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السودان يوقِّع مذكرة تعاون فني مع اإلسكوا

الخرطوم 2017424م(سونا) وقَّعت حكومة السودان ممثلة في وزارة
التجارة مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا (اإلسكوا) للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية

والتكنولوجية وتقديم االستشارات لفترة ثالث سنوات.
وقَّع عن حكومة السودان مذكرة التفاهم وزير التجارة السفير صالح محمد
الحسن فيما وقع عن االسكوا األستاذة خولة مطر األمين العام التنفيذي
لألسكوا٬ اليوم ببرج االتصاالت٬ بحضور وزيرة االتصاالت الدكتورة

تهاني عبد هللا.
وأثنى وزير التجارة عقب توقيع االتفاقية علي زيارة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)

للسودان معتبرًا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول لمخرجات يستفيد منها السودان والتي
كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم كافة مؤسسات الدولة .

ومن جانبها أكدت األمين العام التنفيذي لألسكوا حرصها على إسماع صوت السودان لألمم المتحدة وعكس التحديات
والصعوبات التي تواجه السودان٬ مشيرًة للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى

للنهوض باالقتصاد السوداني للوصل لمصاف الدول المتقدمة. 
ع و 
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السودان يوقِّع مذكرة تعاون فني مع اإلسكوا 
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سودانيز اون الين
Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم 2017424م(سونا) وقَّعت حكومة السودان ممثلة في وزارة التجارة
مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)
للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية والتكنولوجية وتقديم
.االستشارات لفترة ثالث سنوات
وقَّع عن حكومة السودان مذكرة التفاهم وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن
فيما وقع عن االسكوا األستاذة خولة مطر األمين العام التنفيذي لألسكوا٬ اليوم
.ببرج االتصاالت٬ بحضور وزيرة االتصاالت الدكتورة تهاني عبد هللا
وأثنى وزير التجارة عقب توقيع االتفاقية علي زيارة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) للسودان معتبرًا أنها زيارة ناجحة وحافلة
بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول لمخرجات يستفيد منها السودان والتي
. كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم كافة مؤسسات الدولة
ومن جانبها أكدت األمين العام التنفيذي لألسكوا حرصها على إسماع صوت
السودان لألمم المتحدة وعكس التحديات والصعوبات التي تواجه السودان٬ مشيرًة
للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى
 .للنهوض باالقتصاد السوداني للوصل لمصاف الدول المتقدمة
 ع و
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الرئيس السوداني عمر البشير

طباعة

السودان و"أسكوا" يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في عدة مجاالت
اإلثنين 09:19 24/04/2017 م

أش أ

وقع السودان مذكرة تفاهم مع لجنة
األمم المتحدة االقتصادية

واالجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)٬
اليوم االثنين٬ للتعاون الفني في

المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والفنية والتكنولوجية وتقديم

االستشارات لمدة ثالث سنوات.

وقع مذكرة التفاهم عن حكومة السودان وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن٬ وعن
أسكوا األمين العام التنفيذي للمنظمة خولة مطر٬ بحضور وزيرة االتصاالت السودانية

الدكتورة تهاني عبد هللا.

وأثنى وزير التجارة السوداني على زيارة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا للسودان٬ معتبًرا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول

لمخرجات يستفيد منها السودان٬ وكان نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم كافة مؤسسات
الدولة.

من جانبها  أكدت األمين العام التنفيذي ألسكوا حرصها على توصيل صوت السودان لألمم
المتحدة٬ وعكس التحديات والصعوبات التي تواجه السودان٬ مشيرًة إلى التنمية االقتصادية
المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السوداني

للوصول لمصاف الدول المتقدمة.
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 السودان يوقع مذكرة تعاون فني مع اإلسكوا
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وقعت حكومة السودان ممثلة في وزارة التجارة مذكرة تفاهم مع للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية

والتكنلوجية وتقديم االستشارات لفترة ثالث سنوات.
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موضوعات متعلقة

() Its Me
صحيفة األحداث نيوز.. تجسيٌد لواقع األحداث كما تراها العين

(https://plus.google.com/u/0/105589425257302898992)  
(/https://facebook.com/alahdathnews)   (https://twitter.com/alahdath1?p=i)  

(its me (http://alahdathnews.com/archives/author/admin جميع مشاركات
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التعاون في المجاالت( اإلقتصادية،اإلجتماعية،الفنية والتكنولوجية وتقديم اإلستشارات) لثالث
سنوات

ودان) و (اإلسكوا) توقيع ُمذكرة تعاون فني (السُّ

ودان) ُمذكرة تفاُهم مع لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية عت (حكومة السُّ الخرطوم: كيم وقَّ

لغرب آسيا (اإلسكوا) للتعاون الفني في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والفنية والتكنولوجية وتقديم

اإلستشارات لفترة ثالث سنوات.

جاء ذلك خالل جلسة التوقيع التي ُأجريت اليوم اإلثنين بمقر(وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا

ودانية الخرطوم . ودانية،بضاحية ُبرّي شرقي العاصمة السُّ المعلومات)السُّ

ودان) وزير التجارة السفيرصالح محمد الحسن، فيما وقع عن (األسكو) األمين العام ع عن (حكومة السُّ وقَّ

ودانية،د.تهاني عبد التنفيذي لألسكوا ـــ خولة مطر،بحضور وزيرة(اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) السُّ

هللا عطية.

ودان لألنباء) أشاد عقب توقيع االتفاقية علي زيارة لجنة ودان وزيرالتجارة،بحسب(وكالة السُّ ُممِثل السُّ

ودان . األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) للسُّ

ودان زيارة ناجحة وحاِفلة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول (صالح) إعتبر زيارة(اإلسكوا) للسُّ

ودان والتي كانت نتاجها ُمذكرة التفاهم التي تخدم كافة مؤسسات الدولة. لـُمخرجات يستفيد منها السُّ

ُممِثل (لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا) األمين العام التنفيذي لـ(ألسكوا) ـــ أكدت

ودان لـ(اُألمم المتحدة) وعكس التحديات عقب توقيع اإلتفاقية ِحرص(األسكوا) على إسماع صوت السُّ
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ودان. والُصُعوبات التي تواجه السُّ

ودان لألنباء) عِقب ُمجريات التوقيع إلي إشارة ُيشير(مركز الخرطوم لإلعالم اإللكتروني) بحسب(وكالة السُّ

ودان) في ظل األمين العام التنفيذي لـ(ألسكوا) ،للتنمية اإلقتصادية المتوازنة التي يشهدها في(السُّ

وداني للوصل لمصاف الدول الُمتقِدمة.  اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السُّ

تحرير:أيمن ودحمد

ودان لألنباء) الصورة:خدمة(وكالة السُّ
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السودان يوقِّع مذكرة تعاون فني مع األمم المتحدة

الخرطوم:الصحافة
وقَّعت وزارة التجارة٬ أمس٬ مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)٬ للتعاون الفني في المجاالت

االقتصادية واالجتماعية والفنية والتكنولوجية٬ وتقديم االستشارات لفترة ثالث سنوات.
وقَّع عن السودان وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن٬ فيما وقع عن االسكوا األمين العام التنفيذي لالسكوا األستاذة خولة مطر٬ بالخرطوم٬

بحضور وزيرة االتصاالت د.تهاني عبد هللا.
وأكدت األمين العام التنفيذي لالسكوا حرصها على إسماع صوت السودان لألمم المتحدة وعكس التحديات والصعوبات التي تواجه السودان٬ مشيرًة

للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السوداني للوصل لمصاف الدول المتقدمة.
وأثنى وزير التجارة على زيارة لجنة األمم المتحدة للسودان٬ معتبرًا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول لمخرجات

يستفيد منها السودان٬ التي كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم مؤسسات الدولة كافة.

25 أبريل2017 ٬  8:10 ص األخبار 12 مشاهدات

http://alsahafasd.com/category/news


الثالثاء 1438/7/28 هـ الموافق 2017/04/25 م واس

ع مذكرة تعاون فني مع األمم المتحدة اقتصادي / السودان يوقِّ

وكالة األنباء السعودية

الخرطوم 27 رجب 1438 هـ الموافق 24 أبريل 2017 م واس 

وقَّعت حكومة السودان ممثلة في وزارة التجارة بالخرطوم يوم االثنين مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)،

للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية والتكنولوجية، وتقديم االستشارات لفترة ثالث سنوات. 

ع عن حكومة السودان مذكرة التفاهم وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن، فيما وقع عن االسكوا األمين العام التنفيذي لالسكوا خولة مطر.  وقَّ

وأثنى وزير التجارة السوداني عقب توقيع االتفاقية على زيارة لجنة (االسكوا) للسودان، مبيًنا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع الجهات ذات الصلة للوصول

لمخرجات يستفيد منها السودان، التي كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم مؤسسات الدولة كافة. 

وأكدت األمين العام التنفيذي لالسكوا من جانبها حرصها على إسماع صوت السودان لألمم المتحدة وعكس التحديات والصعوبات التي تواجه السودان، مشيرًة

للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السوداني للوصول لمصاف الدول المتقدمة. 

// انتهى // 

04:49ت م 

 

(www.spa.gov.sa/1620328 (http://www.spa.gov.sa/1620328

http://www.spa.gov.sa/1620328


4/25/2017 األخبار

http://akhirlahza.info/news/index.php/news 1/1

الحكومة توق葕ᴀع مذكرة تعاون فني مع األمم المتحدة
الخرطوم : آخر لحظة
االقتصادية المتحدة  األمم  لجنة  مع  تفاهم  مذكرة  أمس  التجارة،  وزارة  في  ممثلة  الحكومة  وق剕ᴀعت 
والفنية واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  الفني  للتعاون  (االسكوا)،  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
التجارة وزير  التفاهم  مذكرة  الحكومة  وق剕ᴀع عن  ثالث سنوات،  لفترة  االستشارات  وتقديم  والتكنولوجية، 
السفير صالح محمد الحسن، فيما وقع عن االسكوا األمين العام التنفيذي لالسكوا خولة مطر بالخرطوم،
.بحضور وزيرة االتصاالت د. تهاني عبد هللا
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وقَّع عن السودان وزير التجارة السفير صالح محمد فيما وقعت عن االسكوا خولة مطر

وقَّعت حكومة السودان ممثلة في وزارة التجارة٬ يوم اإلثنين٬ مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)٬ للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية

واالجتماعية والفنية والتكنولوجية٬ وتقديم االستشارات لفترة ثالث سنوات.

وقَّع عن حكومة السودان مذكرة التفاهم وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن٬ فيما وقع عن
االسكوا األمين العام التنفيذي لالسكوا األستاذة خولة مطر٬ بالخرطوم٬ بحضور وزيرة

االتصاالت د.تهاني عبدهللا.

وأكدت األمين العام التنفيذي لالسكوا حرصها على إسماع صوت السودان لألمم المتحدة وعكس
التحديات والصعوبات التي تواجه السودان٬ مشيرًة للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في
ظل اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السوداني للوصل لمصاف الدول المتقدمة.

وأثنى وزير التجارة عقب توقيع االتفاقية على زيارة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (االسكوا) للسودان٬ معتبرًا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع الجهات ذات
الصلة للوصول لمخرجات يستفيد منها السودان٬ التي كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم

مؤسسات الدولة كافة.

شبكة الشروق + وكاالت
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جامعة الخرطوم تستضيف منتدى حول اآلثار السودانية

     

← جامعة الخرطوم تستضيف منتدى حول اآلثار السودانية

الفاو : 20 مليون شخص معرضون للموت جوعا خالل األشهر الستة القادمة.الثالثاء →

  اقتصاد   أخبار

ع مذكرة تعاون فني مع األمم المتحدة السودان يوق8
  20170425 

خرطوم بوست: وكاالت

عت حكومة السودان ممثلة في وزارة التجارة بالخرطوم يوم االثنين مذكرة تفاهم مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية وق6
لغرب آسيا (االسكوا)، للتعاون الفني في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية والتكنولوجية، وتقديم االستشارات لفترة ثالث

سنوات. 
ع عن حكومة السودان مذكرة التفاهم وزير التجارة السفير صالح محمد الحسن، فيما وقع عن االسكوا األمين العام التنفيذي لالسكوا وق6

خولة مطر. 
وأثنى وزير التجارة السوداني عقب توقيع االتفاقية على زيارة لجنة (االسكوا) للسودان، مبيًنا أنها زيارة ناجحة وحافلة بالتواصل مع

الجهات ذات الصلة للوصول لمخرجات يستفيد منها السودان، التي كانت نتاجها مذكرة التفاهم التي تخدم مؤسسات الدولة كافة.

وأكدت األمين العام التنفيذي لالسكوا من جانبها حرصها على إسماع صوت السودان لألمم المتحدة وعكس التحديات والصعوبات التي
تواجه السودان، مشيرًة للتنمية االقتصادية المتوازنة التي يشهدها في ظل اإلدارة السياسية التي تسعى للنهوض باالقتصاد السوداني

للوصول لمصاف الدول المتقدمة.
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تقرير يتوقع نمو الناتج المحلي في األردن 2.4 في المائة خالل العام الجاري

الثالثاء أبريل 25, 2017

مشاهدات 87
عمان في 25 أبريل/قنا/ توقع تقرير صادر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" أن يسجل نمو الناتج المحلي

اإلجمالي الحقيقي في األردن خالل العام الجاري2.4 بالمائة٬ ونحو2.7 بالمائة في العام المقبل . 
وذكر التقرير الذي حمل عنوان استقصاء التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية ٬20172016 أن الناتج المحلي اإلجمالي سجل نموا
بلغ2.1 بالمائة في 2016,مرجحًا أن يسجل االرتفاع بأسعار المستهلك "التضخم" 4.1 بالمائة خالل العام الجاري٬ مقارنة مع تضخم سلبي بلغ 0.8

بالمائة في 2016. 
ويعتبر مؤشر سعر المستهلك ٬ المؤشر الرئيسي للتضخم٬ أو معدل التغير في األسعار في بلد معين . 

وتوافقت تقديرات "اإلسكوا" مع تقديرات صندوق النقد الدولي٬ حيث توقع األخير أن يسجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نحو 2.3  بالمائة
خالل العام الجاري,مرجحًا الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2.5 بالمائة في العام المقبل. 

كما توقع الصندوق في تقرير " آفاق االقتصاد العالمي" أن تنمو أسعار المستهلك 2.3 بالمائة في ٬2017 ونحو 2.5 بالمائة في العام المقبل .



العمل تشارك في مناقشة تقرير منظمة االسكوا
تاريخ النشر : 24042017

رام هللا  دنيا الوطن 

ترأس وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد هللا شالل وفد

الوزارة لحضور اجتماع الخبراء عن التقرير المرتقب لمنظمة االسكوا عن االعاقة في المنطقة العربية

لعام 2017 الذي عقد في بيروت للمدة من 13 10 /4/ 2017. 

وقال الوكيل عبد الكريم ان االجتماع استعرض التقارير الخاصة بذوي االعاقة في المنطقة العربية من

النواحي القانونية والمعيارية وحسب البيانات واالحصاءات التي قدمتها الدول االعضاء في منظمة

االسكوا وضمن اطار اتفاقية رعاية ذوي االعاقة٬ مضيفا ان االجتماع كان على مستوى الخبراء الفنيين

والقانونيين . 

وكان االمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس قد عين الممثل الدائم للعراق لدى االمم المتحدة محمد

الحكيم أميناً عاماً تنفيذيا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا"٬ وخلف الحكيم

(ريما خلف) التي استقالت من منصبها مؤخرا . 

وتشكل منظمة اإلسكوا جزءًا من األمانة العامة لألمم المتحدة٬ وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي

واالجتماعي٬ شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى ٬ ومن اهم أهدافها ( تحفيز التنمية االقتصادية

واالجتماعية في البلدان األعضاء٬ وتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان األعضاء٬ وتشجيع تبادل

المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة٬ وتحقيق التكامل اإلقليمي بين المنطقة العربية

والمناطق األخرى٬ وإطالع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها). 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


كما توّفر اإلسكوا إطارًا لصياغة السياسات ومواءمتها٬ ومنبرًا لاللتقاء والتنسيق٬ وبيتاً للخبرة والمعرفة٬

ومرصدًا للمعلومات. وهي تنّسق أنشطتها مع اإلدارات والمكاتب الرئيسة في مقر األمم المتحدة٬ ومع

الوكاالت المتخصصة٬ والمنظمات الدولية والهيئات اإلقليمية على غرار جامعة الدول العربية وهيئاتها

الفرعية٬ ومجلس التعاون الخليجي.

جميع الحقوق محفوظة لدنيا الوطن © 2003  2016
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وقفة تضامنية مع االسرى في سجون االحتالل

نظمت االحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية وقفة تضامنية مع االسرى الفلسطينيين في سجون العدو االسرائيلي٬ دعما الضرابهم
من اجل حريتهم في تلك السجون٬ وذلك في لقاء امام حديقة االسكوا.

وقدم عضو هيئة التنسيق من اجل النسبية رياض صوما الكلمات٬ فوجه "تحية من القلب الى االسرى الواقفين في وجه االحتالل بإرادتهم التي ال
تنكسر٬ مطلقا صرخة تضامن مع السفير الفلسطيني".

ثم تحدث العميد مصطفى حمدان٬ فوجه تحية الى "االسرى في الزنازين"٬ مطالبا "كل القوى الحية الوقوف مع هؤالء االسرى". وعاب على "هذه
القوى عدم خروجها من المحيط الى الخليج"٬ مشيرا الى "وقفات الطفل والمرأة والرجل الفلسطيني بكل عزة". ودان "المواقف العربية التي ذهبت

في السنوات الست الماضية الى كل مكان ما عدا فلسطين".

ثم القى ابو جابر كلمة فلسطين٬ فأكد "تضامن عاصمة المقاومة بيروت مع االسرى٬ موجها التحية لهم٬ منتقدا "الوضع العربي على كل هذا
االهتراء"٬ مؤكدا انه "ال خيار سوى خيار المقاومة وقتال العدو"٬ مشددا على ان "نضال االسرى هو تتمة لنضال مئة عام على اغتصاب فلسطين".

وطالب ب"توحيد كل الصفوف من اجل قتال العدو االسرائيلي"٬ مكررا "دعوته الفلسطينيين الى اعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية٬ واعادة بناء منظمة
التحرير الفلسطينية".

وخاطب "احمد السعدات ومروان البرغوتي وغيرهم من االسرى وقال: "ان الخريف العربي ذهب وال شيء يكسر ارادة الشعب الفلسطيني". 

من جهته اعتبر ممثل "التيار الوطني الحر" الدكتور بسام الهاشم في لقاء االحزاب الوطنية ان "حركة االسرى جزء مني وانا جزء منهم٬ ونحن لم
نأت الى هنا إلستذكار قضية سنوية٬ انما اتينا الى هنا إلتخاذ موقف ولنقول للعدو الصهيوني انه مهما طال الزمن٬ ومهما تمادى في ادوات االجرام

فهو زائل وزائل٬ وسيكون مصير فلسطين النصر".



وخاطب االسرى واصفا اياهم "باالبطال"٬ وقال: "لستم وحدكم في هذا الصمود االسطوري"٬ الفتا الى ان "الحروب في سوريا واليمن والعراق
وليبيا قد خلقوها بقرار وبهدف طمس قضية فلسطين".

وتابع: "ان الصراع الذي يخاض اليوم في سوريا هو صراع من الصهيونية التي تدفعنا الى التذابح".

واشاد الهاشم "بمحور المقاومة الساعي الى اطر التوحد لمواجهة هذا العدو الغاشم".

واعاد ما قاله الرئيس ميشال عون في القمة العربية من ان "قضية فلسطين هي البوصلة الوحيدة وما عداها هو انتحار".

ووجه كلمة لالسرى في السجون االسرائيلية وقال: "كلنا في مواجهة واحدة وال خيار امامنا سوى االستمرار في النضال".

والقى الشيخ عطاهللا حمود كلمة المقاومة فقال: "ان اسرانا في سجون االحتالل الصهيوني اطلقوا صرختهم في معركة الكرامة التي انتفض فيها
سبعة االف اسير فلسطيني"٬ مؤكدين ان "حريتهم تكون من خالل ارادتهم".

وتابع: "نحن اليوم امام صرح اممي "االسكوا" شهد ومن معه كيف ان العدو الصهيوني وجنوده اقاموا حفالت الشواء امام السجون لكسر ارادة
المجاهدين الذين يخوضون معركة البطون الخاوية٬ ولكن خسئ كل هؤالء الننا قوم ال نترك اسرانا في السجون".

واكد انه "في هذا اللقاء التضامني من قلب العاصمة بيروت نتوجه الى كل اهلنا االسرى بالقول اننا معكم في السراء والضراء٬ واننا نعلم بأن العدو
الصهيوني ال يعترف اال بمنطق القوة"٬ داعيا "كل فصائل المقاومة الفلسطينية الى الوحدة حول قضية االسرى".

واعلن "اننا في حزب هللا سنبقى مع المقاومة الفلسطينية يدا بيد الى حين تحرير المقدسات". 

والقى كلمة االسرى المحررين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني انور ياسين خاطب فيها االسرى في السجون االسرائيلية قائال: "كم
انتم احرار في سجونكم وانتم بوصلتنا الى الشمس والى مواجهة العدو الصهيوني٬ وانتم رمز عزتنا وكرامتنا".

وتابع: "أنتم عزة الشعب وسنبقى الى جانبكم في خندق واحد٬ ونشعر بآالمكم. ومن هنا من امام "االسكوا" نخاطب احرار هذه االمة والعالم اننا في
هذه المعركة في صراع مع الوقت٬ اذ يتعرض المضربون في السجون االسرائيلية لخطر اقله الشهادة". 

وشدد على "المقاومة الشاملة في وجه العدو الصهيوني".
 الوكالة الوطنية لالعالم
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االستثمار في جنسية ثانية من
143,000 دوالر أمريكي

تم إغالق اإلعالن بواسطة 

 Google إعالنات إيقاف عرض هذا اإلعالن

نظمت حزاب والقوى والشخصيات الوطنية واإلسالمية والفلسطينية وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين المضربين
عن الطعام في السجون االسرائيلية أمام مبنى األسكوا في وسط بيروت٬ بحضور عدد من الشخصيات الحزبية

واالجتماعية والسياسية.
وفي كلمة له شكر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان األحزاب

والشخصيات الوطنية واإلسالمية التي لّبت هذه الدعوة٬ ليس من أجل التضامن مع األسرى في زنازين٬ إنما إلعالن
من بيروت المرابطة المقاومة بأن على كل القوى الحية في هذه األمة أن تخرج للوقوف مع هذه المعركة األساسية
"معركة األمعاء الخاوية" ألسرانا األبطال٬ مشيرًا إلى أنه "من المعيب أن ال تخرج هذه القوى العربية من محيطها
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إلى خليجها العربي لتعلن وقوفها مع أبنائنا في فلسطين المحتلة".
واكد حمدان أنه "ال يمكن بعد اليوم التساهل فيما يتعلق بالهبة العربية الواحدة الموحدة من أجل فلسطين"٬ الفتاً إلى اننا
"اليوم ال نتضامن وال نقف مع أهلنا األسرى٬ لكن نحن جزء من هذه المعركة٬ معركة أمعاء الخاوية وتنفيذ مقررات

الحركة األسيرة الفلسطينية".
من جهته٬ أشار ممثل التيار الوطني الحر بسام الهاشم إلى انه " لم آت إلى هنا ألعرب عن موقفي شكلي٬ ألنني

أساساً ال أعتبر أن هؤالء األسرى في حركتهم هم غرباء عني إنما هم جزء مني وأنا جزء منهم. لم نأت إلى هنا أيضًا
استذكارًا لقضية٬ إنما أتينا التخاذ موقف ولنقول للعدو الصهيوني أنه مهما طال الزمن ومهما ازداد بطشه ومهما بذل
من أدوات اإلجرام فهو زائل زائل وسيكون مصير هذه القضية الفلسطينية االنتصار حتماً. واليوم جئنا لنقول لهؤالء
األسرى األبطال بأنهم ليسوا وحدهم في هذا الصراع الذي يخوضونه٬ وليسوا وحدهم في هذا الصمود األسطوري٬
ونحن وأنتم في معركة واحدة وإياكم أن تعتقدوا بأن فلسطين مستفردة ووحيدة٬ إذا كانو قد خلقوا لنا هذه الحروب

بطول الوطن العربي وعرضه في سوريا واليمن في العراق في ليبيا في كل مكان٬ فهذه الحروب ما هي في نظرنا إال
توسعة لرقعة المواجهة بين العرب حول قضيتهم المقدسة وبين الصهاينة".

وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين سياسة

النشرة: الجيش السوري يتحضر لفتح معركة باتجاه محافظة
أدلب

12:12 | النشرة الدولية



اللواء عثمان لـ"النشرة": التعيينات االمنية تدخل ضمن
صالحياتي والبعاد االمن عن السياسة
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