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اجلزائر اجلزائر ١١ -  - ٢٢ نوفمبر نوفمبر

ممثل األمير: ندعو إيران إلى احترام سيادة الدول وحسن اجلوار
وجندد الدعوة ملكافحة اإلرهاب والتطرف وجتفيف منابع متويله

اجلزائــر - (كونــا): ألقى 
ممثــل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
كلمة الكويت في مؤمتر مجلس 
جامعة الدول العربية للدورة 
العاديــة الـ ٣١ على مســتوى 
القمــة العربيــة املنعقــدة في 

العاصمة اجلزائر هذا نصها:
يسرني - بداية - أن أنوب 
عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وأن أنقل لكم 
جميعا حتيات سموه (حفظه 
اهللا ورعــاه) ومتنياتــه لكــم 
بالتوفيق والسداد لكل ما فيه 
خير أمتنــا العربيــة وخدمة 

قضاياها العادلة.
كما يطيب لي ونحن على 
أرض الشــهداء أن أتقــدم إلى 
الرئيس عبداملجيد تبون وإلى 
الشــقيق  الشــعب اجلزائري 
بأسمى آيات التهاني مبناسبة 
الذكرى الثامنة والستني لثورة 
التحرير اجلزائرية املباركة هذه 
الذكــرى الغالية علــى قلوبنا 

جميعا.
كمــا يســعدني أن أتوجه 
بالتهنئة إلى الرئيس اجلزائري 
على رئاسته ألعمال هذه القمة، 
معربــا عن ثقتنــا بأن خبرته 
وحكمتــه ســتكلالن أعمالهــا 
بالنجاح والتوفيق وبالشــكر 
له وإلى حكومــة اجلمهورية 
الدميوقراطيــة  اجلزائريــة 
الشــعبية الشــقيقة وشعبها 
الشقيق على حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة واإلعداد املميز 

لهذا اللقاء الهام.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
الشــكر موصــول ألخــي 
الرئيس قيس ســعيد رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
وحكومة تونس الشقيقة على 
متابعتها ألعمال القمة السابقة، 
الرئيس  مســتذكرين جهــود 
الراحل الباجي قائد السبسي 
في خدمة أمتنا العربية وتعزيز 
عملنــا العربــي املشــترك وال 
يفوتنا في هذا املقام اإلشــادة 
بجهــود األمني العــام جلامعة 
الدول العربية د.أحمد أبوالغيط 
وجهاز األمانة العامة في اإلعداد 

اجليد لهذا اللقاء.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
يأتــي اجتماعنا في خضم 
حتديــات جســام ومخاطــر 
حتيــط بعاملنــا العربي وفي 
ظل هذه التحديات السياسية 
واالقتصادية واألمنية املتعددة 
وتطوراتهــا املتســارعة فقــد 
أضحــى لزامــا علينــا الدفــع 
بالعمل العربي املشترك مبزيد 
من التنسيق والتعاون للتعامل 
معهــا عبــر وضــع تصورات 
واضحة معلنة حتقق األهداف 
املنشــودة ملنظومتنا العربية 
العريقــة وتلبــي طموحــات 

شعوبنا العربية.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
من هذا املكان جندد دعوتنا 
إلــى املجتمــع الدولي إلجناح 
مســيرة الســالم في الشــرق 
األوسط والوصول إلى حل دائم 

طموحات أبناء الشعب السوري 
الشقيق ومطالبهم ويحقق لـ 
(ســورية) أمنهــا وســيادتها 

ووحدة أراضيها.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
وحول الوضــع في اليمن 
الشقيق فإننا نعرب عن القلق 
لرفض ميليشيا احلوثي متديد 
الهدنة ورفضها للجهود التي 
بذلها املبعوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن 
إلــى  وندعــو األمم املتحــدة 
مواصلة جهودها للتوصل إلى 
حل سياســي لألزمة اليمنية، 
مؤكدين دعــم الكويت الكامل 
لتلك اجلهود وصوال إلى احلل 
السياســي لألزمــة مبا يحقق 
لألشــقاء في اليمن تطلعاتهم 
إلى حتقيق األمن واالستقرار.

القانون الدولي في عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية واحترام 
سيادة الدول وحسن اجلوار، 
كما نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا 
حلرية املالحة في املياه الدولية 
وإدانتنا ورفضنا التام جلميع 
أشكال التدخالت اخلارجية التي 
متــس ســيادة أي مــن الدول 

العربية الشقيقة.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
إننــا نراقب جميعا وبقلق 
شــديد تطورات األوضاع في 
أوكرانيا وتداعياتها اخلطيرة 
على الســلم واألمــن الدوليني 
وتبعاتها السلبية على األوضاع 
اإلنسانية واالقتصاد العاملي.. 
وتؤكد الكويت موقفها املبدئي 
والثابــت فــي رفــض التدخل 
الكامــل  العســكري ودعمهــا 

التعــاون والتكامل اإلقليميني 
واملشاريع املشتركة بني دولنا 
مبا يسهم في حتقيق التنمية 
املستدامة والتصدي اجلماعي 
لتحديــات املنــاخ مــن خالل 
تســريع الطموحــات البيئية 
ودعم االبتكارات والشــراكات 

في هذا املجال.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
الكويت تتابع باهتمام  إن 
وعنايــة القضايــا التي تقلق 
عاملنا العربي، السيما مكافحة 
اإلرهاب والتطرف وما يتعلق 
باألمــن اإلقليمــي والدولــي، 
مشددين في هذا اإلطار الرفض 
التــام لكافــة صــور اإلرهاب 
الدعوة  ومظاهــره مجدديــن 
لتضافــر اجلهــود اإلقليميــة 
والدولية الرامية إلى مكافحة 

إدانتنــا  جنــدد  كمــا 
واستنكارنا الشديدين للهجوم 
اإلرهابي الذي اســتهدفت فيه 
ميليشيا احلوثي ميناء الضبة 
النفطي في حضرموت والذي 
يعــد انتهاكا صارخا لألعراف 
والقوانني الدولية وخرقا لقرار 
مجلس األمن رقم (٢٢١٦)، داعني 
املجتمع الدولــي إلى التحرك 
السريع والفاعل لردع مثل هذه 
األعمال ومحاســبة مرتكبيها 
صيانة لألمن والسلم وحفظا 
الطاقــة وممــرات  إلمــدادات 

التجارة الدولية.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
وبشــأن العالقة مع إيران 
فإن الكويت تؤكد حرصها على 
عالقات الصداقة والتعاون التي 
ترتكــز علــى احتــرام مبادئ 

لكل اجلهود الدولية واألممية 
الداعية إلى تغليب لغة احلوار 
واللجوء إلى احلل السياســي 
القائــم على احتــرام القانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة، 
وبهــذا الصدد ندعم ونشــيد 
بــدور جامعة الــدول العربية 
واجلهود املبذولة في ســبيل 
املساهمة في حل النزاع وإيجاد 
حل ديبلوماسي لهذه األزمة.

أصحاب اجلاللة والفخامة 
والسمو،،

إننا جندد التأكيد على متسك 
الكويت بالنظام الدولي املتعدد 
األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة وتعزيز الوساطة 
الوقائيــة  والديبلوماســية 
املقبلــة  األجيــال  لتجنيــب 
تبعات احلــروب والنزاعات، 
وندعــو للعمل علــى تطوير 

اإلرهــاب والتطرف وجتفيف 
منابع متويله.

كما نؤكــد ضرورة تفعيل 
املبادرة التي تقدمت بها الكويت 
وتضمنهــا قرار جامعة الدول 
العربية رقم ٨٧٦٦ الصادر عن 
الدورة العادية ١٥٧ بشأن تقدمي 
مشروع اســتراتيجية شاملة 
وتكاملية لألمن الغذائي العربي 
وسبل تعزيزه، وندعو جهاز 
األمانــة العامة جلامعة الدول 
العربيــة إلى متابعــة مبادرة 
األمن الغذائي العربي والعمل 
على أن توضع محل التنفيذ في 
أقرب وقت ممكن وفقا لآلليات 

املتفق عليها.
وفي اخلتام،،،

أكرر الشــكر لكــم جميعا 
راجيــا ألعمال هــذه القمة كل 

التوفيق والنجاح.
هذا وبحفظ اهللا ورعايته، 
عاد ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
والوفد الرسمي املرافق لسموه 
إلى أرض الوطن مساء أمس 
قادما من اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، وذلك بعد ترؤس 
ســموه وفد دولة الكويت في 
مؤمتــر مجلس جامعة الدول 
العربية للدورة العادية الـ ٣١

على مســتوى القمة العربية 
والتــي عقدت فــي العاصمة 

اجلزائر.
وكان في استقبال سموه 
رئيــس مجلــس األمــة أحمد 
عبدالعزيز السعدون، وسمو 
الشيخ ناصر احملمد، وسمو 
الشيخ صباح اخلالد، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمــد اجلابر 
األول  والنائــب  الصبــاح، 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
ووزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي 
يضم كبار املسؤولني بديوان 

سمو ولي العهد.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.
وكان ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
مشــعل األحمد غــادر والوفد 
الرسمي املرافق لسموه ظهر 
امس اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، وذلك بعد ترؤس 
سموه وفد الكويت في القمة 

العربية باجلزائر.
وكان في وداع سموه وزير 
اقتصاد املعرفة واملؤسسات 
الناشئة واملؤسسات املصغرة 
ياسني املهدي وليد وسفيرنا 
لدى اجلمهوريــة اجلزائرية 
الدميوقراطيــة الشعبيـــــة 
مــرزوق  محمــد  الشــقيقة 
الشبو ورئيس بعثة الشرف 
سفير اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية لدى 

الكويت عبداملالك بهدو.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.

سموه نقل خالل كلمة الكويت في أعمال القمة العربية باجلزائر حتيات صاحب السمو ومتنياته بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مترئساً وفد الكويت في أعمال القمة العربية ويبدو وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا

وشامل وفق قرارات الشرعية 
الدوليــة ومبــادرة الســالم 
العربية مبا يضمن حق الشعب 
الفلسطيني الشقيق في إقامة 
دولتــه املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية.. وال يفوتني 
هنا أن أعرب عن دعمنا الكامل 
جلهود األشقاء في اجلمهورية 
الدميوقراطيــة  اجلزائريــة 
الشعبية في حتقيق املصاحلة 
الفلســطينية - الفلسطينية 
وهي خطــوة هامة في ظل ما 
تشــهده القضية الفلسطينية 

من حتديات.
وفيما يتعلق بالوضع في 
سورية الشقيقة فإن الكويت 
جتــدد موقفهــا الثابــت بعدم 
وجود حل عسكري لهذا الصراع 
الدامي والبد من إفساح املجال 
أمام احلل السياسي الذي يحقق 

ندعو إلى مواصلة اجلهود للتوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية وقلقون من رفض ميليشيا احلوثي جتديد الهدنة وجهود األمم املتحدة
نرفض التدخل العسكري في أوكرانيا وندعم اجلهود الداعية إلى تغليب لغة احلوار واللجوء إلى احلل السياسي القائم على احترام القانون الدولي
تطوير التعاون والتكامل اإلقليميني واملشاريع املشتركة بني دولنا لتحقيـق التنمية املستدامة والتصدي اجلماعي لتحديات املنـاخ 

علينا الدفع بالعمل العربي املشترك مبزيد من التنسيق والتعاون للتعامل مع التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية املتعددة وتطوراتها املتسارعة

نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا حلرية املالحة في املياه الدولية وإدانتنا ورفضنا التام جلميع أشكال التدخالت اخلارجية التي متس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة
متمسكون بالنظام الدولي املتعدد األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة وتعزيز الديبلوماسية الوقائية لتجنيب األجيال املقبلة تبعات احلروب والنزاعات

ضرورة تفعيل مبادرة الكويت بشأن تقدمي مشروع إستراتيجية شاملة وتكاملية لألمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ووضعها محل التنفيذ

جندد دعوتنا إلى املجتمع الدولي إلجناح مسيرة السالم في الشرق األوسط والوصول إلى حل دائم وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

ال حّل عسكريًا للوضع في سورية والبد من إفساح املجال أمام احلل السياسي لتحقيق طموحات الشعب السوري ومطالبهم ووحدة أراضيها

ملشاهدة الڤيديو
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى عودة سموه وباستقباله رئيس مجلس األمة أحمد السعدون

ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد لدى وصوله قادماً من اجلزائر وفي اســتقبال ســموه أحمد السعدون 
وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد

وزير اخلارجية: مشاركة ممثل سمو األمير بقمة اجلزائر كان لها أثر إيجابي وفرصة لاللتقاء بالقادة العرب
اجلزائر ـ كونا: قال وزير اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا إن مشاركة ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، في القمة العربية الـ ٣١ كان لها أثر 
إيجابي عند القيادة اجلزائرية، مضيفا أنها أتاحت 
لسموه الفرصة لاللتقاء بالقادة العرب والتحاور 

معهم بشأن القضايا العربية.
وأضاف الشيخ ســالم العبداهللا، في تصريح 
للصحافيني عقب اختتــام قمة اجلزائر، أن القمة 
العربية الـ ٣١ باجلزائر توصلت إلى قرارات مفيدة 

سيكون لها أثر إيجابي على العالم العربي.
وأوضح العبداهللا أن أهمية هذه القمة تنبع من 
أمرين مهمني األول أنها تعقد بعد ثالث سنوات لم 
تعقد فيها قمم عربية بســبب جائحة كورونا وأن 
آخر قمة للقادة العرب كانت في تونس عام ٢٠١٩.
وتابع بالقول: إن األمر الثاني له عالقة بتوقيت 
القمة والــذي «كان مهما جدا» كونه يأتي في ظل 
ظروف دولية متطورة وخطيرة ومتسارعة، موضحا 
أنها أتاحت الفرصة للقادة والوزراء العرب القيام 

بحــوارات أخوية «وفي بعــض األحيان حوارات 
صريحة جدا»، ووصف أجواء القمة بأنها «إيجابية»، 
وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة ثالث رسائل واضحة 
صدرت عن القمة ويجب على الرأي العام العربي 

االنتباه إليها.
وقال العبداهللا إن الرســالة األولى تتمثل في 
ضرورة تكاتف الــدول العربية في صون األمن 
القومي العربي، وتضمنت إدانات للتدخل األجنبي 
في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أنها نقطة 
في غاية األهمية السيما مع الظروف الدولية احلالية.
وأردف أن الرسالة الثانية هي حتقيق التكامل 
االقتصــادي وخاصة في مســائل األمن الغذائي 
واملائي والدواء وأمن الطاقة، معتبرا أنها «مسائل 
في غاية األهمية واحليوية ونحن كلنا شعرنا بها 
كدول عربية والعالم أيضا أجمع شعر بها في أثناء 

جائحة كورونا».
أما الرسالة الثالثة فقال عنها العبداهللا بضرورة 
إصالح اجلامعة العربية، مشيرا إلى مقترحات طرحها 
الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون في القمة بشأن 

كيفية إصالح اجلامعة ومداخالت في هذا الشــأن 
لوزراء اخلارجية العرب شددت على إصالح اجلامعة 

ومتكينها من مواكبة األحداث العاملية املتسارعة.
وشدد على أهمية هذه الرسائل الثالث وقال إنه 
سيكون لها وقع إيجابي على كل الشعوب العربية 
والوطن العربي. ووجه الشــكر للجزائر حكومة 
وشعبا على استضافتها هذه القمة مهنئا القيادة 
اجلزائرية على جناحها، وقال في احملصلة النهائية 
إن «اإلخوة اجلزائريني يستحقون الثناء على إجناح 

القمة ونحن نشكرهم مجددا على ذلك».
وردا على سؤال الصحافيني حول إشادة وزير 
الشــؤون اخلارجية اجلزائري رمطــان لعمامرة 
بالوصول املبكر لنظيره الكويتي إلى اجلزائر أكد 
الشيخ ســالم العبداهللا أن «الوزير اجلزائري كان 
كرميا في اإلشادة بالكويت، وكنا عند وعدنا، وهذا 

وعد قدمي، نحن أول الواصلني وآخر املغادرين».
وأوضح أنه شارك نظراءه الوزراء في النقاشات 
بشــأن جدول األعمال وكانت مداخالته مثل باقي 
الوزراء الذين يســتحقون الثنــاء والتقدير على 

احلضور واملشاركة في االجتماعات التحضيرية.
أما بشــأن موضوع القدس، فأكد العبداهللا أن 
الكل سواء على مســتوى القادة العرب أو وزراء 
اخلارجيــة أكد أن قضية فلســطني والقدس هي 
قضية العرب األولى وأن ثمة جلان متابعة ملواصلة 
املســاعي من أجل حصول فلسطني على عضوية 

كاملة في األمم املتحدة.
وأضاف «ستشاهدون نشاطات قريبا في هذا 
اإلطار لدعم القضية الفلسطينية في احملافل الدولية»، 
مشيرا إلى تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال 

القمة وأنها كانت بندا منفردا.
وأعرب عن اعتقاده بأن بعض العوامل إلصالح 
جامعة الدول العربية هو إعادة دراسة جدول األعمال 
بدال من أن تتكرر املواضيع كل سنة على أن جتمع 

في بند واحد اختصارا للجهد والوقت.
وكشف عن أن جدول أعمال قمة اجلزائر اقتصر 
على ســبعة بنود، معتبرا إياه تطورا بارزا، معربا 
عن األمل مبزيد من األفكار واآلليات التي تســهم 

في تفعيل العمل العربي املشترك.

ممثل األمير شكر الرئيس اجلزائري: قرارات 
القمة بّناءة وستعزز مسيرة العمل املشترك

بعث ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، ببرقية شكر إلى أخيه الرئيس عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر واالمتنان 
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد املرافق خالل 
تــرؤس ســموه لوفد الكويت في أعمــال الدورة العادية الـــ٣١ ملجلس جامعة الدول 

العربية على مستوى القمة.
وأشاد سموه مبا توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل 

املشترك ومبا يعود بالنفع على الدول العربية.
وأعرب ســموه عــن أطيب التمنيــات ألخيه فخامــة الرئيس عبــد املجيد تبون 
وللجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة 

واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.


