
أكد صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د أن م��ا يسمى الربيع 
العربي وه��م أط��اح »ب��أم��ن واستقرار 
أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم 
وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء 

عدة من وطننا العربي«.
 ودع��ا سموه في كلمته أم��ام ال��دورة 
الثامنة والعشرين ملؤمتر القمة العربية 
املنعقد في اململكة األردن��ي��ة الهاشمية 
أمس االربعاء إلى استخالص العبر مما 
حصل وإلى تصحيح العديد من مسارات 
»عملنا حتصينا ملجتمعاتنا ومتاسكا 
جلبهتنا الداخلية وحتقيقا لتطلعات 

شعوبنا املشروعة«.
 وأضاف سموه أن ما يواجهه العالم 
العربي م��ن حت��دي��ات جسيمة يفرض 
االلتزام بنهج مختلف »عما درجنا عليه 
في السابق« داعيا ال��ى أن تكون هذه 
القمة بداية لتحديد مسار جديد »نعمل 
من خالله على التركيز على موضوعات 
محددة متثل تشخيصا للمعوقات التي 
نواجهها ول��ن��دع بقية موضوعاتنا 
االعتيادية للنظر فيها والتعامل معها 

عبر املستويات الوزارية«.
 وفيما يلي نص كلمة سموه: »بسم 
ال��ل��ه ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م احل��م��د لله رب 
العاملني والصالة والسالم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
 صاحب اجل��الل��ة امللك عبدالله بن 
احلسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
ال��ش��ق��ي��ق��ة رئ��ي��س ال������دورة ال��ث��ام��ن��ة 

والعشرين ملؤمتر القمة العربية...
 أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو 

...
 معالي األمني العام لألمم املتحدة ...

 معالي األم��ني العام جلامعة ال��دول 
العربية ...

 أصحاب املعالي والسعادة ...
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

...
 ي��س��رن��ي ب��داي��ة أن أت��ق��دم بجزيل 
الشكر واالمتنان إلى أخي جاللة امللك 
عبدالله بن احلسني وإلى حكومة وشعب 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة على 
االستقبال احل��ار وك��رم الضيافة وما 
شهدناه من إعداد متميز لهذا اللقاء الهام.

 كما أشكر فخامة األخ الرئيس محمد 
ول���د ع��ب��دال��ع��زي��ز رئ��ي��س اجلمهورية 
املوريتانية الشقيقة على ما أب��داه من 
جهود مشهودة وأعمال مقدرة في سبيل 
دعم عملنا العربي املشترك خالل ترؤسه 

لدورة قمتنا السابقة.
 كما أشكر معالي األمني العام جلامعة 
ال���دول العربية أحمد أبوالغيط على 
جهوده الكبيرة وجهاز األمانة العامة في 

سبيل اإلعداد لهذه القمة املباركة.
 لقد أط���اح وه��م م��ا يسمى الربيع 
العربي بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل 
التنمية والبناء لديهم وامتد بتداعياته 
السلبية ليشمل أج��زاء ع��دة من وطننا 

ال��ع��رب��ي لتتدهور األوض����اع األمنية 
فيها وليعيش شعبها معاناة مريرة 

وتتضاعف معها جراح أمتنا .
 وح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن م���ن جت����اوز تلك 
احلقبة املظلمة من واقعنا العربي فإننا 
مطالبون باستخالص العبر مما حصل 
لنا وأن تصحح العديد م��ن مسارات 
عملنا حتصينا ملجتمعاتنا ومتاسكا 
جلبهتنا الداخلية وحتقيقا لتطلعات 

شعوبنا املشروعة.
 إن ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي ي��واج��ه ال��ي��وم 
حت��دي��ات جسيمة وم��خ��اط��ر محدقة 
تفرض علينا االل��ت��زام بنهج في عملنا 
ال��ع��رب��ي امل��ش��ت��رك ي��واج��ه ه��ذا ال��واق��ع 

ويتصدى لتلك املظاهر فنحن مطالبون 
على مستوى آلية القمم العربية أن 
يكون التعامل وف��ق نهج مختلف عما 
درج��ن��ا عليه ف��ي السابق ولتكن هذه 
القمة املباركة اليوم بداية لتحديد مسار 
جديد لنا نعمل من خالله على التركيز 
على موضوعات محددة متثل تشخيصا 
للمعوقات التي نواجهها ولندع بقية 
موضوعاتنا االعتيادية للنظر فيها 
والتعامل معها عبر املستويات الوزارية.
 ان نظرة فاحصة لواقعنا العربي 
تؤكد وبوضوح أن اخلالفات التي نعاني 
منها لن تقودنا إال ملزيد من الفرقة في 
موقفنا وضعفا في متاسكنا األمر الذي 

يتوجب معه علينا العمل وبكل اجلهد 
ألن نسمو ف��وق تلك اخل��الف��ات وأن ال 
ندع مجاال ملن يحاول أن يتربص بأمتنا 
ويبقي على معاناتها ويشل قدراتها على 
جتاوز هذه اخلالفات لتبقى أسيرة لها 
تعطل قدراتها وإمكاناتها على النهوض 
والبناء والوصول إلى وحدة في املوقف 
وصالبة في اإلرادة ملواجهة املتغيرات 
الراهنة واملتغيرات التي سنواجهها في 

املرحلة القادمة.
 إننا ن��درك أننا نعيش في عالم من 
حولنا يعاني أزم��ات وك��وارث وحروبا 
طاحنة أل��ق��ت بظاللها على األوض���اع 
اإلنسانية لشعوب عديدة من حولنا على 

املستوى اإلقليمي والدولي ومع إدراكنا 
لها فلقد عملنا وس��ن��واص��ل عملنا مع 
املجتمع الدولي للتخفيف من معاناة هذه 
الشعوب وف��اء ملسئولياتنا اإلنسانية 
وإدراكا حلجم املأساة التي تكابدها هذه 

الشعوب.
 ال زال املجتمع الدولي يقف عاجزا عن 
إيجاد حل للكارثة التي يعايشها األشقاء 
في سوريا بكل أبعادها رغ��م نتائجها 
وإفرازاتها اخلطيرة فاجلهود السياسية 
الزالت متعثرة بسبب تضارب املصالح 
واملواقف املتصلبة والتي نأمل أن توفق 
جهود مبعوث األمني العام لسوريا السيد 
ستيفان دي ميستورا معها في حتقيق 

التطور اإليجابي الذي نتطلع إليه.
 وفي هذا الصدد أشيد بالدور الذي 
ت��ق��وم ب��ه ال���دول املستضيفة لالجئني 
السوريني وما تتحمله من أعباء جسيمة 
ج��راء ذل��ك ال سيما األش��ق��اء في األردن 
ولبنان وال��ع��راق ومصر واجلمهورية 

التركية الصديقة.
 وح��ول الوضع في اليمن فإننا وفي 
الوقت ال��ذي نعبر فيه عن أملنا الشديد 
الستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق 
نتيجة عدم االنصياع ل��الرادة العربية 
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ت أس��س احلل 
السلمي فإننا نؤكد مجددا تلك األسس 
القائمة على املرجعيات ال��ث��الث فهي 

السبيل الوحيد إلنهاء تلك الكارثة التي 
استنزفت األرواح وال ت���زال وخلفت 
الدمار الهائل ولعودة االستقرار لربوع 

ذلك البلد الشقيق.
 إن الوضع فيما تبقى من أجزاء عاملنا 
العربي في العراق وليبيا والصومال مبا 
يحمله من معاناة كبيرة ألشقائنا وتهديد 
جسيم ألمنهم وزعزعة بالغة الستقرار 
منطقتنا يبقى أملا نعانيه ونسعى إلى 

التخفيف من آثاره عليهم.
 وح��ول مسيرة ال��س��الم ف��ي الشرق 
األوس���ط الزال���ت إس��رائ��ي��ل تقف حائال 
أمام إجناح هذه املسيرة لتحقيق السالم 
الدائم والشامل وفق ق��رارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية وأكرر 
الدعوة هنا إلى املجتمع الدولي والسيما 
مجلس األمن للقيام بواجباته إلنهاء هذه 
املأساة التي هي أساس ما تعانيه املنطقة 
م��ن توتر وع��دم اس��ت��ق��رار وال يفوتني 
هنا أن أشيد بقرار مجلس األمن الدولي 
رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بإيقاف 
جميع األنشطة االستيطانية في األراضي 

الفلسطينية.
 وح��ول ال��وض��ع ف��ي ليبيا الشقيقة 
ي��زداد قلقنا على مصير أشقائنا هناك 
وعلى مستقبل وطنهم وسالمته ووحدة 
أراض��ي��ه ون��أم��ل أن تتضافر اجلهود 
الوطنية والعربية واإلقليمية وجهود 
األمم املتحدة للحفاظ على ليبيا املوحدة 
واملستقرة على أساس قرارات الشرعية 
ال��دول��ي��ة ومب��ا ميكن حكومة ال��وف��اق 

الوطني من حتقيق هذا الهدف املنشود.
 وح����ول ال��ع��الق��ة م��ع اجل��م��ه��وري��ة 
اإلسالمية اإليرانية فإننا نؤكد األسس 
املستقرة في العالقات الدولية والقانون 
الدولي والتي أساسها احترام سيادة 
الدول واالمتناع عن التدخل في الشئون 
الداخلية لها واحترام متطلبات حسن 
اجل����وار متطلعني اآلن إل���ى اس��ت��م��رار 
امل��ش��اورات واحل����وار ال��ب��ن��اء ب��ني دول 
املنطقة وبينها لتحقيق األمن واالستقرار 

فيها.
 أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو...

 رغ��م اجل��ه��ود الكبيرة التي يبذلها 
امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي مل��واج��ه��ة ظ��اه��رة 
اإلره��اب التي تبقى حتديا كبيرا يهدد 
أمننا ويقوض استقرارنا ويتطلب عمال 
مضاعفا وش��ام��ال م��ع املجتمع الدولي 
ملواجهة التنظيمات اإلرهابية وفكرها 
املنحرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم 
اس���ت���ق���راره ون��ش��ي��د ف���ي ه���ذا ال��ص��دد 
ب��اإلجن��ازات التي حتققت ألشقائنا في 
ال��ع��راق ف��ي مواجهتهم ل��ق��وى الظالم 
ونتطلع ب��أم��ل لهم لتحقيق م��زي��د من 

االنتصار.
 وفي اخلتام أكرر الشكر لكم جميعا 
متمنيا ألعمال اجتماعاتنا كل التوفيق 

والسداد.
 وال���س���الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة ال��ل��ه 

وبركاته«.

3 alwasat.com.kwمحليات

سمو األمير يستقبل رئيس الوزراء العراقي 
  استقبل صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
ظهر أمس دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء 
في جمهورية العراق الشقيق والوفد املرافق وذل��ك في مبنى 

املؤمترات.
 وحضر اللقاء النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد واعضاء الوفد الرسمي املرافق 

لسموه.

سمو األمير متحدثا

سموه دعا إلى استخالص العبر وتصحيح العديد من املسارات

 أمير البالد: ما يسمى بـ »الربيع العربي« وهم أطاح بأمن أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء
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عــــــاملــــــنــــــا الــــــعــــــربــــــي يــــــــواجــــــــه الــــــــيــــــــوم حتــــــــديــــــــات جــــســــيــــمــــة ومــــــخــــــاطــــــر مــــــحــــــدقــــــة تـــــــفـــــــرض عــــلــــيــــنــــا االلـــــــــــتـــــــــــزام بـــــالـــــعـــــمـــــل املـــــشـــــتـــــرك

سمو األمير مع الزعماء والقادة العرب

أمير البالد يترأس وفد الكويت

والــــــضــــــعــــــف الـــــــــفـــــــــرقـــــــــة  مـــــــــــن  ملـــــــــزيـــــــــد  إال  تـــــــــقـــــــــودنـــــــــا  لـــــــــــن  مــــــنــــــهــــــا  نــــــــعــــــــانــــــــي  الـــــــــتـــــــــي  اخلـــــــــــــالفـــــــــــــات 
املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي يـــقـــف عـــــاجـــــزا عـــــن إيـــــجـــــاد حـــــل لـــلـــكـــارثـــة الــــتــــي يـــعـــايـــشـــهـــا األشـــــقـــــاء فـــــي ســـوريـــة

مـــــــــا زالـــــــــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل تــــــقــــــف حــــــــائــــــــال أمـــــــــــــــام جنــــــــــــاح مــــــســــــيــــــرة الـــــــــســـــــــالم فـــــــــي الـــــــــشـــــــــرق األوســــــــــــط 

سمو أمير البالد يزور خادم احلرمني الشريفني 
قام حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
ورعاه ظهر اليوم بزيارة الى اخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 

وذلك في مبنى املؤمترات.
 وقد مت خالل الزيارة بحث تقوية أواص��ر العالقات األخوية 
الوثيقة التي تربط ب��ني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في املجاالت كافة وتوسيع أطر التعاون بينهما 

مبا يخدم مصاحلهما وأهم القضايا ذات االهتمام املشترك كما مت 
استعراض آفاق الدعم العربي املوحد لتحقيق املصالح املشتركة 
وتطلعات الشعوب العربية مبا يعزز األمن واالستقرار والرخاء 
في املنطقة وبحث آخ��ر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 
والدولية.  وحضر اللقاء النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وأعضاء الوفد الرسمي 

املرافق لسموه.

أمير البالد مع أمير قطر الشيخ متيم بن حمدأمير البالد في حديث ودي مع ملك األردن وخادم احلرمني الشريفني


