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وجهت النائب د.معصومة املبارك اقتراحا 8
برغبة بشأن منح االقامة الدائمة ألبناء املرأة 
الكويتية املتزوجة م���ن غير كويتي أو من 
غير محدد اجلنس���ية، ومنح االقامة الدائمة 
لزوج الكويتية الذي مضى على زواجه منها 
اكثر من 5 سنوات، بشرط استمرار العالقة 

الزوجية.

معصومة لمنح أبناء الكويتية إقامة دائمة

الخرافي: عدم اإلساءة لألديان السماوية والرموز الدينية أمام المحافل الدولية
اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلراف����ي اهمية تقري����ر اللجنة 
اخلاصة لوضع خطة الصالح احتاد 
مجالس الدول االعضاء في منظمة 
املؤمتر االسالمي عن طريق تطوير 
نظامه االساسي ولوائحه، مشيرا 
الى ان اهمية التقرير تأتي من انه 
يضيف بعدا جديدا ملا مت اجنازه، 
كما ان ما يتضمنه هذا التقرير من 
تصورات مهمة جديرة بالعناية 
واالهتمام وتنسجم مع تطلعات 
الدول االسالمية في تطوير هياكل 

واجهزة واداء االحتاد.
وقال اخلرافي، في كلمة له مساء 
اول من امس في جلس����ة العمل 
الثانية للدورة السادس����ة ملؤمتر 
احت����اد مجالس ال����دول االعضاء 
في منظم����ة املؤمتر االس����المي 
والذي افتتحه رئيس اجلمهورية 
االوغندية يويوري موسيفيني، ان 
ما مت التوصل اليه من نتائج طيبة 
التشاوري لرؤساء  في االجتماع 
املجالس والوفود بش����أن تقرير 
اللجنة اخلاصة باصالح االحتاد 
ام����ر ايجابي ومريح، اال انه ابدى 
اسفه بسبب عدم توافر النصاب 
املطلوب القراره واعتماده في هذه 
الدورة ملؤمتر االحت����اد. وطالب 
احت����اد مجالس ال����دول االعضاء 
في منظم����ة املؤمتر االس����المي 
بعدم تضييع اجلهود التي بذلت 
بخصوص هذا املوضوع، معربا 
عن خالص شكره للوفود املشاركة 
في الدورة السادسة ملؤمتر االحتاد 
على اقرارها بادراجه على جدول 
اعماله حتى يتم اقراره في اسرع 
وقت ممكن ولو كان ذلك من خالل 
عقد دورة استثنائية للمؤمتر في 

القريب العاجل.
 وشدد على ضرورة التعاون 
ب����ن االحت����اد ومنظم����ة املؤمتر 
االسالمي لتعزيز وتكامل منظومة 
العم����ل االس����المي، مطالبا دعم 

الشعب الفلسطيني للخروج من 
االوضاع املعيشية القاسية التي 
يعانيها جراء السياسات العدوانية 
للحكومة االس����رائيلية. واش����ار 
اخلرافي في كلمت����ه الى املبادرة 
التي تقدمت بها الشعبة البرملانية 
الكويتية حول عدم االس����اءة الى 
االديان السماوية والرموز الدينية 
البرملانية االقليمية  امام احملافل 
ال����ى صدور  والدولية، مش����يرا 
ق����رار دولي م����ن مجلس حقوق 
ل����المم املتحدة  التابع  االنس����ان 
في ش����هر مايو 2008 واملتضمن 
اشارة واضحة لعدم االساءة الى 
االديان السماوية وخص بالذكر 
الرموز الدينية االسالمية، وبن ان 
تعزيز التعاون االقتصادي وتوفير 
االدوات والهياكل املؤسسية التي 
تترجم التعاون الى خطط وبرامج 
ومشاريع ستسهم في دعم التنمية 
في عاملنا االس����المي الذي يواجه 
حتديات التنمية، خاصة بعد االزمة 
العاملية، واعرب عن  االقتصادية 
خالص تقدي����ره لرئيس مجلس 
اللجنة  الشعب املصري ورئيس 

اخلاصة لوض����ع خطة الصالح 
االحتاد عن طريق تطوير نظامه 
االساسي ولوائحه د.احمد فتحي 
سرور والعضاء اللجنة واخلبراء 
املشاركن في اعمالها على اجلهد 
اللجنة  املبذول في اجناز مه����ام 
واعداد التقرير، كما شكر اخلرافي 
الس����ابق  رئيس مجلس االحتاد 
د.عل����ي الريجاني عل����ى جهوده 
املتميزة في دعم االحتاد وقراراته. 
واعرب اخلرافي عن خالص شكره 
وتقديره جلمهورية اوغندا رئيسا 
وحكومة وش����عبا على حس����ن 
االس����تقبال وكرم الضيافة ولكل 
من ساهم وشارك في هذا االجتماع، 
وكانت الدورة السادس����ة ملؤمتر 
االحتاد قد وافقت امس على تأجيل 
النظر في تقرير اللجنة اخلاصة 
لوضع خطة الصالح االحتاد عن 
طريق تطوير نظامه االساس����ي 
ولوائحه الى الدورة املقبلة ملجلس 
االحتاد بسبب عدم توافر النصاب 
القانوني القرار التقرير نظرا ألن 
الالئحة التنظيمية تنص على شرط 
موافقة ثلثي اعضاء االحتاد القرار 

اي تعديالت عل����ى نظام االحتاد 
االساسي، واعرب عن تطلعه ألن 
السادسة ملؤمتر  الدورة  تتضمن 
االحتاد قرارا تتضمن فقرة حتث 
حكومات الدول االعضاء في االحتاد 
عل����ى متابعة تنفيذ ه����ذا القرار. 
بدوره، اكد وكيل الشعبة البرملانية 
مبجلس االمة مب����ارك اخلرينج 
ضرورة قيام احتاد مجالس الدول 
االعضاء مبنظمة املؤمتر االسالمي 
بصون حقوق املرأة املسلمة، السيما 
حقها في ارتداء احلجاب سواء في 
الدول االسالمية او غير االسالمية 
باعتباره من حقوقها املدنية التي 
اقرتها املواثيق والقوانن الدولية. 
واضاف اخلرينج، في تصريح له 
بعد اقرار جلنة الصياغة في مؤمتر 
االحتاد االسالمي ملقترح من الكويت 
يتعلق بحق املرأة املسلمة في ارتداء 
احلجاب، سواء في الدول االسالمية 
او غيرها، الفتا الى انه ملا يؤسف 
له ان هناك دوال عربية واسالمية 
متنع املرأة من ارتداء احلجاب، مما 
ش����جع عددا من الدول االوروبية 

كفرنسا على منع احلجاب.

دعا إلى تطوير النظام األساسي التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

عسكر العنزيمخلد العازمي

سعد اخلنفور

الرئيس جاسم اخلرافي مع عدد من رؤساء مجالس الشورى في منظمة املؤمتر اإلسالمي

)متين غوزال(الزمالء الصحافيون في بهو املجلس معترضني على اإلجراءات اجلديدة

مخلد: هل التزمت الجهات الحكومية 
بأبواب اإلنفاق في الميزانية العامة للدولة؟

عسكر: غير مقبول التمييز 
والمحاباة في عالج مرضى السرطان

المسلم يسأل الهارون عن عدم تملك السعودي
في الشركات الكويتية أكثر من %49

الصحافيون البرلمانيون يعترضون
 على اإلجراءات التعسفية لـ »إعالم مجلس األمة«

الخنفور يسأل البصيري عن تضرر
 الخطوط الجوية الكويتية من الغزو العراقي

وجه النائب د.فيصل املس���لم سؤاال لوزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيه:

حرصت اجهزة الدول���ة املختلفة ومنذ عدة 
سنوات على محاولة مواكبة املتغيرات االقتصادية 
التي اجتاحت العالم بشكل عام واملنطقة والدول 
احمليطة بنا بشكل خاص، وقد قام املسؤولون � في 
وزارة التجارة � طوال الفترة السابقة مبحاوالت 
عدة لكسر الروتن والبيروقراطية املتفشية في 
االجهزة احلكومية واتخاذ اجراءات كثيرة وتقدمي 
اغراءات جلذب رؤوس االموال العربية واالجنبية، 
وأقر مجلس االمة عام 2003 قانون »املس���تثمر 
االجنبي« مضيفا: كم���ا اعتمدت وزارة التجارة 
»االتفاقية االقتصادية املوحدة« بن دول مجلس 
التعاون اخلليجي كأس���اس للتعامل بن رعايا 
دول مجلس التع���اون، اال ان محاوالت القائمن 

ف���ي وزارة التجارة والصناعة باءت بالفش���ل، وأصبح موضوع 
اصدار رخصة جتارية سواء للكويتين أو االجانب أمرًا في غاية 

الصعوبة والتعقيد.
وقال املسلم: ومن منطلق تشجيع االستثمار االجنبي في الكويت 
ومع االخذ بتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بحيث »تكون الكويت مركزا ماليا وجتاريا«، وفي ضوء االجتاه الى 
العوملة االقتصادية وحترير التجارة وسياسة االنفتاح االقتصادي 
وانشاء الشركات الكبيرة، ومحاوالت جذب رؤوس االموال العربية 

واالجنبية، يرجى موافاتي باآلتي:
م���ا االجراءات التي تفرضها وزارة التجارة على املس���تثمرين 
إلصدار الرخص التجارية؟ وكم تس���تغرق االجراءات املتبعة في 
وزارة التجارة إلصدار رخصة )جتارة عامة( س���واء لكويتي أو 
خليجي، مع االخذ بعن االعتبار محاولة حتقيق مصطلح »الكويت 
مركز مالي وجتاري«، يرجى حتديد وقت افتراضي إلصدار الرخصة 
التجارية، في حال كانت جميع االوراق املطلوبة للمستثمر كاملة 
وغير منقوصة. كم جهة أو توقيعا تفرضه وزارة التجارة إلصدار 
رخص���ة جتارية؟ مع االخ���ذ بعن االعتب���ار االتفاقية اخلليجية 
املوحدة وقانون املستثمر االجنبي هل يستطيع اخلليجي وحتديدا 
الس���عودي اصدار رخصة »جتارة عامة« ميتلك فيها نسبة %99، 
هل تفرض وزارة التجارة على اخلليجي، وحتديدا السعودي الذي 

يرغب بإصدار »رخصة جتارة عامة« مش���اركة 
الكويتي بنس���بة ال تقل ع���ن 51%؟ هل صحيح 
ان وزارة التج���ارة ال تعتم���د »التوكيل العام« 
الذي يصدر من وزارة العدل باسم غير محددي 
اجلنس���ية )البدون(؟ واذا رف���ض احد موظفي 
وزارة التجارة اعتماد التوكيل العام الصادر من 
وزارة العدل، فما االجراءات املتبعة في حال تقدم 

الشاكي الى الوزارة؟
من جهة اخرى، طالب املس���لم وزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت د.محمد 
البصيري بضرورة انهاء معاناة ومشاكل املوظفن 

العاملن في ميناء الشعيبة.
واوضح املس���لم مدى املعاناة التي يحياها 
هؤالء، خاصة فيما يتعلق بحالة السكن املزرية 
وضيق غرف املعيش���ة، فضال عن عدم صرف 
مالبس خاصة للمرشدين واالنقطاع الدائم خلدمات الهاتف والتي 
بلغت مدتها قرابة العام، االمر الذي حمل العاملن على اس���تخدام 

الهواتف النقالة اخلاصة بهم وحتملهم اعباء مالية اضافية.
من جهة اخرى وجه املسلم سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جاء فيه: تشير اللوائح والنظم املعمول بها 
في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ان القس���م العلمي هو س���يد القرارات من خالل جلانه املعتمدة، 
وفي هذا الشأن ملا يتخذ القسم العلمي قرارا بعدم التجديد لعضو 
هيئة تدريس وافد أو زائر أو عدم اس���تثنائه من السن القانوني، 
ويب���رر ذلك ويرفعه العميد ال���ى االدارة، فاالصل ان يلتزم بقرار 
القسم العلمي، متسائال: كم عدد حاالت اعضاء هيئة التدريس التي 
استثنيت من شرط السن القانونية خالل السنتن املاضيتن في 
اجلامعة أو الهيئة؟ أرجو افادتي بعدد االساتذة الذين مت انتدابهم من 
خارج اجلامعة أو الهيئة وسبب توقف صرف مخصصاتهم خالل 
السنتن املاضيتن، هل صحيح ان عضو هيئة التدريس املواطن 
ال يصرف له مخصص مالي اذا حضر مؤمترا علميا في الكويت؟ 
وه���ل صحيح ان اجلامعة أو الهيئة تدفع ألعضاء هيئة التدريس 
الوافدين مخصصا ماليا اذا حضروا مؤمترا علميا في بالدهم مع 
تزويدي بعدد االس���اتذة الوافدين الذين حضروا مؤمترات علمية 

في بالدهم خالل السنتن املاضيتن.

أصدر الصحافيون البرملانيون بيانا حول اإلجراءات التي اتخذتها ادارة االعالم في مجلس 
األم���ة قالوا فيه: لقد فوجئنا باالجراءات االخي���رة التي اتخذتها ادارة االعالم في مجلس االمة 
بوضع حواجز حديدية تعوق من حتركات الصحافين داخل املجلس ومتنع عملهم املتمثل في 
نقل جلس���ات مجلس االمة ووقائع اجتماعات اللجان البرملانية. واذ نسجل تقديرنا للجهود 
التي تقوم بها ادارة االعالم في مجلس االمة وكذلك حرس املجلس فس���جل اعتراضنا على ما 
قامت به ادارة االعالم مؤخرا ونرى ان ما اتخذ من اجراءات غير مبرر وال ينسجم مع الرسالة 
التي نقوم بأدائها في نقل الصورة احلضارية للدميوقراطية ف��ي بلدن���ا للمواطن��ن والعال���م 
والتي يغبطن��ا عليه��ا اجلميع. ونحن اذ نس���جل هن���ا اعتراضنا ورفضنا لكل اجراء يعيق 
عملنا ويضيق حريتنا في نقل اخبار مجلس االمة لنأمل من املس���ؤولن في االمانة العامة ان 
يتفهموا طبيعة عملنا واهميته وان يستجيبوا ملطالبنا املتمثلة بازالة العوائق احلديدية من 
امام حتركاتنا وان يتيحوا لنا حرية االلتقاء مبمثلي الش���عب واعضاء اللجان البرملانية دون 
قيود. وفي اخلتام نأمل ان جتد مناشدتنا صدى وان يتعاون معنا املسؤولون في مجلس االمة 

ملا فيه خير الكويت وشعبها.

وجه النائب س���عد اخلنفور س���ؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري حول ما جاء في 
تصريحات وزير النقل العراقي بشأن تعويضات اخلطوط اجلوية 
الكويتية املس���تحقة عن الغ���زو العراقي وتضررها من اخلطوط 
اجلوية العراقية مؤكدا ان تصريحات الوزير العراقي اس���تفزت 

مشاعر اهل الكويت.
واس���تغرب اخلنفور صدور مثل تلك التصريحات من اجلانب 
العراقي بن فترة واخرى في ظل الصمت املريب الذي تلتزمه حكومة 
الكويت مما يعطي انطباعا دوليا بأن اخلطوط العراقية هي التي 
تطالب اخلطوط الكويتية، مشيرا الى ان هذا االمر مرفوض قطعيا 
من قبل ممثلي االمة واذا كان هناك اي امور تتم في هذا اخلصوص 
فيجب ان متر عبر بوابة مجلس االمة الن املوضوع ميس االموال 

العامة واموال الشعب الكويتي الذي منثله حتت قبة البرملان.

وج���ه النائب مخلد العازمي 
س���ؤاال لنائب رئي���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد جاء فيه: عرض 
الوزراء مش���روع  على مجلس 
التنمية للسنوات  قانون خطة 
ال� 5 املقبلة ومتت املوافقة عليه 
في مداولته األول���ى باملجلس، 
وملا كان مشروع اخلطة قد جاء 
بالعديد من الطموحات املستهدف 
تخطيطها خالل سنوات اخلطة 
ومل���ا كانت التقدي���رات الالزمة 
لتنفيذه���ا قاربت ال���� 37 مليار 
دينار، كان من الالزم في متابعة 
التنفيذ مراعاة اجلهات احلكومية 
املختصة املب���ادرة الى التفاعل 
اإليجابي مع املشاريع الكبرى الى 
جانب نفقات الوزارات والهيئات 
العامة بالدولة في  واملؤسسات 
تنفيذ املهام املساندة إليها، وكان 
من الالزم مراعاة التقيد بضوابط 
اإلنفاق احلكومي وجتنب مواطن 
الهدر في اإلنف���اق والتي كانت 
دائما موضع مالحظات متكررة 
من ديوان احملاسبة فيما يعده 
من تقارير دورية بنتائج فحصه 

ألعمال هذه اجلهات.
وتس���اءل: م���ا اإلج���راءات 
التفصيلية التي صدرت بقواعد 
وإجراءات التزام اجلهات احلكومية 
بأبواب اإلنفاق بامليزانية العامة 
للدولة وفقا للمرس���وم بقانون 
رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد 
امليزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها واحلساب اخلتامي، وما 

طالب النائب عس����كر العنزي 
وزي����ر الصحة ووكي����ل وزارته 
بتفعيل قرار مجلس الوزراء اخلاص 
بإرسال مرضى السرطان والقلب 
الى  الدم لألطفال  وكذلك سرطان 
العالج في اخلارج مشيرا الى ان 
هناك لألسف محاباة ومتييزا في 
إرسال بعض احلاالت املرضية من 
دون تفعيل لقرار مجلس الوزراء 
بحجة ان عالج املستحقن للعالج 

في اخلارج موجود في الكويت.
العنزي في تصريح  واضاف 
صحافي: بعض حاالت السرطان 
مثال التي يتم تشخيصها من قبل 
اللجان املختصة والتي اقرت بأن 
عالجها موجود في الكويت على 
الرغم من ان هناك حاالت مشابهة مت 
ارسالها للخارج لتلقي العالج بشكل 
يوضح ان هناك محاباة ومتييز بن 
املرضى، وأوضح العنزي ان وزارة 
الصحة مطالبة بعدم التمييز في 
ارسال مرضى السرطان والقلب 
للعالج في اخلارج ألن قرار مجلس 
الوزراء واضح في ارسال املرضى 
الذين ال يتوافر عالجهم في الكويت، 
واكد ان املواطنن سواس����ية في 
احلق����وق والواجب����ات كما نص 
الدستور الكويتي، وال يجوز بأي 
حال من االح����وال ان يقع الظلم 
على اي احد مشيرا الى ان املرضى 
الذي����ن ابتلوا مبرض الس����رطان 
والقلب وخصوصا االطفال وكبار 
السن ممن يعانون من االمراض 
املستعصية، والذين وقع عليهم 
الظلم بسبب تلك احملاباة والتمييز 
اللذان متارس����هما وزارة الصحة 

هذه اإلجراءات؟ وهل روعي في 
القرارات الصادرة في هذا الشأن 
قواعد وضوابط معاجلة مواطن 
الهدر في اإلنفاق احلكومي؟ وهل 
آلي���ة معينة ملعدالت  مت وضع 
الصرف للمستلزمات السلعية 
تتواف���ق مع احلاج���ة الفعلية 

للجهات احلكومية؟
خط���ة  وضع���ت  ه���ل 
ملعاجل���ة التراكم في املخزون 
االس���تراتيجي بهذه اجلهات 
وإعادة تقييم املوجودات بها؟ 
وهل وضعت آلية تضمن الرقابة 
على املخزون السلعي؟ وهل مت 
تقييم ودراسة احلاجات الفعلية 
للجهات احلكومية من استئجار 
السيارات وتخصيص الهواتف 
النقالة وفقا للقرارات املنظمة 
لذلك؟ وهل مت التوجيه الى تقيد 
اجلهات احلكومية باملبادرة الى 
الدائمة واجلهات  املق���ار  بناء 

التابعة لها.

ممثلة في اللجان املختصة.
مشيرا الى ان اللجان التخصصية 
في وزارة الصح����ة ترفض دائما 
ارسال املرضى املستحقن للعالج 
في اخل����ارج بحج����ة ان عالجهم 
موجود في الكوي����ت ولهذا يلجأ 
الكثير من هؤالء املرضى الى رفع 
تظلمات لدى اللجنة العليا للعالج 
ف����ي اخلارج والت����ي هي اخلصم 

واحلكم في الوقت ذاته.
وشدد العنزي على ان قرارات 
مجلس الوزراء في ش����أن ارسال 
مرض����ى الس����رطان وغيرها من 
احلاالت املستعصية وغيرها من 
احلاالت املستعصية الى اخلارج، 
واليزال ساريا لكنه غير مفعل من 
قب����ل وزارة الصحة مطالبا وزير 
الصحة ووكي����ل وزارته بتغيير 
جميع اعضاء اللجنة العليا للعالج 
في اخلارج وتشكيل جلنة محايدة 
من االطباء املشهود لهم بالكفاءة 

واألمانة املهنية.

د.فيصل املسلم

إعالن كمباال استنكر الضغوط الدولية لمنع
الدول اإلسالمية امتالك التكنولوجيا النووية السلمية

ــن جمال يلي ـ كمباال )اوغندا( ـ كونا: اكد مؤمتر احتاد مجالس  م
الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي الذي يشارك وفد مجلس 
ــي حق جميع الدول  ــم اخلراف ــة رئيس املجلس جاس االمة فيه برئاس
ــالمية مبا فيها ايران في االستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا  االس

ملعاهدة حظر انتشار االسلحة النووية.
ــتنكر اعالن كمباال الصادر عن الدورة السادسة ملؤمتر احتاد  واس
مجالس الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي الذي اختتم اعماله 
تصاعد الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها الدول االسالمية ملنعها 
ــلمية، مشددا  من حقها القانوني في امتالك التكنولوجيا النووية الس

على ضرورة تسوية املوضوع باستخدام السبل الديبلوماسية.
ــرق االوسط من اسلحة الدمار  ودعا االعالن الى اخالء منطقة الش
ــامل، مؤكدا ضرورة اخضاع اسرائيل لفتح منشآتها النووية امام  الش
الرقابة الدولية ممثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ضرورة 
ــار النووي باعتبار ان ذلك ميثل  ــا الى معاهدة حظر االنتش انضمامه
اساسا لألمن واالستقرار في الشرق االوسط وميكن من جتنب ممارسة 
ازدواجية املعايير في التعامل الدولي. وحول الشأن العراقي دعا اعالن 
كمباال الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي الى دعم جهود احلكومة 
العراقية العادة االمن واالستقرار الى ربوع العراق وحتقيق املصاحلة 

الوطنية واستعادة العراق لسيادته على كامل ترابه الوطني.
ورحب االعالن بقرار عدد من حكومات الدول االعضاء بشأن استئناف 
ــية في العراق، داعيا بقية الدول االعضاء الى  عمل بعثاتها الديبلوماس

فتح او اعادة فتح سفارتها وبعثاتها الديبلوماسية في بغداد.
ــراق وانعاش اقتصاده  ــد ضرورة العمل على اعادة اعمار الع واك
واحلفاظ على ثرواته وجميع مصادره وتشجيع اصحاب رؤوس االموال 
ــتثمار اموالهم في العراق. وبالنسبة للشأن الفلسطيني شدد  في اس
اعالن كمباال على ان قضية فلسطني يجب ان تظل القضية الرئيسية 
التي على الدول االعضاء اتخاذ موقف اسالمي موحد بشأنها في احملافل 
الدولية حتى تتحقق احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني واملتمثلة 
ــطينية املستقلة على تراب فلسطني وعاصمتها  في قيام الدولة الفلس
ــتنكر االعالن املجازر التي ارتكبتها ومازالت  ــريف. واس القدس الش
ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي في فلسطني وخاصة في قطاع غزة 
والتي راح ضحيتها آالف الشهداء واجلرحى من االبرياء مرحبا بتقرير 

غولدستون بشأن انتهاك حقوق االنسان الفلسطيني في غزة.
وطالب مبعاقبة املسؤولني االسرائيليني على كل جرائم احلرب في 
قطاع غزة منددا باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطيني 
واالجراءات القمعية االسرائيلية القائمة على االغتيال واالعتقال وهدم 
املنازل وجتريف االراضي واقامة املستوطنات وبناء جدار الفصل العازل 

واقامة احلواجز بني مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــدة استمرار اعمال احلفر والهدم التي تقوم بها  وأدان االعالن بش
ــجد األقصى باعتبارها متثل  ــرائيلي بجوار املس قوات االحتالل االس
مساسا صارخا باملقدسات االسالمية وبوضع مدينة القدس الشريف، 
داعيا االمم املتحدة واملجتمع الدولي الى حتمل مسؤولياتهما القانونية 
واالخالقية الكاملة وممارسة كل اشكال الضغط على اسرائيل من اجل 

وضع حد لتصرفاتها غير املشروعة.
ــرعي في  ــأن اللبناني اكد اعالن كمباال حق لبنان الش وحول الش
املقاومة من اجل استكمال حترير التراب الوطني واعادة مزارع شبعا 

وباقي االراضي اللبنانية احملتلة.
واشاد االعالن بالتطورات االيجابية احلاصلة في العالقات االخوية 
بني لبنان وسورية. وبالنسبة للسودان اكد اعالن كمباال دعمه لصون 
الوحدة الوطنية في السودان، معربا عن ارتياحه الستمرار العملية السلمية 
من خالل تطبيق اتفاقية السالم الشامل في البالد ومشيدا في الوقت 

نفسه بنجاح عمليات العودة الطوعية الى مدن وقرى دارفور.
ودعا االعالن كل احلركات املسلحة في دارفور التي لم تنضم الى 
اتفاقية ابوجا الى نبذ التصعيد العسكري واللحاق العاجل بركب العملية 
السلمية وباملفاوضات اجلارية الحالل السالم في دارفور رافضا انزال 
اي نوع من العقوبات على السودان والتدخل في شؤونه الداخلية حتت 
اي دعاوى احتراما لسيادته الوطنية ووحدة اراضيه وعدم التدخل في 
شؤونه الداخلية. واعلن رفضه لقرار احملكمة اجلنائية الدولية املتضمن 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، داعيا الى 

الغاء هذا القرار بصورة نهائية.
وحول الشأن الصومالي رحب االعالن بانتخاب شيخ شريف شيخ 
ــع الفصائل الصومالية  ــا جلمهورية الصومال داعيا جمي احمد رئيس
ــى الوقف الفوري جلميع اعمال العنف والدخول في حوار لتحقيق  ال

املصاحلة الوطنية العادة االمن واالستقرار في ربوع البالد.


