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 مشكالتنا يحلّ  الفلسطينية القضية حلّ : لجمّيلا
 جريدة الجمهورية 







أي تقدم في القضية الفلسطينية يحث : ندوة حل الدولتين في بيت المستقبل الجميل
 مشروع السلطة انهاء اإلنقسام : على التعاون لحل النزاعات األخرى شعث

 الوكالة الوطنية 

 2017حزيران  9الجمعة 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أي تقّدم على صعيد القضية الفلسطينية يحث على التعاون لحل : الرئيس الجمّيل
 المشاكل والنزاعات

 Kataeb.orgموقع 















 اي تقّدم على صعيد القضية الفلسطينية يحث على التعاون: امين الجميل
 Lebanon filesموقع 

  2017حزيران  09الجمعة 



 الدكتور شعث





 الرئيس السنيورة



الرنتاوي

ريمليه





 العربية –لبنان وفلسطين ضحيتا الصراعات العربية : أمين الجميل
 Alkalima Onlineموقع 

 2017حزيران  9الجمعة 





ليس من المقبول على اإلطالق ان يستمر الوضع الفلسطيني كما : الرئيس السنيورة 
 هو ألنه بدون أفق

 الموقع الرسمي فؤاد السنيورة

 2017حزيران  9الجمعة 













 العربية –لبنان وفلسطين ضحيتا الصراعات العربية : أمين الجميل

 موقع المردة

2017حزيران  9الجمعة 



 لقضايا العربية سياسيون لبنانيون وفلسطينيون يؤكدون دور الكويت المحوري في ا

 موقع دولة الكويت 







 فلسطيني يؤكد دور الكويت الرائد في القضايا العربية  -مؤتمر لبناني 

 موقع الجريدة 

 2017حزيران  10السبت 







 لبنان يستضيف مؤتمراً حول حلِّ الدولَتين ومستقبل الدولة الفلسطينية

 موقع فتح ميديا

 2017حزيران  12االثنين 













نطلب من الكويت موقف أكثر حيوية لدفع القضية : سياسيون لبنانيون وفلسطينيون
 الفلسطينية شددوا خالل مؤتمر حل الدولتين على أهمية مواكبة المبادرة األميركية

 موقع السياسة الكويتية
2017تموز  10السبت 

ازم بجعل المبادرة عقيمة أو العمل على حساب غياب االهتمام العربي الح: الجميل
 الفلسطينيين

نأمل أن تبادر الكويت بموقف أكثر حيوية للنهوض بالوضع القائم ودفعه : السنيورة
 للتقدم
الثورة الفلسطينية انطلقت في الكويت التي لعبت دوراً كبيراً في تجميع : اشتيه

 القيادات الفلسطينية
بت في الحياة الفلسطينية ويعتمد عليها دائما في حل للكويت دور تاريخي ثا: عمرو

المشاكل





 بكفيا –في بيت المستقبل " حل الدولتين"ة فهد سليمان إلى مؤتمر ورق

 وكالة اخبار اليوم

 2017حزيران  12االثنين 

:بكفيا -في بيت المستقبل " حل الدولتين"ورقة فهد سليمان إلى مؤتمر 

ال يملك دينامية خاصة" حل الدولة الواحدة"مستبعد و" حل الدولتين"مسار 

طالق وتجديد الحركة الشعبية المناهضة لإلحتالل يبقى الخيار المجدي بإ



















 وقع صوت البارد الحرم

 2017حزيران  11االحد 
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