
السادات يقدم اقتراحًا لتأسيسية الدستور ال يحدد نسبة أعضاء البرملان فيها
القاهرة ـ أ.ش.أ: تقدم النائب محمد انور السادات رئيس جلنة حقوق االنسان مبجلس الشعب باقتراح 
مبشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور اجلديد دون حتديد 
مقاعد او نسبة العضاء البرملان باعتبارها مهمة تاريخية على اساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت 
بالدميوقراطية واحلرية والعدالة االجتماعية. 
وقد حرص السادات في مشروعه على حتمية متثيل كل اطياف املجتمع املصري واملصريني في اخلارج 
وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي اخلبرة واملفكرين في جلنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة 
طوائف الشعب. 
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عربية وعالمية
السلف يسعون لترشيح الغرياني أو البشري

»اإلخوان« تتفاوض مع مرشح  »فوق الـ70 وآخر حتت الـ 45«:
لن ندعم أبوالفتوح وال أبوإسماعيل لرئاسة مصر

البلكيمي ينفي استقالته من مجلس الشعب:
أخطأت ولم أكن في كامل قواي العقلية.. فهل أغلق باب التوبة؟!

»فايزة غيت« تعصف بالقضاء.. واجلنزوري مجددًا: مصر لن تركع
القاهرة � س���ي.إن.إن: مازالت 
الغامضة  تداعيات »التس���وية« 
لقضي���ة »التموي���ل األجنب���ي 
للجمعيات« تعص���ف بالقضاء 
املصري، بعدما وصف أحد القضاة 
السماح بسف�ر املتهم��ني األجان��ب 
ب� »فضيحة فايزة غيت«، في الوقت 
الذي جدد في���ه رئيس احلكومة 
االنتقالي���ة، كم���ال اجلنزوري، 
تأكيده أن »مصر لن تركع« أمام 

أي ضغوط خارجية.
وأعلن مجلس القضاء األعلى، 
في بيان له أمس األول، عن قراره 
بإجراء حتقيق في مالبسات قضية 
التمويل األجنبي غير املش���روع 
ملنظمات املجتم���ع املدني، مؤكدا 
حرصه على »اتخ���اذ اإلجراءات 
القانونية ضد كل من يثبت في حقه 
انتهاك استقالل القضاء، أو التدخل 

في أحكامه أيا كان موقعه«.
الش���رق  أنباء  ونقلت وكالة 
األوسط عن األمني العام املجلس، 
القاضي محمد عيد س���الم، قوله 
إن »املجلس يهي���ب باملواطنني، 
ووسائل اإلعالم، الكف عن التعرض 
لهذا الش���أن، صونا الس���تقالل 
البالد  القضاء وهيبته في داخل 
وخارجها«، بحسب ما أورد موقع 

»أخبار مصر« الرسمي.
من جانبه، أكد رئيس احلكومة 
ف���ي مؤمتر صحافي  االنتقالية، 
أمس األول، أن قضية اجلمعيات 

األهلية متعلقة بالقضاء بالكامل، 
وشدد على ان »مسألة اإلفراج عن 
بعض املتهم���ني األجانب، ترجع 
إلى القضاء، وليس في سلطة أي 
مسؤول تنفيذي أن يتدخل في هذا 

املوضوع«.
وقال اجلنزوري إن تصريحاته 
هذه ليست »تهربا من املسؤولية«، 
ولكنها »احلقيقة بعينها«، على حد 
وصفه، مشيرا إلى أنه كان عازفا 
عن الكالم في هذا املوضوع، ولكنه 
اضطر إلى التحدث نظرا ملا كتب 
عنه في الصحافة، وما تردد في 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وفيما يتعلق باالنتقادات التي 
وجهت إليه بعدما قال أمام مجلس 
الشعب إن »مصر لن تركع«، وإن 
منتقديه قالوا إن خروج املتهمني 
من مصر بهذه الصورة يعني أن 
مصر ركعت، قال إنه كان يقصد 
توجيه رسالة إلى الدول التي لم 
تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا، 

رغم وعودها املتكررة.
وأك���د اجلن���زوري مجددا أن 
»مصر لن تركع، ولن تستس���لم 
ألي ضغوط خارجية«، وشدد على 
أنه ش���خصيا ال ميكن أن يذعن 
ألي ضغط »حفاظ���ا على كرامة 

مصر«.
أما وزيرة التخطيط والتعاون 
التي  النجا،  أب���و  الدولي، فايزة 
يتهمها البعض بأنها وراء »تسوية« 

قضية التمويل األجنبي للجمعيات، 
فقد أعلنت رفضها االتهامات، التي 
وردت على لسان بعض أعضاء 
مجلس الش���ورى ، إلى احلكومة 

ب� »خيانة الوطن«.
وقالت أبوالنجا، والتي مازالت 
تش���غل منصبها ال���وزاري منذ 
عهد الرئيس »املخلوع«، حسني 
مبارك، في تعقيب لها أمام مجلس 
الشورى، أثناء مناقشة مالبسات 
رف���ع احلظر عن س���فر املتهمني 
األميركيني واألجانب في القضية: 
»إنني أربأ بأي عضو في املجلس 
املوقر أن يتهم احلكومة بخيانة 

الوطن«.
وأضافت أنه من حق كل عضو 
أن يطالب ببقاء وزير في منصبه 
أو يغادره، في إشارة إلى مطالبة 
العدي���د من األعضاء بإقالتها من 
منصبها، وقالت: »إنني لم أس���ع 
في حياتي العملية، التي استمرت 
ملدة 35 سنة، إلى منصب، ولكنى 
أعتقد أن هناك أسلوبا في التعامل 

بني املجلس واحلكومة«.
إلى ذلك، وصف رئيس محكمة 
استئناف القاهرة، املستشار هشام 
املتهمني في  رؤوف، واقعة سفر 
قضية التمويل األجنبي بفضيحة 
»فايزة غيت«، على غرار »ووتر 
غيت«، وحمل وزيري العدل السابق 
واحلالي، ووزيرة التعاون الدولي 

مسؤولية ما حدث.

القضائي، في  وذكر املسؤول 
تصريح���ات تلفزيونية أوردها 
موقع »أخبار مصر« امس االول، 
أن »م���ا حدث جرمية لم يرتكبها 
النظام السابق، عندما مت الضغط 
عليه في قضية اجلاسوس عزام«، 
مش���يرا إلى أن الرئيس السابق 
أصدر أمرا بالعفو عن اجلاسوس 
اإلسرائيلي، بعد مرور 7 أعوام من 

احلكم القضائي عليه.
من جانبه، أكد املستشار مجدي 
عبد الباري، رئيس دائرة احملكمة 
التي أص���درت قراره���ا بتمكني 
املتهمني األجانب من الس���فر، أن 
قرار رفع منع س���فر املتهمني في 
القضي���ة يتف���ق وصحيح حكم 
القانون، إعم���اال ألحكام احملكمة 
الدستورية العليا، ومحكمة النقض 

والقانون.
الباري عن أن  وكش���ف عبد 
املستشار محمد شكري، رئيس 
الدائرة التي كانت تنظر القضية، 
أبلغ رئيس محكمة االستئناف، 
املستشار عبد املعز إبراهيم، قراره 
التنح���ي عن نظر طلب رفع منع 
السفر بالنس���بة للمتهمني، وأنه 
في طريقه إلرسال القضية لنظر 
الطلب أمام دائرة أخرى في ذات 

اليوم.
وقال، ف���ي بيان أصدره أمس 
األول حت���ت عن���وان »احلقيقة 
الغائبة«، إن طلب رفع قرار منع 

سفر بعض املتهمني األجانب في 
القضي���ة، ال���ذي أصدرته دائرة 
احملكمة التي يرأسها، جاء بسبب 
أن احملكمة التي نظرت الطلبات 
»لم تك���ن متلك إال أن تصدر هذا 
القرار، دون أي س���لطة تقديرية 

في إصدار غيره«.
وأضاف عبد الباري أن أوراق 
القضي���ة تضمنت خطاب وزارة 
اخلارجية املصرية، والذي أفاد بأن 
املنظمات التابع لها مقدمو طلب 
رفع السفر، متارس نشاطها منذ 
أمد بعيد، وسبق أن تقدمت بطلب 
إلنشاء أفرع لها ما بني عامي 2005 
و2006، وآخرها عام 2011، وشاركت 
في مراقبة االنتخابات البرملانية 
األخيرة، والتزامها الكامل بأحكام 
القانون املصري، وأن هذه الطلبات 

قيد الدراسة.
كما أوضح أن األوراق تضمنت 
أيضا كتاب الس���فارة األميركية 
الس���فارة  بالقاه���رة، يفيد بأن 
تتعهد باس���تالم كافة اإلعالنات 
التي تتلقاها من  واملس���تندات، 
احملكم���ة، وإبالغها للمتهمني عن 
طريق اجلهات األميركية، تنفيذا 
ملعاهدة املساعدة القانونية املتبادلة 
بني مصر وأميركا، عالوة على تعهد 
املتهمني مقدمي الطلبات بإقرارات 
كتابية موقعة من كل منهم على 
حدة، باملثول أمام احملكمة املختصة 
التي تنظر القضية في أي وقت.

القاهرة � د.ب.أ: نفى النائب عن 
حزب النور السلفي في البرملان 
املصري، أنور البلكيمي، أن يكون 
قد اس���تقال من مجلس الشعب 
)الغرفة األولى للبرملان(، وشدد 
الرجل الذي حاز ش���هرة كبيرة 
بسبب حادثة إجراء عملية جتميل 
في أنفه، على أنه لم يخطئ، بعد أن 
مت اتهامه باختالق واقعة االعتداء 
عليه من لصوص إلخفاء عملية 
التجمي���ل املنبوذة ل���دى التيار 

الديني املتشدد.
وقال البلكيمي في تصريحات 
لصحيفة »الش���رق األوس���ط« 
اللندنية نشرتها أمس: »ارحموا 

القاهرة � وكاالت: التزال بورصة 
مرشحي الرئاسة املصرية املقبلة 
تتذب����ذب صع����ودا لصالح عدد 
من املرش����حني وهبوطا لصالح 

آخرين.
فقد أكد د.ياسر علي، املتحدث 
اإلعالمي حلزب احلرية والعدالة، 
الذراع السياسية جلماعة اإلخوان 
املس���لمني، ان احل���زب لن يدعم 
د.عبداملنع���م أبوالفتوح، )لعدم 
قدرته على حس���ن إدارة املشهد 
السياس���ي احلاضر(، مضيفا ان 
احل���زب أيضا لن يدعم الش���يخ 
حازم صالح أبوإسماعيل لنفس 
السبب، مؤكدا ان احلزب يتفاوض 
مع مرشح فوق السبعني، ومرشح 
حتت 45 سنة، وان احلزب يفاضل 
بينهم���ا إليجاد األفض���ل منهما 
وتقدميه للشعب، والقرار األخير 
للشعب املصري، حسبما نقل عنه 

موقع اليوم السابع.
جاء ذلك ضمن أنشطة »مبادرة 
بناء« التي أطلقها طالب اإلخوان 
املس���لمني باجلامع���ات املصرية 
امس األول، وأضاف ياسر علي، 
ان االضطراب احل���ادث اآلن في 
الشارع السياس���ي املصري أمر 
طبيعي مصاح���ب ألي ثورة في 
العالم، قائال: ارجعوا الى تاريخ 

الثورات في العالم إن شئتم.
وكش���ف ياسر علي، ان هناك 
اتفاق���ا ب���ني القوى السياس���ية 
على األب���واب األربعة األولى من 
الدستور، وان اخلالف بني القوى 
السياسية فقط في الباب اخلامس، 
وشدد في كلمته على أن احلزب 
ملتزم بقراره بعدم ترشيح احد 
من أبنائه للرئاس���ة، كما انه لن 
يدعم مرشحا عسكريا لهذا املنصب 

احلساس.

وأصروا على ترشيحه لشعبيته.. 
واآلن تخلوا عنا«، قبل أن تضيف: 
»أنا أثق في براءة زوجي.. لم أعهده 

كذابا.. أكذب نفسي وال أكذبه«.
النائب  البلكيمي،  وكان أنور 
عن ح���زب النور الس���لفي، أكد 
قبل أس���بوع أنه تعرض لهجوم 
أثناء قيادته س���يارته عائدا إلى 
منزله، حيث قام مسلحون بضربه 
وس���رقة مائة ألف جنيه )نحو 
16 ألف دوالر( منه. إال أن أطباء 
في مستشفى »سلمى« للتجميل 
بضاحية العجوزة بالقاهرة أكدوا 
أن النائب السلفي خضع جلراحة 

جتميل لألنف.

يعمل في املجتمع وقد يصيب أو 
يخطئ، ولكن ي����ؤدي دوره مثل 
باقي الفصائل، مؤكدا انه ال توجد 
عالقة خاصة متيزه عن غيره من 

الفصائل.
وأوض����ح ان رئيس الدولة ما 
هو إال موظف عام يخدم الشعب 
املصري، ويجب ان يسير إدارته 
للبالد على أسس وضوابط واضحة 
أمام املواطنني وبشفافية كاملة حتى 

يتم حسابه عند اخلطأ.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمته 
الهندسة جامعة املنصورة  كلية 
امس األول في إطار حملة »مطلوب 
زعيم« بحضور عدد كبير من عمداء 
التدريس  ووكالء وأعضاء هيئة 

وطالب كليات اجلامعة.
وفي الس����ياق نفس����ه، نقلت 
الس����ابع« ع����ن د.محمد  »اليوم 
حبيب، النائب األس����بق للمرشد 
العام جلماعة اإلخوان املسلمني، 
اعتباره أبوالفتوح املرشح احملتمل 
ملنصب رئي����س اجلمهورية، من 
أقوى املرش����حني حتى اآلن، وانه 
الوسائل،  س����يدعمه بقوة وبكل 
مؤكدا ان جماعة اإلخوان املسلمني 
ستدعمه إذا رأت ان كفته راجحة، 
مش����يرا ال����ى ان أبوالفتوح ذبح 
بفصله م����ن اجلماعة، فال يجوز 
للجماعة ان تذبح����ه مرة اخرى 
بالوقوف ضده، مؤكدا انه إن لم 
يضع املجلس العسكري أنفه في 
االنتخابات لرجحت كفة أبوالفتوح 

من اجلولة األولى.
التي  الندوة  جاء ذلك خ����الل 
نظمتها حملة دع����م د.عبداملنعم 
ابوالفت����وح بأس����يوط بعنوان 
»أبوالفتوح مشروع مصر« بإحدى 
قاعات الفنادق اخلاصة بأسيوط 

مساء امس األول.

وأضاف: »حتى لو حدث خطأ 
في حلظ���ة لم أكن فيها في كامل 
قواي العقلي���ة.. فهل أغلق باب 

التوبة؟!«.
وقال البلكيمي: »استقلت من 
حزب النور بإرادتي املنفردة وليس 
بسبب أي ضغوط حزبية«، متابعا: 
»لم أستقل من مجلس الشعب وال 
أفكر في ذلك«، لكنه استدرك »لو 
رأى أه���ل دائرتي أنني ال أصلح 
فسأس���تقيل.. رغم أني ميكن أن 

أقول ليس ألحد دخل في ذلك«.
البلكيمي فتقول  أما زوج���ة 
النور  للصحيفة: »ممثلو حزب 
إلين���ا قب���ل االنتخابات  جاءوا 

في املقابل، كش����ف عبداملنعم 
الرسمي باسم  الشحات املتحدث 
الدعوة السلفية عن مساع يقوم بها 
التيار اإلسالمي لترشيح املستشار 
حس����ام الغرياني رئيس مجلس 
القضاء األعلى او د.طارق البشري 
نائب رئيس مجلس الدولة األسبق 

لرئاسة مصر.
وقال الشحات في تصريحات 
� نقلتها صحيفة الشرق األوسط 
اللندني����ة � ان الدعوة الس����لفية 
»عن بكرة أبيها« تبارك الغرياني 
وس����تؤيده على الف����ور إذا أعلن 
انه  ترش����حه للمنصب، مضيفا 
سيكون أول مرشح يحظى بتأييد 
جماعة اإلخوان املسلمني والسلفيني 
م����ن املرش����حني املطروحني على 

الساحة اآلن.
وكشف الشحات � خالل لقاء 
السلفية  الدعوة  مفتوح بأعضاء 
مبسجد الفتح في مدينة االسكندرية 
� عن ان قي����ادات إخوانية كبيرة 
تق����وم اآلن مبفاوض����ات مكثفة 
مع املستش����ار الغرياني إلقناعه 
بالترشح ملنصب الرئاسة، مشيرا 
ال����ى ان هناك اتفاق����ا بني جماعة 
اإلخوان والدعوة الس����لفية على 
دعم واحد م����ن االثنني الغرياني 
أو البش����ري � للترش����ح ملنصب 

الرئاسة.
وأكد الشحات ان الدعوة السلفية 
لن تدعم ترشيح د.حسن نافعة او 
اي مرشح من غير ذوي اخللفية 
اإلسالمية سوى هذين املرشحني، 
مضيفا »ولو دعم اإلخوان غيرهما 

فلن نفعل نحن«.
من جانب����ه، ق����ال عبداملنعم 
أبوالفت����وح املرش����ح احملتم����ل 
لرئاس����ة اجلمهورية ان االخوان 
املس����لمني فصيل مصري وطني 

من ف���ي األرض يرحمكم من في 
الس���ماء«، مش���ددا على أنه لم 
يخطئ ف���ي الواقعة التي أثارت 
الرأي العام في مصر وتناولتها 

وسائل اإلعالم.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة 
التشريعية في مجلس الشعب إن 
املجلس لم يتلق استقالة النائب 
البلكيمي من املجلس، لكنه تلقى 
إخطارا من حزب النور باستقالة 

البلكيمي من احلزب.
البلكيمي من تناول  وش���كا 
اإلعالم لقضيته، وقال إنه يظلمه 
ويضعه حتت الضوء ألنه ينتمي 

للتيار السلفي.

وذك����ر ان النظام املختلط هو 
املناسب ملصر في هذه الفترة، ملدة 
10 س����نوات مقبلة من عمر هذه 

الثورة املباركة.
وفي سياق احلديث عن املجلس 
العسكري، اكد ان املجلس بشكل 
أو بآخر سيسلم السلطة ملدنيني، 
ولكن هو اآلن يس����عى إلى إيجاد 
مكانة مميزة في الدستور املقبل.

وأك����د ان اجلماع����ة واحلزب 
يرفض����ان بش����كل قاط����ع فكرة 
اخلروج اآلمن للمجلس العسكري، 
مش����ددا على ان احلزب لم يعط 
األمان للمجلس العسكري، وعن 
أكد  موقف األغلبية في املجلس، 
ان األغلبية ستس����حب الثقة من 
اجلنزوري وحكومته، كما أكد ان 
اإلجراءات املتبعة لس����حب الثقة 
من احلكومة ستستغرق شهرين 

على األقل.
وعن الضغ����ط اإلعالمي على 
احل����زب واجلماعة أكد ان احلزب 
قرر مقاطعة 10 قنوات فضائية و15 
برنامجا، بسبب انتساب هذه املنافذ 

اإلعالمية للنظام السابق.

أنور البلكيمي

د.عبداملنعم أبوالفتوححازم أبوإسماعيل

بالتعاون بني »املركزي املصري« و»الوطني الكويتي«

السفارة املصرية تعلن طرح شهادات إيداع 
بفئة 1000 دوالر ومضاعفاتها ومدتها 3 سنوات

تأييد شعبان عبدالرحيم لعمرو موسى 
يثير جدالً بني الفنانني

أعلنت السفارة املصرية في الكويت عن طرح 
شهادات ايداع بالدوالر االميركي للمقيمني في 
الكويت وذلك بدءا من اول مارس وملدة س���تة 

اشهر بأرباح ثابتة بقيمة 4% سنويا.
وأعلنت  السفارة في بيان عن قيام البنك 
املركزي بالتنسيق مع البنك الوطني الكويتي 
لطرح شهادات االيداع بضمان احلكومة املصرية 

بفئة 1000 دوالر ومضاعفاتها.
وجاء في البيان: ان البنك املركزي املصري 
قد قام بالتنس���يق مع بن���ك الكويت الوطني 
بطرح شهادات ايداع بالدوالر االميركي بضمان 
احلكومة املصرية ش���هادة املصرية الدوالرية 
تخصص للبيع للمواطنني املصريني املقيمني 

بالكويت الشقيقة وذلك في الفترة من االول من 
مارس 2012 وملدة 6 أشهر بعائد ثابت بواقع %4 
س���نويا. واشارت السفارة الى ان مصدر هذه 
الش���هادات هو البنك االهلي املصري لصالح 
احلكومية املصرية وبضمانه���ا وان مدتها 3 
س���نوات بفئة 1000 دوالر ومضاعفاتها ومن 
دون حد اقصى وهي ش���هادات اسمية وغير 
قابلة للتحويل وجتدد تلقائيا ويبدأ سريانها 
واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم االول 
من الشهر التالي للشراء على ان يكون تاريخ 
الشراء سابقا لبداية الشهر التالي بخمسة ايام 
على االقل لدى البنك املصدر وميكن استردادها 

بعد ستة اشهر من تاريخ اصدارها.

القاهرة: أثار تأييد املطرب الشعبي شعبان 
عبدالرحيم الش���هير ب� »ش���عبوال« للمرشح 
الرئاس���ي عمرو موس���ى، جدال بني الفنانني 

والنقاد.
واعتبر البعض ان هذا يفيد موسى كثيرا مع 
اقتراب فتح باب الترشح في 10 مارس اجلاري، 
مشيرين الى ان املرشح بحاجة الى اي صوت 

يدعمه وسط املنافسة االنتخابية الشرسة.
على اجلانب اآلخر، اكد نقاد ان تأييد شعبوال 
لعمرو موسى يضر هذا االخير اكثر مما يفيده 
باعتبار ان ش���عبان عبدالرحيم اصبح ورقة 
محروقة بس���بب غنائه لنظام الرئيس مبارك 
وتأييده مشروع التوريث، موضحني ان موسى 
ادرك ذلك جيدا، لذا ترك مسافة بينه وبني املغني. 
وأكد الناقد طارق الشناوي ان تأييد عبدالرحيم 
ملوسى هو مبثابة الورقة اخلاسرة في انتخابات 
الرئاسة، وذكر في حديث ل� »العربية. نت« ان 
شعبان غنى اغنيات عدة للنظام السابق، ومنها 

اغنية لفريدة ابنة جمال مبارك.
واضاف الش���ناوي: لقد اقترب موسى من 
شعبان وغنى له االخير اغنية منذ عدة شهور، 
ولكن اتصور انه ابتعد عنه بعدها بعد نصيحة 
بعض املستشارين، النه يضر اآلن اكثر من ان 

يفي���د، خصوصا مع اقتراب االنتخابات حيث 
كل شيء محسوب بدقة.

وعلى العكس، رأى الفنان يوسف اسماعيل 
ان دعم شعبان عبدالرحيم للمرشح الرئاسي 
يفيده كثيرا، مذكرا في حديث ل� »العربية. نت« 
ان الفنان املذكور يقدم االغنية الشعبية باقتدار 
منذ 15 عاما، ويكاد يحتل قمة الفن الشعبي في 
مصر، كما انه انسان بسيط وله شعبية كبيرة 

لدى املصريني في الداخل واخلارج.
وحول تأييد شعبوال للرئيس السابق، وتأثير 
ذلك على حملة موسى االنتخابية، اكد اسماعيل 
ان السياسة ال حتسب فيها املواقف باملسطرة 
والقلم مثل االقتصاد، واملوقف السياسي نفسه 

ميكن ان يتغير بني حلظة واخرى.
ويذكر ان شعبان عبدالرحيم قد اعرب عن 
امله في جناح عمرو موس���ى في االنتخابات 
الرئاس���ية املقبلة، مؤكدا انه اقرب املرشحني 

الى الناس.
ومن اش���هر اغاني عبدالرحي���م »انا بكره 
اسرائيل« التي استوحاها من احداث االنتفاضة 
الفلس���طينية، والتي اثارت ردود فعل كبيرة 
محليا وعربيا، ويقول فيها »بحب عمرو موسى 

وبكره اسرائيل«.

الكويت تتسلم من قطر رئاسة الدورة 137 
ملجلس اجلامعة العربية

بدأت مبق���ر األمانة العام���ة جلامعة الدول 
العربية أعمال الدورة 137 على مستوى املندوبني 
الدائمني التي تسلمت الكويت رئاستها من قطر، 
وبحضور األمني العام للجامعة العربية د.نبيل 
العربي وذلك للتحضير ألعمال الوزاري العربي 
املقرر بعد غد.  وأكد رئي���س الدورة اجلديدة 
ملجلس اجلامعة السفير جمال الغنيم ان األجواء 
التي حتيط بالدورة احلالية غاية في احلساسية 
واألهمي���ة، في ظل رفض احلكومة الس���ورية 
خلطة العم���ل العربية األمر الذي يلقي بظالله 

على أعمال االجتماع.
 وأضاف أنه من املؤكد أن الوضع في سورية 
لن يغيب عن التدارس والتشاور خالل اجتماع 
مجلس اجلامعة العربية على مس����توى وزراء 

اخلارجية بعد غد.
 وأشار الى أن التهيئة واالستعداد للتحضير 
للقمة العربية القادمة في العراق يوم 29 مارس 
اجلاري والتي غابت العام املاضي، تزيد من أهمية 
هذه الدورة التي تضطلع مبهمة اعداد جدول أعمال 

القادة العرب في القمة.
 وأضاف أن الوضع العربي والتحديات التي 
تواجه أمتنا العربية تتطلب منا جميعا النهوض 
مبسؤولياتنا ملواجهتها، من خالل خلق اآلليات 
والوسائل التي متكننا من اجناز األهداف وحتقيق 
وحدة الصف العربي، وليس هناك من وس����يلة 
لذلك أفضل من تنفيذ القرارات التي س����تصدر 
عن مجلس اجلامع����ة، وتفعيل القرارات وما مت 

اتخاذه مسبقا.
 وقال ان وزراء اخلارجية العرب ينتظرون منا 
اجناز وجتهيز مشروعات القرارات التي ستعتمد 
والبنود التي س����تناقش خ����الل اجتماع مجلس 
اجلامعة العربية على مستوى وزراء اخلارجية 

بعد غد. ودعا مندوب الكويت الى التعاون والبحث 
عن قواسم مشتركة للوصول إلى اتفاق من أجل 
اجناز القرارات والبنود، واعتماد توصيات اللجان 
املنبثقة عن املجلس متهيدا لرفعها ملجلس اجلامعة 

العربية على مستوى وزراء اخلارجية العرب.
وقد انبثق عن املجلس أربع جلان رئيس����ية 
هي جلنة الش����ؤون السياسية وجلنة الشؤون 
القانونية وجلنة الشؤون املالية واإلدارية وجلنة 
الشؤون االجتماعية والثقافية ويناقش املجلس 
في دورته اجلديدة 18 بندا تتناول مختلف قضايا 
العمل العربي املش����ترك في املجاالت السياسية 
واالقتصادي����ة واألمنية وفي مقدمتها التحضير 
الجتماعات مجلس اجلامعة العربية على مستوى 
وزراء اخلارجية العرب املقرر عقدها باجلامعة 
العربية بعد غد برئاس����ة نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة بندا حول 
قضية فلسطني والصراع العربي � اإلسرائيلي، 
ويشتمل هذا البند على عدة موضوعات أساسية، 
منه����ا متابعة التط����ورات السياس����ية للقضية 
الفلسطينية والصراع العربي � اإلسرائيلي وتفعيل 
مبادرة السالم العربية، واإلجراءات اإلسرائيلية 
في القدس، وسرقة إسرائيل للمياه العربية في 
األراضي العربية احملتلة، وتقرير حول املقاطعة 
العربية إلسرائيل، والوضع في اجلوالن، والتضامن 
مع لبنان، موضحا ان لبنان تقدم مبشروع قرار 
حول البند املتعلق بالتضامن مع لبنان، فيما قدمت 
دولة اإلمارات مشروع قرار من اجل احلصول على 
دعم الدول العربية الستضافة معرض »اكسبو« 

الدولي 2020.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭
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