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»الوزاري العربي« يشيد بدور األمير 
في دعم الوضع اإلنساني بسورية

مؤمتر دولي في الكويت عن معاناة الطفل الفلسطيني

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على 
مســتوى وزراء اخلارجيــة بدور صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد في 
اســتضافة الكويــت للمؤمتــرات الدولية 
الثالثة للمانحني لدعم الوضع االنســاني 
في سورية ومشاركتها في رئاسة املؤمتر 
الرابع في لندن حتت رعاية االمم املتحدة 

في فبراير ٢٠١٦.
وأشار البيان الذي أصدره املجلس في 
ختام دورته الـ )١4٦( حول تطورات األوضاع 
في سورية إلى أن الكويت قدمت مساهمات 
في املؤمترات األربعة بقيمة ١.٦ مليار دوالر 
مناشدا الدول املانحة سرعة الوفاء بالتعهدات 
التــي أعلنــت عنها في مؤمتــر لندن لدعم 
الوضع االنســاني في سورية خاصة فيما 
يتعلق بتوفير الدعم الالزم للدول العربية 

املجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية 
املضيفة لالجئني والنازحني السوريني. 

من جهة اخرى، أشاد وزراء اخلارجية 
العرب بترحيب الكويت باستضافة مؤمتر 
دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل 
انتهاك اسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( 
التفاقيــة حقوق الطفــل وذلك في أكتوبر 

املقبل.
كمــا رحب املجلــس الــوزاري بزيارة 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح خالد واملسؤولني 
والقادة من الدول العربية واإلسالمية الى 
فلســطني واألماكن املقدســة فيها خاصة 
مدينة القدس »لتعزيز صمود أهلها« مثمنا 
قرار منظمة التعاون االسالمي بفتح مكتب 

متثيلي للمنظمة في رام اهلل.

قــال األمــني العــام املســاعد للشــؤون 
االقتصاديــة في اجلامعة العربية الســفير 
محمــد التويجري أمس ان وزراء اخلارجية 
العرب وافقوا على مذكرة تفاهم إلنشاء سوق 
عربية مشتركة للكهرباء. وأضاف التويجري 
في تصريح على هامش اعمال الدورة الـ ١4٦ 
لوزراء اخلارجية »ان هذه املوافقة تأتي رغبة 
من الدول العربية في حتقيق مزيد من التقدم 
فــي جتارة الكهرباء داخل مجموعات الربط 
االقليمي«. وذكر ان هذه املجموعات تشــمل 
دول املغرب العربي تونس واجلزائر واملغرب 
والربط االقليمى الثماني بني مصر والعراق 
واألردن وليبيا ولبنان وفلسطني وسورية 
وتركيا وشــبكة مجلس التعاون اخلليجي 
التي تسمح بتبادل الكهرباء بني الدول الست 
فيه الكويت والســعودية والبحرين وقطر 

واإلمــارات وعمان. وقال التويجري ان هذه 
السوق تهدف الى حتقيق افضل النتائج على 
املديني القصير والطويل المدادات الكهرباء 
على أســاس اقليمي عربي عام وليس فقط 
علــى أســاس وطنــي. وذكــر ان البرنامج 
الزمني الشامل إلنشاء هذه السوق يشتمل 
على مرحلة تأسيســية بالتعاون مع البنك 
الدولي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي وهي مخصصة لدراسة اجلدوى 
الفنية واالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية 
التقنية للسوق العربية املشتركة للكهرباء 
وتطويــر األطــر املؤسســية والتشــريعية 
للسنوات )٢٠١٠ - ٢٠١8( تليها اربع مراحل 
انتقاليــة متتد من )٢٠١9 - ٢٠38( لتصميم 
السوق وتوسيعها للوصول إلى شبكة كهرباء 

عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل.

أعلن مجلــس جامعة الــدول العربية 
موافقته على طلب دولة اإلمارات العربية 
املتحدة - إمارة الشــارقة استضافة املقر 

الدائم للبرملان العربي للطفل.
وكلــف املجلــس في بيــان أصدره في 
ختام اجتمــاع دورته العادية السادســة 
واألربعني بعد املائة باجلامعة العربية على 
مســتوى وزراء اخلارجية، األمانة العامة 

للجامعة العربية باتخــاذ الالزم لتعديل 
الئحة البرملان العربي للطفل مبا يتماشى 

مع طلب االستضافة.
وطلــب املجلــس مــن األمانــة العامة 
للجامعة العربية التنسيق مع دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة باتخاذ مــا يلزم لوضع 
النظــام الداخلي للبرملــان واتفاقية املقر 

والبدء بإجراءات تأسيس املقر الدائم.

فيما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء اخلارجيــة عن خالص الشــكر والتقدير لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد ملا قدمه من دعم ورعاية 
للمشــاورات اليمنية في الكويت، أكــد املجلس في بيانه 
استمرار دعم الشرعية الدستورية اليمنية ممثلة في الرئيس 
عبدربه منصور هادي، مشددا على أن أي مفاوضات ال بد أن 
تنطلق من املبادرة اخلليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة. ودان املجلس »إفشال املتمردين حملادثات السالم 
في الكويت من خالل رفض مقترح األمم املتحدة وتقويض 
املسار السياسي«، مشيدا بقبول احلكومة اليمنية للمقترح 

األخير املقدم من قبل املبعوث الدولي لألمم املتحدة.
كما دان املجلس بأشد العبارات اخلطوات غير الشرعية 
التــي قام بهــا »االنقالبيون إلنشــاء ما يســمى باملجلس 
السياسي األعلى املزعوم الذي يهدف إلى تقويض جهود 

التسوية السياسية في اليمن«.
إلى ذلك، أكد املجلس رفضه أي تدخل عسكري في ليبيا، 
مشــددا على أن أي عمل عسكري موجه حملاربة اإلرهاب 
يجب أن يتــم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني 
وذلك وفقا ألحكام ميثــاق األمم املتحدة. وطالب املجلس 
جميــع الدول بعدم التدخل في الشــؤون الداخلية لليبيا 
مبا في ذلك توريد األسلحة للجماعات املسلحة واالمتناع 
عن استخدام الوســائل اإلعالمية للتحريض على العنف 

ومحاولة تقويض العملية السياسية.

جدد مجلس وزراء اخلارجية العرب إدانته لتوغل 
القوات التركية في األراضي العراقية وطالب احلكومة 
التركية بســحب قواتهــا »فورا دون قيد أو شــرط« 
باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا لألمن 

القومي العربي.
ودعا البيــان الدول األعضاء في اجلامعة العربية 
إلــى الطلب مــن اجلانب التركي »مبوجــب العالقات 
الثنائية« ســحب قواته من األراضي العراقية تنفيذا 
لقــرار مجلس اجلامعة العربية رقم 7987 في دورته 
غير العادية في ديسمبر ٢٠١5 وإثارة هذه املسائل في 

اتصاالتها مع الدول األعضاء.
كما دعا الدول األعضاء للطلب من احلكومة التركية 
»عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن 
هذه األعمال االستفزازية التي من شأنها تقويض بناء 

الثقة وتهديد أمن واستقرار املنطقة«.
وأعــاد املجلس الــوزاري التأكيد على »مســاندة 
احلكومة العراقية في اإلجــراءات التي تتخذها وفق 
قواعــد القانــون الدولي ذات الصلــة التي تهدف الى 
سحب احلكومة التركية لقواتها من األراضي العراقية 
ترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها«.

ووافــق على ادراج بند »توغل القوات التركية في 
األراضــي العراقيــة ووقف التدخــل التركي في دول 
اجلوار العربي »بندا دائما على جدول أعمال مجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى القمة حلني حتقيق 

االنسحاب الناجز لهذه القوات«.

سموه هنأ رئيس طاجيكستان بالذكرى الـ 25 لالستقالل 
ورئيس حزب العمل الكوري بالعيد الوطني

األمير عزى الرئيس املصري بضحايا 
حادثي عربة النقل وقطار الصعيد

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بضحايا حادث 
اصطدام عربة نقل بحافلة ركاب صغيرة في 
جنــوب غرب مصر وحادث انقالب عربتني 
في قطار الصعيد اللذين أسفرا عن سقوط 
عدد من الضحايا واملصابني مبتهال سموه إلى 
املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا حادث اصطدام 
عربة نقل بحافلة ركاب صغيرة في جنوب 
غرب مصر وحادث انقالب عربتني في قطار 
الصعيد اللذين أســفرا عن سقوط عدد من 
الضحايا واملصابني سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلــى ذلك، بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية 
طاجيكستان الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى مرور خمسة 

وعشــرين عاما على استقالل بالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى الرئيــس إمام 
علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان 
الصديقــة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة ذكرى مرور خمســة وعشــرين 
عاما على اســتقالل بــالده راجيا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى املارشــال 
كيم جونغ وون رئيس حزب العمل الكوري 
رئيس جلنة شؤون الدولة جلمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية الصديقة القائد األعلى 
للجيش الشــعبي الكوري عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطنى 
لبالده متمنيــا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى املارشال كيم جونغ 
وون رئيس حزب العمل الكوري رئيس جلنة 
شؤون الدولة جلمهورية كوريا الدميوقراطية 
الشــعبية الصديقة القائــد األعلى للجيش 
الشعبي الكوري ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطني لبــالده راجيا له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر مبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

اليوحة لتضافر اجلهود العربية والدولية 
لوقف سرقة التراث العربي

عمانـ  )كونا(: دعا أمني عام املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة إلى تضافر 
اجلهود العربية والدولية للتنســيق والتعاون 
لوقف سرقة ما يتعلق بتراث وحضارة املنطقة 
العربية وســط تقديرات بوجود حوالي 3٠ ألف 

قطعة أثرية مسروقة في االسواق.
وقال اليوحة في تصريح لـ »كونا« على هامش 
مشــاركته على رأس وفد مــن املجلس الوطني 
فــي املؤمتر اإلقليمــي الوزاري الثانــي »التراث 
حتت التهديد« ان »الكويت تأمل تفعيل التعاون 
والتشريعات والتنسيق حلصر وحتجيم عملية 
االجتار غير املشــروع بتراث وحضارة املنطقة 
العربية خاصة التراث غير املسجل والذي يجري 

التنقيب عنه بطرق غير مشروعة«.
وفيمــا يتعلق بعدد القطع املســروقة من 
املنطقة العربية اضــاف اليوحة ان »احلديث 
يجري عن حوالي عدد يتراوح بني ٢٠ و3٠ ألف 
قطعة مسروقة بني مسجلة وغير مسجلة تقدر 
قيمتهــا بحوالي ١٠ مليــارات دوالر أميركي«. 
وبني ان االجتار غير املشــروع باآلثار وسيلة 

مهمة لتمويل »احلركات اإلرهابية« ما يســهم 
في تدمير احلضارة اإلنسانية وطمس الهوية 
الوطنية وتاريخ املنطقة العربية، مؤكدا أهمية 
عقد املؤمترات والنــدوات واللقاءات العربية 
والدولية للحد من االجتار غير املشروع بتراث 

وحضارة املنطقة العربية.
وعن املؤمتــر الذي تنظمه وزارة الســياحة 
األردنية بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي أفاد بأنه يأتي استكماال 
إلعالن القاهرة األخيــر لنقاش قضية اآلثار في 
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا خاصة 
بعد تعرض بعض الــدول العربية الضطرابات 
)اليمن وســورية وتونــس والعراق ومصر في 
بداية الربيع العربي(، األمر الذي أدى الى »سرقة« 

بعض اآلثار من هذه الدول.
ويعقد فريق العمل املعني باملؤمتر اجتماعا 
يركز على تبادل املعلومات وبناء القدرات وتعزيز 
سيادة القانون واتفاقيات التراث الثقافي الثنائية 
واإلقليمية وتعزيز التعاون في سوق الفن التراثي 

وحمالت التوعية احمللية والدولية.

م.علي اليوحة مترئسا وفد املجلس الوطني في املؤمتر

لدى مشاركته باملؤمتر اإلقليمي الوزاري الثاني

السفير طالل الهاجري قدم ببوخارست نسخة 
من أوراق اعتماده لـ »اخلارجية الرومانية«

قدم ســفير الكويت اجلديد 
لــدى رومانيا طــالل الهاجري 
نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة 
الدولــة لشــؤون اخلارجيــة 

الرومانية دانيال جتمني.
واشاد السفير الهاجري في 
بيان تلقته )كونا( أمس اجلمعة 
عقب مراسم تقدمي أوراق اعتماده 
أول من أمــس اخلميس بعمق 
العالقات الكويتية ـ الرومانية 
مؤكدا احلرص املشــترك على 
تطويرهــا واالرتقاء بها آلفاق 

أرحب.
كمــا اكد الرغبة املشــتركة 
الثنائي  التعــاون  في تعزيــز 
بني البلدين في جميع املجاالت 
والسيما االقتصادية والسياسية 

والثقافية واإلنسانية.
مــن جهتها اعربــت وزيرة 
الدولة الرومانية عن ارتياحها 
ملســتوى العالقــات الكويتية 
الرومانية مؤكدة حرص بالدها 
على تنمية العالقات مع الكويت 

في مختلف املجاالت.
وقالت ان »الكويت حتظى 
مبكانة متميزة لــدى رومانيا 
قيادة وشعبا« متمنية للسفير 
الهاجري التوفيق والنجاح في 

مهام عمله اجلديد.

السفير طالل منصور الهاجري يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الدولة 
لشؤون اخلارجية الرومانية دانيال جتمني 

العربي املشترك والستقرار 
دولنا، »داعيا الى التعاضد 
ملواجهتهــا ودعــم جهــود 

األشقاء فيها«.
وشــدد على أن العقبات 
التي تواجه مسيرة السالم 
في الشرق األوسط والناجمة 
املوقــف االســرائيلي  عــن 
املتعنــت تأتي عائقــا أمام 
الوصول لتحقيق حل عادل 
وشامل وفق قرارات الشرعية 
الســالم  الدوليــة ومبادرة 
العربية »لينعم العالم باألمن 

واالستقرار«.
وأشــاد في هــذا الصدد 
باملبادرة الفرنسية األخيرة 
وحرص احلكومة الفرنسية 
على حتريك عملية السالم 
الترتيبات  والشــروع فــي 

لتفعيل تلك املبادرة.
وضم الوفد املرافق لنائب 
وزير اخلارجية مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب 
نائب الوزير الســفير أيهم 
عبداللطيف العمر ومساعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
الســفير  العربــي  الوطــن 
عزيز الديحانــي ومندوبنا 
الدائــم لدى جامعــه الدول 
العربية السفير أحمد البكر، 
القائم باألعمال  واملستشار 
بسفارتنا عبدالعزيز البشر.

املجلس الوزاري العربي شكر صاحب السمو على دعم ورعاية مفاوضات السالم اليمنية

اجلاراهلل لـ »األنباء«: التمسك بالعمل املشترك 
الضمانة األولى لتحقيق طموحات الشعوب العربية

ويالت ودمار ذلك الصراع 
والتي كان آخرها املشاورات 
السياسية التي استضافتها 
الكويت ملدة تزيد على ثالثة 
اشهر »األمر الذي يدعونا إلى 
التأكيد على األطراف املعنية 
بضــرورة تغليب مصلحة 

اليمن وسالمة أبنائه«.
ودعــا في هذا الســياق 
األشــقاء فــي اليمــن إلــى 
الوصول إلى حل سياســي 
شامل - وفق مبادرة السالم 
اخلليجية وآلياتها التنفيذية 
ومخرجات احلوار الوطني 
وقرار مجلــس األمن )رقم 
٢٢١٦( - يصــون وحــدة 
وطنهم ويعيد لربوعه األمن 

واالستقرار.
وأكد أن الفرصة »ال تزال 
سانحة لتحقيق هذا الهدف 
متــى مــا خلصــت النوايا 

وصدقت التوجهات«.
وأشــار اجلــاراهلل إلى 
األوضــاع غيــر املســتقرة 
والتحديات اجلسيمة التي 
تعانــي منهــا أجــزاء »من 
وطننا العربي العزيز في كل 
من العراق وليبيا والسودان 

والصومال«.
وأوضح أن تلك األوضاع 
والتحديــات شــكلت فــي 
مجملهــا تهديــدا ألمننــا 

فــي ظــل ظــروف إقليمية 
ودوليــة بالغــة الدقة كان 
العربي ولألســف  لعاملنــا 
النصيب األكبر من أحداثها«.
وذكــر أن تلك الظروف 
واألحــداث شــكلت حتديا 
العربــي  صارخــا للعمــل 
املشترك الذي يفرض علينا 
تسارع األحداث وخطورتها 
لقاءات وتشاورا مستمرين 
ملواجهتها وحتصني دولنا 

من تبعاتها.
وأشــار إلى أن الوضع 
في ســورية رغــم ما يبذل 
من جهود إقليمية ودولية 
ال يزال ماضيا في التدهور 
وتتضاعف معه أعداد القتلى 
واجلرحى واملشــردين من 
األشــقاء فــي كارثــة غير 

مسبوقة.
وقال إن املجتمع الدولي 
عجز »وبكل أسف حتى اآلن 
عن وضع حد لتلك الكارثة« 
رغم ما تشــكله من تهديد 
وتقويض ألمن واســتقرار 
العالــم بتداعياتها األمنية 
والسياسية واالقتصادية.

وحول أوضاع اليمنية، 
أشار اجلاراهلل إلى اجلهود 
التي بذلت للوصول إلى حل 
ينهي الصراع الدائر ويجنب 
اليمــن وشــعبه الشــقيق 

القاهرة - هناء السيد
أعــرب مجلــس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
وزراء اخلارجية في ختام 
أعمــال دورته الـــ ١4٦ عن 
خالــص الشــكر والتقدير 
الســمو األميــر  لصاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمد ملا 
قدمــه مــن دعــم ورعايــة 
اليمنية  ملفاوضات السالم 

التي استضافتها الكويت.
وبينما رحــب املجلس 
بقــرار الكويت اســتضافة 
مؤمتر لدعم قطاع التعليم 
الصومالي، ثمن األمني العام 
للجامعــة احمد أبو الغيط 
دور الكويت جتاه القضايا 

العربية.
وزيــر  نائــب  وأكــد 
اخلارجيــة خالد اجلاراهلل 
رئيــس وفــد الكويــت في 
االجتماعــات على ضرورة 
العربي  التمســك بالعمــل 
املشترك ودعم وتفعيل هذا 
العمل باعتبــاره الضمانة 
األولى في صيانة أمن الوطن 
العربي واستقراره وحتقيق 
طموحات الشعوب العربية.

وجـــــدد  نائــب وزير 
اخلارجيــة خالد اجلاراهلل 
في تصريحــــات خاصـــة 
لـ »األنباء« رفض الكويت 
للتصريحات اإليرانية التي 
أدلى بها املرشد اإليراني علي 
خامنئي وتضمنت اتهامات 
باطلــة وإســاءة للمملكــة 
العربية السعودية الشقيقة.

وقال إنه قد صدر بيان 
من مجلس التعاون وبيان 
آخر مــن اجلامعة العربية 
بأن تدخالت إيران مرفوضة 
وتعتبــر إســاءة وجتاوزا 
للحقوق الشرعية لألشقاء 

باململكة.
وقال اجلاراهلل إن انعقاد 
الدورة احلاليــة يأتي بعد 
أســابيع قليلــة مــن قمــة 
نواكشــوط العربيــة التي 
أضافــت إلى صرح »بنائنا 
العربــي« لبنــات واضحة 
ســتعزز مــن »إمكانياتنــا 
وستتيح لنا فرصة التواصل 

نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل متحدثا إلى الزميلة هناء السيد  )ناصر عبدالسيد( 

األوضاع 
والتحديات 

اإلقليمية شكلت 
تهديداً ألمننا 

العربي املشترك 
والستقرار 

دولنا

العالم اإلسالمي 
يدرك مدى 

اجلهود اجلبارة 
التي تبذلها 

اململكة خلدمة 
املشاعر املقدسة 
في موسم احلج 
وطيلة أيام العام

اعتماد إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

مقر دائم للبرملان العربي للطفل بالشارقة

استمرار دعم الشرعية اليمنية.. 
ورفض أي تدخل في ليبيا

مطالبة تركيا مجددًا بسحب 
قواتها من األراضي العراقية


