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ي اخلارجية املصرية حممد كامل عمرو يف مشترك لوزيرَامؤتمر صح

بين  العمليات القتاليةفيه وقف  نعلنايواألميركية هيالري كلينتون 

  إسرائيل وقطاع غزة

  * .٢١/١١/٢٠١٢القاهرة، 

  

كامل عمرو التوصل التفاق لوقف إطالق النار بين اجلانب أعلن وزير اخلارجية حممد 

  .الفلسطيني واجلانب اإلسرائيلي

يف مشترك مع وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون اوقال عمرو يف مؤتمر صح

حتددت ساعة وقف إطالق النار بالساعة التاسعة " :٢٠١٢/ ١١/ ٢١بالقاهرة مساء األربعاء 

  ".لقاهرةمساء اليوم بتوقيت ا

وقال وزير اخلارجية حممد كامل عمرو إن مصر تؤكد التزامها التاريخي بالقضية 

  .الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل وشامل لها

وأشار إىل أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف األسمى من خالل حتركها لرأب 

يق املصاحلة بين أبناء الشعب الصدع الفلسطيني والتوصل إلنهاء حالة االنقسام الراهنة وحتق

ن جهود جامعة الدول العربية الفلسطيني حفاظاً على ثوابته ومقدراته، الفتاً إىل أن مصر تثمّ

                                                            

  :مصر، يف املوقع اإللكتروين التايل ـالهيئة العامة لالستعالمات  :املصدر  *
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=64579  
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قامت بها وجهود كل من تركيا وقطر والسكرتير العام لألمم املتحدة بان كي  يوالتحركات الت

  .مون

ما تم التوصل إليه برعاية  وأضاف وزير اخلارجية أن مصر تدعو اجلميع ملتابعة تنفيذ

  .طراف بما تم التوافق عليهمصرية ولضمان التزام جميع األ

من جانبها، أعربت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون عن شكرها للرئيس حممد 

مرسي جلهوده احلثيثة لتهدئة األوضاع فى غزة وإنهاء العنف، مشيرة إىل أن هذه فترة حاسمة 

ب بالتوصل إىل وقف إطالق وواشنطن ترحّ  ،حثيثة لدعم السالم يف املنطقة اًجهود ملصر التي تبذل

  .النار ووقف العنف

ن شعوب هذه املنطقة من حقها العيش يف أمن وسالم وما حتقق اليوم خطوة إ" :وأضافت

على هذا الطريق، ويجب علينا التوصل إىل حل يضمن كرامة وسالمة وأمن الشعبين الفلسطيني 

  ".ائيليواإلسر

وأشارت إىل أنها ناقشت مع مرسي التوصل إىل كيفية إيقاف هذا العنف والتوصل إىل 

األيام القليلة القادمة سنعمل على إنهاء العنف يف املنطقة والتوصل إىل حتسين  السالم، ويف

  .الظروف املعيشية يف غزة وحتسين ظروف األمن بالنسبة إلسرائيل

ى إىل التوصل لسالم شامل لشعوب املنطقة وال يوجد أي نهاية األمر نسع وقالت إنه يف
. بديل عن التوصل إىل سالم عادل يف املنطقة وهذا ما ناقشناه مع مرسي وعباس ونتنياهو

  .ن للتعاون مع وزير اخلارجية كامل عمرو لتنفيذ هذا االتفاقطلع اآلتوأضافت أنها ت


