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يت (األردن) ة الـبـحـر ا { الـسـو
(أ ف ب) - أكــــد الــــعــــاهل األردني
ـلك عـبـد الـلـه الـثـاني خالل لـقـاء ا
ـــتــحــدة مـع األمــ الــعـــام لأل ا
أنـطونيـو غوتـيريش امس الـسبت
ضـــــرورة وقـف الــــــتـــــصــــــعــــــيـــــد
اإلســرائــيــلي في مــديــنــة الــقــدس
احملــتــلــة وفـقــا لــبــيــان لــلــديـوان

لكي. ا
ــلك عــبـد الــله وأفــاد الــبــيــان إن ا
وغــوتــيــريش بــحــثـا عــلى هــامش
ي نتـدى اإلقتصـادي العا اعمـال ا
ـة الـذي بــدأت أعـمــاله في الــسـو
يت ( 50كلم عـلى شـاطئ الـبـحـر ا
غـرب عمـان) "الـتطـورات اإلقلـيمـية
الـراهـنــة وجـهـود حتــقـيق الـسالم

نطقة". واالستقرار في ا
لك "ضرورة وقف التصعيد وأكد ا
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـي في الـــــــقـــــــدس
سـجد األقصى واالنتـهاكات ضـد ا

احلرم القدسي الشريف". بارك ا
وتــعــتــرف إســرائــيل الــتي وقــعت
مــــــعــــــاهـــــــدة سالم مـع االردن في
ـملـكـة األردنـية  ?1994بـاشـراف ا
ـــقـــدســـات االسالمـــيـــة في عـــلى ا

دينة. ا
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ــلك "ضــرورة تــكــثــيف كــمــا أكــد ا
اجلـهـود الـدولــيـة إلنـهـاء الـصـراع
الفـلسطـيني اإلسـرائيلي وفق حل
ـا يـفـضي إلى إقـامـة الـدولـتـ و
ـستقـلة على الدولـة الفلـسطيـنية ا

خطـوط الرابع من حـزيران/يـونيو
عـام  1967وعــاصــمـتــهــا الــقـدس
الشرقية".وفيمـا يتعلق بالتطورات
ـرتـبـطـة باألزمـة الـسـوريـة أشار ا
ــــلك إلـى "ضــــرورة إيــــجــــاد حل ا
سـيـاسي لهـا يـحفظ وحـدة سـوريا
أرضــاً وشـعــبـا"ً مــشــددا عـلى أن"
اجلوالن أرض سورية مـحتلة وفقا
جلميع قرارات الشرعية الدولية".
ووقع الــرئــيس االمــيــركي دونــالـد
ـــاضي اعـالنــا تـــرامب الـــشـــهـــر ا
يــعــتـرف بــســيـادة إســرائــيل عـلى
هــضـبــة اجلــوالن الـســوريــة الـتي
احتلتها الدولة العبرية عام 1967
وضمتها العام  1981في خطوة ال

يعترف بها اجملتمع الدولي.

مـن جـانـبه دعـا غـوتـيـريش الـدول
ــــــــانــــــــحـــــــــة إلى "دعـم الــــــــدول ا
ستضيفة لالجئ وفي مقدمتها ا
ملكة في واقف ا األردن" مشيدا 

." "استضافة الالجئ
ويستـضيف األردن نحو  670ألف
الجئ ســوري مـسـجـلـ لـدى األ
ــتـحــدة فـيــمـا تــقـدر عــمـان عـدد ا
ـــمــلــكـــة مــنــذ الــذيـن جلــأوا إلى ا
انــدالع الـنــزاع في سـوريــا بـنــحـو

 1,3مليون سوري.
نـتدى اإلقـتصادي وبـدأت أعمـال ا
ي حــــول الــــشـــرق األوسط الـــعــــا
وشمال إفـريقيا رسمـيا السبت في
يت ة علـى شاطئ البـحر ا السـو
( 50كـلم غـرب عـمـان) حتت شـعـار

"نـــحــــو نـــظم تــــعـــاون جــــديـــدة"
شاركة أكثر من ألف شخصية.
نتدى الذي وفي كلمة في إفتتاح ا
ـلك يــعـقــد دعــا الــعـاهل االردنـي ا
عـــبــد الـــله الـــثـــاني إلى "شـــراكــة
واســعــة مـن أجل حتــفــيــز الــنــمـو

نطقة. االقتصادي" في ا
ــلـك عــبــد الــله الــثــاني إن وقــال ا
"أبناء منـطقتنـا الذين يزيد عددهم
ــــثــــلـــون عــــلى  300مــــلــــيـــون 
ــتـحـفـزة ـواهب ا مـجـمــوعـة من ا
لـلـمـنـافـسـة عـلى مـسـتـوى العـالم
كــمــا يــوفــرون ســوقــا كــبــيــرا من
ستهلك ومؤسسات األعمال". ا
وتــابع "إنـنــا نـحــتـاج إلى شــراكـة
واســعــة مـن أجل حتــفــيــز الــنــمـو

االقـــتــصـــادي شـــراكــة تـــتـــضــمن
اسـتـثـمــارات من الـقـطـاع اخلـاص
وقـــدرة إنـــتـــاجـــيـــة عـــلى جـــمـــيع

ستويات". ا
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واشـار الى إنه "ال بد أن يـنـبع هذا
ــنــطــقـة وفــيــهــا من اجلــهــد من ا
خالل مبادرات تقودها دول اإلقليم
هــدفـهـا االزدهـار والـنـمـو. واألردن

ملتزم بهذا النهج".
ـنـتدى أكـثر من ألف ويـشارك في ا
شـــخــصـــيــة بـــيــنـــهم رؤســاء دول
وحـكـومـات ومـسـؤولـ في قـطـاع
دني من أكـثر األعـمال واجملـتمـع ا
ــنـظــمـون إن من  50دولـة. وقــال ا
ــنــتـــدى الــذي يــســتــمــر يــومــ ا

سيسلط الضوء على أربعة محاور
ــــوذج رئــــيــــســــيــــة هي "بــــنــــاء 
اقـــتــصـــادي واجـــتــمـــاعي جـــديــد
لــلـــمــنــطــقــة" و"مـــســتــقــبل اإلدارة
الــبـــيـــئــيـــة في الـــعـــالم الـــعــربي"
و"الـوصـول الى أرضـيــة مـشـتـركـة
فـاهيم" و"الثورة في عالم متـعدد ا
الــصـنــاعــيــة الــرابــعـة فـي الـعــالم
الــعــربـي". من جــهــته قــال األمــ
ــتــحــدة انــطــونــيـو الـعــام لال ا
غـوتـيـريش في كـلـمـته "أنـا مـقـتـنع
كان الـنظر إلى بأنه من األهـميـة 
الـشـرق األوسـط وشـمـال إفــريـقـيـا
لــيس فـقط كــمـنـطــقـة لــلـصـراع بل

كمنطقة للفرص".
وأضـاف "هـذه حـقًـا حلـظـة حـرجـة

تحدة للمنـطقة حيث تـعمل األ ا
بـعمق في خـدمة الـدبلـوماسـية من
أجل الـسالم وهي لـيـست نـاجـحة

دائمًا يجب ان اعترف بذلك".
نـطقـة أمر ورأى أن "حل نزاعـات ا
ـا في ذلك حل الــدولـتـ حـتـمـي 
مع إسـرائـيل وفـلـسـطـ تـعـيـشان
جــــنـــــبًــــا إلى جـــــنب فـي سالم مع
حـــدود آمـــنـــة ومــــعـــتـــرف بـــهـــا 

والقدس عاصمة للبلدين".
ــــــرة الـــــعــــــاشــــــرة الــــــتي وهـي ا
تــسـتـضـيف فـيـهــا مـنـطـقـة الـبـحـر
ـــــــنـــــــتـــــــدى ـــــــيـت أعـــــــمـــــــال ا ا
ي من أصل االقـتـصــــــــــادي الـعـا
 17اجتـماعـا على مسـتوى منـطقة

الشرق األوسط.
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