة

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 المحكمة الى الفمسطينيين والمعتقمين األسرى ممف تحويل بسرعة الوطني المجمس طالب 
 . بحقيم جرائميا عمى االسرائيمي االحتالل سمطات لمحاسبة الدولية، الجنائية

 اليوم يصادف الذي الفمسطيني، األسير يوم مناسبةب عنو، صدر بيان في الوطني، المجمس وأكد
 وبذل أسير،( 0066) عدىم البالغ األبطال والمعتقمين االسرى قضية بمتابعة االستمرار الثالثاء،

 والعمل قضيتيم، نصرة أجل من والدولية والعربية الوطنية االمكانات كافة وتسخير الجيود، كل
 .معتقمين نواب 0 فييم بمن سراحيم، اطالق عمى
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 الدفاع وواجب الوطنية، االولويات سمم رأس عمى ستبقى المحورية القضية ىذه أن عمى وشدد
 تضحياتيم  عمى والقفز المشروع، نضاليم وتجريم تشويو محاوالت وجو في مقدس واجب عنيا

 من السجون تمك داخل شييدا 510  قدموا الذين وىم الغاشم، االحتالل سجون داخل ومعاناتيم
 .لبعضيم الجسدية والتصفية الطبي واالىمال والقمع الوحشي التعذيب بسسبب كرامتيم أجل

 وكالة وفا : المصدر

 الحكومة ممف:  ثانياً 

 األبطال أسرانا حرية أن عمى التأكيد الحكومة باسم الرسمي المتحدث المحمود يوسف جدد 
 في يتقدمون األبطال أسرانا أن عمى مشددا والحكومة، القيادة لدى األولويات رأس تشكل

 .والدولية واإلقميمية الداخمية المستويات كافة عمى تحرك كل حضورىم

 األبطال أسرانا إلى التحية االثنين، مساء اهلل، الحمد رامي برئاسة الوطني الوفاق حكومة ووجيت
 من عشر السابع يصادف الذي لألسير الوطني اليوم عشية االسرائيمي، االحتالل معتقالت في

 .عام كل من نيسان

 يوم اختير وما واألوقات، األيام كل عمى يييمن األسرى أبطالنا حضور  إن" المحمود وقال
 البطل شعبنا وجماىير القيادة فيو تجدد السنة، أيام لكل رمزا ليشكل إال نيسان من عشر السابع

 جميعا أسرانا ونيل شامل، بشكل الحرية تحقيق أجل من الكفاح ومتابعة مواصمة عمى اإلصرار
 ".اإلسرائيمي باالحتالل المتمثل والظالم الظمم وتبديد حريتيم، استثناء ودون

 جمعاء، اإلنسانية أبناء لحرية رمزا اليوم يشكمون األبطال أسرانا أن ترى الحكومة أن وأكد
 وأطير أعمى يجسدون، زالوا وما جسدوا، ألنيم البشرية أبناء كرامة عن لمدفاع رمزا ويعتبرون

 .  الحرية وىو اإلنسان بو اهلل َخص ما أقدس عن الدفاع في الفداء آيات

 وكالة وفا المصدر: 

 ، األعمى اإلفتاء مجمس رئيس الفمسطينية، والديار لمقدس العام المفتي حسين محمد الشيخ أعمن 
 عمى اهلل أعاده ىـ، 1343 لعام شعبان شير غرة ىو م،5612 نيسان 11 الثالثاء يومال أن

 .والبركات واليمن بالخير واإلسالمية العربية األمتين

 دار االفتاء الفمسطينية : المصدر
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  ممف االحتالل واالستيطان:  ثالثاً 

 مختمفة مناطق من مواطنين 2 ،الثالثاء االسرائيمي فجر اليوم  االحتالل قوات اعتقمت
 أحمد ،شبيطةيزن   سويدان، أسامة دحبور، جعفر:  ىم المعتقمين و الغربية الضفةبمحافظات 

 الرزة حسام جنين، من قبالوي عمي خالد الشابمن قمقيمية،  شبيطة الحميد عبد ىنية، أبو محمد
 .اهلل رام من المحسن عبد أحمد الشاب ، نابمس من

 وكالة معا  : المصدر

  : الممف العربي  والدولي رابعا  

 خادم أعمنو بما االسالمي التعاون لمنظمة العام االمين العثيمين أحمد بن يوسف. د شادأ 
 لصالح دوالر مميون 106 بقيمة دعم من) العزيز عبد بن سممان الممك الشريفين الحرمين
 األمم وكالة لصالح دوالر مميون 06 وبمبمغ الشريف، القدس مدينة في اإلسالمية األوقاف
 التاسعة العربية القمة انعقاد أثناء ،"أونروا" الفمسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة

 يةالتاريخ لممواقف امتداداً  يأتي الذي األمر السعودية، العربية المممكة في بالظيران والعشرين
 ولحقوقو الفمسطيني لمشعب الحكيمة السعودية القيادة تقدمو الذي المتواصل والدعم الثابتة

 .الشرقية القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو إقامة في المشروعة

 العالم لدى القدس مدينة مكانة عمى تأكيداً  القدس اسم العربية القمة اعطاء العام األمين ثمن كما
 سممان الممك الشريفين الحرمين خادم من المبادرة ىذه أن العام األمين وقال. واإلسالمي العربي

 منظمة جيود ويسند يدعم إنما" القدس قمة" القمة تسمية أو الدعم يخص فيما سواء عبدالعزيز بن
 .الشريف القدس أجل من ُأسست التي وىي وأعماليا اإلسالمي التعاون

 منظمة المؤتمر االسالميالمصدر: 
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 مما أسوأ صعبا، موقفا واجيا والغرب روسيا أن الفروف، سيرغي الروسي الخارجية وزير كشف 
 في األخيرة األزمة خالل الجانبين، بين االتصال قنوات نقص بسبب الباردة، الحرب إبان كان

 .سوريا

 اليجوم موقع في باألدلة تالعب أو تدخل أي سي، بي بي مع مقابمة في الفروف، نفى و
 ىجوم في سببا كان والذي دمشق، من بالقرب الشرقية بالغوطة دوما، في المزعوم الكيمياوي
 .الماضي السبت يوم سورية، منشآت عمى مشترك فرنسي بريطاني أمريكي

 ".بالموقع تعبث لم روسيا أن أؤكد أن أستطيع:" الروسي الخارجية وزير وقال

 بدوما سوريا في كيمياوي ىجوم أي وجود عدم عمى سي بي لبي الروسي الخارجية وزير وشدد
 .الماضي أبريل من السابع في

 فرنسا قادة عن نقمت لكنك األخرى، الدول رؤساء مع ميذب غير أكون أن يمكنني ال: "وأضاف
 تقارير إلى تستند كانت اقتبستيا التي األدلة كل بصراحة، وأتحدث المتحدة، والواليات وبريطانيا
 ".االجتماعي التواصل ووسائل اإلعالم وسائل

 ".مدبرة مسرحية كان حدث ما"وقال يحدث، لم اليجوم ىذا أن الفروف وأوضح

  بي بي سيالمصدر: .

 

 حدث في مثل هذا اليوم  :  خامساً 

 دورتو خالل الوطني المجمس أقره الذي الفمسطيني، األسير يوم يصادفمن كل عام ،   -11-3
 .1313 عام إبريل من عشر السابع يوم العادية

 

 . عبد العزيز الرنتيسي حركة حماس القائد في االحتالل االسرائيمي يغتال جيش  11-3-5663

 

 النشرة اليومية  انتهت 

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةمع تحيات 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A

