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نشرة أسبوعية

أبو الغيط يستقبل قياديا ً باالئتالف السوري ال ُمعارض
االثنين 6112-11-7

صرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسمم أمميمن
عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام استقبل اليوم  7المجماري
السيد هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية باالئتالف الوطمنمي لمقمو
لمعمرض ألتمر تمطمورا
الثورة والمعارضة السورية ،حيث استمم
خ
األزمة السورية على الصعيدين السياسي واإلنساني.
وأضاف عفيفي أن المالح تناول م األمين العام األبعماد المممتمتملمفمة
للوض في سوريا والمأساة اإلنسانية المتمي يمعميملموما السموريمون،
سواء في داتل الوطن أو في البلدان التي لجأوا إليوا ،ملميمراً إلمى
أن اللعب السوري يلعر باليأس ممن إممكمانميمة المتمروه ممن هم
النكبة في المستقبل القريب.
وألار عفيفي إلى أن األمين العام أكد أن اللعب السوري يدف ثمن
ً
الجمود والللل ال ي يظلل العالقا بين القو الكبر  ،وأن أطرافا ً كثيرة تنظر إلى الوض في سوريا تأسيسا على مصالحوما الضميمقمة فمي
المقام األول.
وأضاف أبو الغيط أن اقتناع البعض بإمكانية تحقيق الحسم العسكري ،وما نراقبه ونرصد في ه ا االتجا سوف يقود سوريا ،بل والمنطقة
بأسرها ،إلى كارثة ،موضحا ً أن التروه من األزمة السورية لن يكون سو من تالل حل سياسي يحفظ للسورييمن أرواحمومم ويمعميمد لمومم
االستقرار في بلدهم ويؤمن لوم عيلا ً كريما ً ُحراً على ترابوم الوطني.

أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس الليوخ الفرنسي
االثنين 6112-11-7

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السميمد
"جيرار الرليه" رئيس مجلس الليوخ الفرنسي وال ي يقوم حاليا ً
بزيارة إلى القاهرة ،و لك في لقاء لود تناول سبل تدعيم العمالقما
بين الجانبين ،واستعراض مجممل المتمطمورا فمي ممنمطمقمة اللمرق
األوسط.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين
عام جامعة الدول العربية بمأن األمميمن المعمام عمرض تمالل الملمقماء
لموقف الجامعة العربية من التطورا الجارية في كمل ممن سموريما
والعراق وليبيا واليمن والجوود المب ولة لتنليط دور الجاممعمة فمي
ه ا الصدد ،إضافة لالتصاال المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،ممعمربما ً
ترحيبه بالتواصل م الجانب الفمرنسمي فمي هم ا اللمأن ،أتم اً فمي
االعتبار العالقا التاريتية والسياسية واالقمتمصماديمة والمحمضماريمة
الوطيدة التي تربط بين فرنسا والعالم العربي ،وك لك الدور الفرنسي الفاعل على المستويين األوروبي والدولي.
وأوضح المتحدث أن رئيس مجلس الليوخ الفرنسي أكد بدور اهتمام بالد الكبير بالتواصل م الدول العربية بلكل وثيق ،بما في لك في
إطار التعاون بين البرلمان الفرنسي والبرلمانا العربية ،م تأكيد وجود استعداد فرنسي قوي للمساهمة بلكل ايجابي في أي جمومود ممن
لأنوا أن تؤدي إلى تسوية األزما التي تمر بوا المنطقة العربية ،وأيضا ً إلى تأمين حصول اللعب الفلسطيني على حقوقه الملروعة.

أبو الغيط يقوم بزيارة هامة إلي رام هللا
الثالثاء 6112-11-8

يتوجه صباح الغد  ٩الجاري السيد أحمممد أبمو المغميمط أمميمن عمام
جامعة الدول العربية إلى رام هللا في زيارة يلتقى تاللوا بالرئميمس
الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار مسئولي السلطة الوطنية
الفلسطينية ،و لك في إطار الزيارا الدورية التي يقوم بوا األمين
العام إلى الدول األعضاء في الجامعة العمربميمة ممنم تمولميمه ممومام
منصبه في يوليو الماضي ،كما سيلارك األمين العام تالل الزيارة
في احتفالية افتتاح متحف الزعيم الراحل ياسر عرفا .
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث المرسمممي بماسمم
األمين العام بأن الزيارة تأتي تأكميمدا لممموقمف المجماممعمة المعمربميمة
الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارهما المقمضميمة المممركمزيمة لم ممة
العربية ،ولاللتزام القوي لم مميمن المعمام بمالمتملماور مم المقميمادة
الفلسطينية حول التطورا التاصة بو القضيمة ،وسمبمل تمأمميمن
حصول اللعب الفلسطيني على حقوقه الملروعة وعملمى رأسموما
حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتوا القدس اللرقية
وأوضح المتحدث أن لقاءا األمين ستلود تناول أتر مستمجمدا
المبادرا والجوود الدولية المتتلفة المطروحة فمي هم ا الصمدد،
وكيفية العمل على تفعيل مبادرة السالم العربية باعتبارها اإلطار المتوازن واألمثل لتسوية النزاع العربي اإلسرائيلي.

أبو الغيط يتتار السفير صالح الدين الجمالي لتولي مومة
الممثل التاص ألمين عام جامعة الدول العربية في ليبيا
التميس 6112-11-11

صرح الوزير المفوض محمود عفيفي الممتمحمدث المرسمممي
باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام السيد
أحمد أبو الغيط قد لارك اليوم  11الجاري في الدورة غير
العادية لمجلس الجامعة على مستو المندوبين الدائممميمن،
حيث أبلغ األمين العام المندوبين الملاركين بأنه فمي إطمار
متابعة تنفي المفمقمرة  )3ممن المقمرار  821الصمادر عمن
الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستو الوزاري في
 8سبتمبر الماضي والتاص بتعيين ممممثمل تماص لم مميمن
العام في ليبيا ،وبناء على نتائم الممملماورا واالتصماال
التي أجراها في ه ا اللأن ،فقد قام باتتيار السيمد السمفميمر
صالح الدين الجمالي من تمونمس للمغمل ممنمصمب المممممثمل
التاص.
وأوضح المتحدث أن االجتماع لود ترحيب كافة المندوبين
الدائمين بقرار األميمن المعمام بمتمعميميمن السمفميمر المجمممالمي،
معربين عن تطلعوم ألن يسوم لك في تعزيز دور الجامعة العربية في معالجة األزمة التي تلودها ليبيا ،وفي مساندة المممجملمس المرئماسمي
لحكومة الوفاق الوطني ،ودف مسار التسوية في ليبيا ،وتجاوز الصعوبا التي تحول دون تقدم مسار الحل السياسي.

