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دعت إلى مواجهة تحديات المنطقة التي تتطلب عم ً
ال جماعي ًا وتضامن ًا وإرادة

قطر :األمة العربية أمام مفترق طرق خطير
�أك���د وزي���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري �سلطان
املريخي� ،أن الأم��ة العربية
تقف يف ه��ذا ال��ظ��رف الراهن
على مفرتق طرق خطري ميوج
بكثري من التحديات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والأمنية ،تهدد
حا�رضها وم�ستقبلها ،وتتطلب
ا ج��م��اع��ي� ًا ال
مواجهتها ع��م�ل ً
فردياً ،ت�ضامن ًا ال فرقة ،عزم ًا
و�إرادة ال �إحباط ًا وتراجعاً.
وجدد املريخي يف كلمته �أمام
�أع��م��ال ال���دورة العادية 152
ملجل�س جامعة الدول العربية،
ت�أكيد قطر على موقفها الثابت
من حقوق ال�شعب الفل�سطيني
التاريخية ،يف دول��ة م�ستقلة
ت���ك���ون ع��ا���ص��م��ت��ه��ا ال��ق��د���س
ال����شري��ف وح��ق ال�لاج��ئ�ين يف
العودة �إل��ى مناطقهم ،وتعد
ك��ل خ���روج ع��ن ه��ذه الثوابت
خروجا على القانون الدويل،
لتعيد التذكري على �أن حقوق
ال�شعب الفل�سطيني التاريخية
والقانونية والإن�سانية لي�ست
جم��ا ً
ال للم�ساومة ،ولي�س من
ح��ق �أي ط���رف م��ن الأط����راف
التنازل عنها حتت �أي حجة �أو
ذريعة.
ويف املجال الإن�ساين ،قال �إن
قطر �ستوا�صل تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،وكذلك دعمها لوكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل

• �سلطان املريخي

ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني يف
ال�رشق الأدنى «الأون��روا» لأداء
مهامها وتلبية احتياجات
الالجئني الفل�سطينيني يف ظل
التحديات التي يواجهونها،
وهي حتديات م�ستمرة ما دامت
حمنة الالجئني الفل�سطينيني
قائمة.
و���ش��دد على االل��ت��زام الثابت
باحلفاظ على �سيادة �سورية
ووح��دة �أرا�ضيها وا�ستقرارها
و�سالمتها الإقليمية ،م�شريا �إلى
�أن قطر ترى �أن احلل الوحيد
امل��م��ك��ن ل�ل�أزم��ة ال�سورية،
يتمثل يف احلل ال�سيا�سي القائم
على م�شاركة جميع الأط��راف

ال�سورية ،مبا يلبي تطلعات
ال�شعب ال�سوري ،وفقا ملا ورد
يف بيان جنيف  1بتاريخ 30
يونيو  ،2012وا�ستنادا على ما
ن�صت عليه القرارات والبيانات
ال�صادرة بهذا ال�صدد ،خا�صة
قرار جمل�س الأمن  2254ل�سنة
.2015
ودعا اجلميع �إلى االلتزام بكل
ات��ف��اق �أو �إج���راء يحقن دماء
املدنيني العزل وي�ساعد يف
�إدخ��ال امل�ساعدات الإن�سانية
واخلدمات ال�صحية �إلى املناطق
املحا�رصة ،مع �رضورة التقيد
مب��ب��ادئ ال��ق��ان��ون الإن�ساين
ال�����دويل حل��م��اي��ة املدنيني

واحتواء امل�آ�سي التي يعي�شها
ال�شعب ال�سوري.
ويف ال�����ش���أن ال��ي��م��ن��ي ،قال
املريخي �إن قطر تتابع بكثري
من الأ�سى واحل��زن التطورات
الع�سكرية واملواجهات الدموية
يف كل من عدن و�أبني ،فقد طال
�أمد احلرب على اليمن ال�شقيق،
وتعمقت امل�أ�ساة الإن�سانية فيه
�إلى حد ال ميكن التغا�ضي عنه،
وما التطورات الأخرية �إال دليل
�ساطع على عبثية هذه احلرب،
وعلى ا�ستمرار العبث يف مقدرات
ال�شعب اليمني ،داعي ًا كافة
الأطراف املعنية لوقف احلرب
وجتنيب ال�شعب اليمني مزيدا
من املعاناة الإن�سانية.
و�أكد موقف قطر الثابت ب�رضورة
�إيجاد حل �سلمي �سيا�سي لهذه
الأزم���ة ،يحفظ وح��دة اليمن
وا�ستقالله و�سالمة �أرا�ضيه،
وف��ق��ا ل��ل��م��ب��ادرة اخلليجية
وخمرجات احل��وار الوطني يف
اليمن يناير  2014و�إعالن مايو
 ،2015وق���رار جمل�س الأم��ن
 ، 2216ومنا�شدتها ال��دول
الفاعلة يف املجتمع ال��دويل
م�ساعدة ال�شعب اليمني ال�شقيق
لتجاوز هذه الظروف التي ن�أمل
�أن تنتهي قريباً ،والعمل على
اتخاذ كافة التدابري ملعاجلة
ال��و���ض��ع الإن�����س��اين اخلطري
وت�سهيل و���ص��ول امل�ساعدات
الإن�سانية �إلى جميع املناطق.

الدوحة :اعتماد استراتيجية ألمن الفضاء اإللكتروني
�أك���دت قطر على احل��اج��ة للتو�صل
�إل��ى �صك دويل ملزم للحفاظ على
�أم��ن املعلومات ،ومعايري وقواعد
يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بغية احلد من املخاطر
التي تهدد ال�سالم والأمن واال�ستقرار
على ال�صعيد الدويل ،و�شددت على �أن
القانون الدويل ،وبخا�صة ميثاق الأمم
املتحدة ،ينطبق على ا�ستخدام الدول
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
و�أف��ادت ال�سفرية القطرية ال�شيخة
علياء �آل ثاين ،ب�أن الدوحة اتخذت
�إج���راءات لت�سخري �أح��دث التقنيات
وع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات الت�رشيعية
والتنظيمية والتنفيذية للحفاظ على
�أم��ن املعلومات ،وقالت «�إن دولة

قطر اتبعت نهجا �شامال ي�سرت�شد
ب��امل��ب��ادرات ال��دول��ي��ة ذات ال�صلة
ويراعي �أم��ن الأ���ص��ول املعلوماتية
و�أمن الأفراد الذين ي�ستخدمونها».
و�أ���ش��ارت يف ه��ذا ال�سياق �إل��ى �أن
اال�سرتاتيجية الوطنية التي اعتمدتها
قطر لأمن الف�ضاء الإلكرتوين تُ عنى
بحماية الهياكل الأ�سا�سية احليوية
للمعلومات امل��ه��م��ة ،والت�صدي
للهجمات ال�سيربانية والتعايف منها،
و�إن�شاء �إطار قانوين وتنظيمي لتمكني
الف�ضاء ال�سيرباين الآمن واحليوي،
وت��ع��زي��ز ثقافة الأم���ن ال�سيرباين
لت�شجيع اال�ستخدام الآم��ن واملالئم
للف�ضاء الإلكرتوين ،وتطوير القدرات
الوطنية.

• ال�شيخ هزاع بن زايد

العساف :السعودية حريصة

على وحدة وسالمة األراضي العربية
�أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�سعودي
د� .إبراهيم الع�ساف� ،أن الق�ضية
الفل�سطينية هي الق�ضية الأول��ى
للمملكة ،م�شد ًدا على حر�ص حكومة
اململكة على وحدة و�سيادة و�سالمة
الأرا�ضي العربية ب�شكل عام و�أمن
اخلليج العربي ب�شكل خا�ص.
وقال يف كلمته خالل �أعمال الدورة
العادية الـ « »152ملجل�س جامعة
الدول العربية على م�ستوى وزراء
اخلارجية املنعقدة �أم�س الأول
بالقاهرة�« :إن الق�ضية الفل�سطينية
هي الق�ضية الأولى للمملكة العربية
ال�سعودية منذ عهد امل�ؤ�س�س ،وحتى
عهد خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز».
و�أكد �أن «اململكة �ستوا�صل دعمها
ل��ل��ح��ق��وق امل����شروع��ة لل�شعب
الفل�سطيني ومت�سكها مببادرة
ال�سالم العربية التي اعتمدتها
اجلامعة العربية عام  2002ورحب
بها املجتمع الدويل».
و�أ���ض��اف «�أن اململكة ت ��ؤك��د على ��ض�رورة �إحياء
املفاو�ضات يف �إطار عملية ال�سالم بال�رشق الأو�سط َوفْ ق
قرارات ال�رشعية الدولية واملبادرة العربية ،وتدعو
املجتمع الدويل ليتحمل م�س�ؤولياته نحو �إعادة احلقوق
الفل�سطينية والتدخل لوقف املمار�سات العدوانية �ضد
ال�شعب الفل�سطيني».
وقال الع�ساف �إنه منذ اندالع الأزم��ة ال�سورية ،دعت
اململكة لاللتزام ب�إعالن جنيف رقم « »1وقرار جمل�س
الأمن رقم « »2254والتعاون ب�شكل كامل مع املبعوث
ريا �إلى �أنه فيما يتعلق بالأزمة
الأممي لدى �سورية ،م�ش ً
يف اليمن ،فاململكة هي الداعم الأكرب حلل الأزمة وتبذل
جهودها لدعم �أمن وا�ستقرار هذا البلد ال�شقيق واحلفاظ
على �سيادته و�سالمة �أرا�ضيه ،وقد قامت اململكة منذ
بداية الأزمة بتقدمي �أكرث من « »14.5مليار دوالر مل�ساعدة
الأ�شقاء يف اليمن ورفع املعاناة الإن�سانية.
وذكر البيان �أن الوزير «نا�شد املجتمع الدويل مبزيد
من العمل اجلاد لوقف امليلي�شيات احلوثية املدعومة
من �إيران عن هجماتها املتكررة بال�صواريخ والطائرات
امل�سرية التي ت�ستهدف املناطق املدنية الآهلة بال�سكان
واملطارات واملرافق واملن�ش�آت املدنية باململكة.
وب�ش�أن الأزمة الليبية ،قال «�إن اململكة توا�صل دعواتها

• �إبراهيم الع�ساف

للأ�شقاء يف ليبيا ب����ضرورة �ضبط النف�س وتغليب
امل�صلحة العليا باحلفاظ على وحدة و�سالمة الأرا�ضي
الليبية و�سيادتها الإقليمية و�إقامة حوار وطني حقيقي
يقود �إلى �سالم �شامل بني الأ�شقاء الليبيني».
على جانب �آخ��ر ،دعت ال�سعودية� ،إلى عقد اجتماع
طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي لبحث
ما �أعلنه رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
ب�ش�أن نيته �ضم �أرا�ض من ال�ضفة الغربية حال فوزه يف
االنتخابات القادمة.
و�أعربت الريا�ض يف بيان �صادر عن الديوان امللكي
ال�سعودي عن «�إدانتها و�شجبها ورف�ضها القاطع» ملا
�أعلنه رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي.
و�شددت اململكة على �أن هذا الإعالن «يعترب ت�صعي ًدا بالغ
اخلطورة بحق ال�شعب الفل�سطيني ،وميثل انتهاك ًا �صارخ ًا
مليثاق الأمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل والأعراف
الدولية» ،معتربة �أن «من �ش�أن هذا الإع�لان تقوي�ض
ورف�ض �أي جهود ت�سعى لإحالل �سالم عادل ودائم� ،إذ ال
�سالم بدون عودة الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ومتتع
ال�شعب الفل�سطيني بحقوقه غري املنقو�صة».
وقالت اململكة �إن «حماوالت �إ�رسائيل فر�ض �سيا�سة الأمر
الواقع لن تطم�س احلقوق الثابتة وامل�صانة لل�شعب
الفل�سطيني».

عمان تدعو إلى تعزيز العالقات مع بنغالديش
• علياء �آل ثاين

اإلمارات بحثت تطوير
العالقات الثنائية مع استونيا

بحث نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم���ارة �أبوظبي
ال�شيخ ه��زاع ب��ن زاي��د مع
رئي�سة ا�ستونيا كري�ستي
ك��ال��ي��والي��د� ،سبل تطوير
ال��ع�لاق��ات الثنائية بني
اجلانبني مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة ،وذلك خالل لقاء
جمعهما يف �أبوظبي.
و�أك��د ال�شيخ ه��زاع بن زايد
والرئي�سة الإ�ستونية �أهمية
العمل على تعزيز العالقات
التجارية واالقت�صادية بني
�أبوظبي و�إ�ستونيا ،واالرتقاء
بها �إل��ى م�ستويات جت�سد
ال�صداقة الوثيقة التي تربط
البلدين ال�صديقني.

أكد أن فلسطين هي القضية األولى للمملكة

واتفق اجلانبان على دفع
العالقات قدما على �صعيد
تبادل التجارب واخلربات
يف خمتلف امل��ج��االت ذات
االهتمام امل�شرتك.
من جانبها �أ�شادت الرئي�سة
اال�ستونية مبا حققته �أبوظبي
والإم��ارات من تطور وتقدم
كبريين يف خمتلف املجاالت
ووج���ه���ت ال�����ش��ك��ر ل��دول��ة
الإم���ارات على ا�ست�ضافتها
للم�شاركة يف م�ؤمتر الطاقة
العاملي ال��ذي ت�ست�ضيفه
�أب��وظ��ب��ي خ�لال ال��ف�ترة من
� 9إل��ى � 12سبتمرب احلايل
ويعقد للمرة الأول����ى يف
ال�رشق الأو�سط.

�أكد رئي�س جمل�س ال�شورى العماين
خالد املعويل على �رضورة تعزيز
العالقات الثنائية بني ال�سلطنة
وبنغالدي�ش وتو�سيع �آفاقها مبا
ي��خ��دم ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام ل�شعبي
البلدين يف خمتلف اجلوانب.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال خ�صو�ص ًا
امل��ع��ويل �أم�����س وف��� ًدا م��ن جامعة
الدفاع الوطني البنغالدي�شية ،حيث
�شدد على متانة العالقات الثنائية
ب�ين البلدين ال�صديقني ،و�سبل
تطويرها يف امل��ج��االت املتعلقة

و�أبدت الرئي�سية كاليواليد
رغ��ب��ة ب�لاده��ا يف تطوير
العالقات الثنائية مبا يحقق
م�صالح البلدين ال�صديقني،
وي���دع���م م�����س��ار التنمية
االقت�صادية لدى الطرفني.
ح����ضر ال��ل��ق��اء م��ن جانب
الإم������ارات وزي����ر الطاقة
وال�صناعة �سهيل املزروعي،
ووزي���ر ال��دول��ة الإم��ارات��ي
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ب�ت�رول �أب��وظ��ب��ي الوطنية
«�أدنوك» وجمموعة �رشكاتها
د� .سلطان اجلابر ،وم�ساعد
وزي��ر اخلارجية والتعاون
ال��دويل لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
خليفة املرر.

بالعمل الت�رشيعي والرقابي.
كما تناول اللقاء م�سرية ال�شورى
بال�سلطنة ومراحل تطورها طوال
�أك�ثر م��ن ثالثة ع��ق��ود ،والتطور
الذي حظي به املجل�س فيما يتعلق
ب�صالحياته الت�رشيعية والرقابية
واخت�صا�صاته ،ونظام العمل يف
اجلل�سات االعتيادية و�أعمال اللجان
الدائمة باملجل�س.
كما زار الوفد البنغالدي�شي �أم�س
جمل�س ال��دول��ة ،يف �إط��ار زيارته
الر�سمية احلالية لل�سلطنة.

وك���ان يف ا�ستقبال ال��وف��د �سيف
العامري وال�شيخ نا�رص الهدابي،
�أع�����ض��اء املجل�س وذل���ك مببنى
املجل�س بالب�ستان.
ورحب العامري بالوفد الزائر،
متمنيا �أن حتقق زيارته لل�سلطنة
�أه��داف��ه��ا امل��رج��وة على �صعيد
تعزيز ال��ع�لاق��ات ب�ين ال�سلطنة
وبنغالدي�ش ،م�شريا �إلى �أهمية مثل
هذه الزيارات يف تدعيم جماالت
ال��ت��ع��اون الثنائي ب�ين البلدين
ال�صديقني.

• وفد جامعة الدفاع البنغالدي�شية خالل زيارة ملجل�س ال�شورى العماين

أكدت أن الدول العربية أثبتت حسن نواياها بانضمامها لمعاهدة عدم االنتشار النووي

المنامة تطالب بإخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل
�أع��رب امل��ن��دوب ال��دائ��م للبحرين
لدى الأم��م املتحدة ال�سفري جمال
ال��روي��ع��ي ،ع��ن تطلع املجموعة
العربية لإن�شاء منطقة خالية من
الأ�سلحة النووية و�أ�سلحة الدمار
ال�شامل الأخرى يف ال�رشق الأو�سط
وفق ًا للقرار ال�صادر عن م�ؤمتر
املراجعة والتمديد ملعاهدة عدم
انت�شار الأ�سلحة النووية عام ،1995
وع�رشات القرارات التي اعتمدتها
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
وامل�ؤمتر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف هذا ال�ش�أن.
و�أكد الرويعي على �أهمية التخل�ص
من الأ�سلحة النووية ب�شكل خا�ضع
للتحقق ال رجعة فيه ،مو�ضح ًا �أن
حتقيق ذلك يرتتب على تنفيذ الدول
النووية اللتزاماتها وفق ًا للمادة
ال�ساد�سة من معاهدة عدم انت�شار
الأ�سلحة النووية.
ويف هذا ال�سياق� ،أعرب عن رف�ض
املجموعة العربية ب�شكل قاطع
ال��ذرائ��ع التي تفيد ب����أن امتالك
الأ�سلحة ال��ن��ووي��ة �أم��ر ��ضروري

• ال�سفري جمال الرويعي متحدث ًا

لتحقيق اال�ستقرار ال��دويل �أو �أن
ال��ظ��روف ال��دول��ي��ة غ�ير مواتية
للم�ضي قدم ًا يف تنفيذ التزامات
نزع ال�سالح النووي ،مطالب ًا الدول
النووية باال�ضطالع مب�س�ؤولياتها
والتخل�ص من تر�سانتها النووية
وفق ًا لربنامج زمني حمدد.
وح��ول منطقة ال����شرق الأو�سط،
�أك��د ال�سفري البحريني �أن الدول

العربية قد �أثبتت ح�سن نواياها
عرب ان�ضمامها ملعاهدة عدم انت�شار
الأ�سلحة النووية وااللتزام بتنفيذ
تعهداتها يف �إطارها ،وم�شاركتها
بفاعلية يف املفاو�ضات اخلا�صة
بالتو�صل ملعاهدة احلظر ال�شامل
للتجارب النووية ،ودعمها �أن�شطة
اللجنة التح�ضريية ملنظمة احلظر
ال�شامل للتجارب النووية.

و�أ�شار �إلى �أن رف�ض �إ�رسائيل املتكرر
لتنفيذ القرارات الدولية ذات ال�صلة
قد ت�سببت يف خلل يف املنظومة
الأم��ن��ي��ة يف املنطقة م��ا يجعلها
عر�ضةً ل�سباقات الت�سلّح.
ولفت الرويعي �إلى �أن التطورات
الأخرية ،كاعتماد «العهد الإن�ساين»
واعتماد �أول معاهدة حتظر الأ�سلحة
النووية يف عام  ،2017هو ر�سالة
ب�أن ال��دول غري النووية قد بد�أت
تبحث ع��ن �سبل ج��دي��دة التخاذ
�إج��راءات جادة للت�صدي للمخاطر
الناجتة عن ا�ستمرار امتالك الأ�سلحة
ال��ن��ووي��ة ،مب��ا يف ذل��ك املخاطر
املرتبطة بتجارب التفجري النووي،
الأمر الذي ميثل خطر ًا وجودي ًا البد
للأمم املتحدة من التعامل معه
ب�شكل حثيث.
كما �أكد املندوب الدائم �أن التخل�ص
التام من الأ�سلحة النووية ال يعد
فقط هدف ًا واقعي ًا وقاب ً
ال للتنفيذ،
و�إمنا �رشط ًا �رضوري ًا للحفاظ على
الأمن واال�ستقرار الدوليني ب�شكل
م�ستدام.

أشادت بجهود المؤسسات الحكومية لتعزيز قيم المحبة

زينل :البحرين ستظل دائم ًا وأبداً

مجتمع التسامح والتعايش
�أكدت رئي�سة جمل�س النواب البحريني فوزية زينل،
�أن البحرين ويف ظل النهج الإ�صالحي ال�شامل بقيادة
العاهل البحريني امللك حمد بن عي�سى� ،ستظل
دائما و�أبد ًا جمتمع الت�سامح والتعاي�ش ،و�أن جهود
م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع ت�سهم يف تعزيز و�إر�ساء
قيم املحبة ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية ،يف
خمتلف الفعاليات واملنا�سبات.
و�أ���ش��ادت باجلهود الرفيعة واخل��دم��ات املتميزة
واملتابعة امل�ستمرة من كافة ال��وزارات واجلهات
التي �ساهمت يف جناح تنظيم ذكرى عا�شوراء ،ودعم
االحتياجات الالزمة ،ت�أكيدا على حرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية ،وفقا للتقاليد املجتمعية ،ويف
�إطار القانون.

و�أعربت عن �شكرها وتقديرها �إلى وزير الداخلية
البحريني الفريق �أول ركن ال�شيخ را�شد بن عبدالله
وكافة منت�سبي الوزارة خ�صو�صا ،مبنا�سبة جناح
مو�سم عا�شوراء ،واملتابعة الأمنية احلثيثة ،بجانب
اجلهود واخلدمات اللوج�ستية املقدمة من وزارات
وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،مبا كفل �أداء مو�سم ذكرى
عا�شوراء بكل �أمان وطم�أنينة ،و�ضمان عدم ا�ستغالل
املنا�سبات الدينية مبا ي�رض الوحدة الوطنية.
و�أ���ش��ارت ب���أن م�ستوى التن�سيق وال��ت��ع��اون بني
م�ؤ�س�سات الدولة بجانب الوعي املجتمعي ،يعد
�شاهدا حيا ،م�ستمرا ومتوا�صال ،ب�أن مملكة البحرين
جمتمع واحد و�أ�رسة واحدة يف ظل الرعاية امللكية
ال�سامية.

