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الهيفي: تبادل الخبرات مع مركز دعم اتخاذ 
القرار في مجلس الوزراء المصري 

حلضور امللتقى الذي س���تقيمه 
الدولة لش���ؤون مجلس  وزارة 
االمة في أواخ���ر ابريل أو مايو 
املقبلني والذي سيعقد حتت عنوان 
التنسيق بني احلكومات  »آليات 
والبرملانات في الوطن العربي«.

الهيف���ي احلرص على  وأكد 
تسليم دعوة امللتقى املرتقب الى 
مصر ومشاركتها الفعالة وإثراء 
النقاش واحلوار واالستفادة من 
التجربة املصرية مبا يدعم وزارات 
الدولة للشؤون البرملانية في كل 

الدول العربية.
الهيفي  الوفد برئاس���ة  وقام 
بزيارة ملرك���ز املعلومات ودعم 
اتخ���اذ الق���رار التاب���ع ملجلس 
ال���وزراء املصري، حيث ش���اهد 
الوفد جتربة املركز في دعم القرار 
القائ���م على االدل���ة واملعلومات 
املوثقة واستطالعات الرأي، حيث 
استعرض املدير التنفيذي باملركز 
د.محمد رمضان الدور الذي يؤديه 
املركز واألقسام التي يتألف منها 
وآليات العمل وما يتعلق بجمع 
البيانات واملعلومات وحتويلها 
الى مؤشرات وحتليالت تساعد 
في دعم القرار،  وأشار الى مركز 
اس���تطالع الرأي الع���ام ومركز 
الدراسات املستقبلية ومركز العقد 
االجتماعي ونظم الرصد واملتابعة 
ومرصد االصالح العربي ومرصد 
االعالم، مؤكدا حرص رئيس مجلس 
الوزراء د.أحمد نظيف على تأكيد 
أهمية تعاون مركز املعلومات مع 
كل الدول العربية، السيما الكويت 
التي تربطها مبصر أوثق العالقات 

التي تعد منوذجا يحتذى به.
كما اس���تعرض رئيس قطاع 
تنمي���ة االعمال باملرك���ز د.عمر 
العجماوي التع���اون القائم بني 
املركز وبعض املؤسسات الكويتية، 
وكذلك مجاالت التعاون املستقبلية، 
مؤكدا احلرص على انتشار مثل 
هذه املراكز في ال���دول العربية 
خاصة الكويت التي حترص دائما 
على االط���الع على أداء ودورات 

املركز لالستفادة منها.
العجم���اوي أن نقل  واعتبر 
فكرة مرك���ز املعلومات الى باقي 
الدول العربية مفيد في دعم اتخاذ 
القرار على كل املستويات مبا يعزز 
التعاون في مج���ال املعلومات، 
وقام الهيفي بإهداء درع تكرميية 
للدكتور مفيد شهاب واملسؤولني 

مبركز دعم اتخاذ القرار. 

القاهرة ـ هناء السيد
أك���د وزير الدولة للش���ؤون 
القانونية واملجالس النيابية في 
مصر د.مفيد شهاب متيز العالقات 
الكويت ومصر،  التي تربط بني 
مشيدا بسياسة الكويت التي تتسم 
باحلكمة والهدوء، مؤكدا ان الشعب 
الكويتي ش���عب طي���ب ال يثير 
املشاكل وال يعتدي على جيرانه، 
كما أنه ال يتدخل في شؤون أي 
دولة، بل يعم���ل دائما على دعم 

العمل العربي املشترك.
وأشار شهاب الى ان العالقات 
ممت���ازة عل���ى كل املس���تويات 
الرسمية والشعبية والتعاون في 
كل املجاالت مم���ا يدعم مجاالت 

العمل العربي املشترك.
ووصف العالق���ات الكويتية 
� املصرية بأنه���ا عالقات اخوية 
وعلى قلب رج���ل واحد في ظل 
قيادة وحكمة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 
حسني مبارك، مؤكدا أهمية تبادل 
الدول  اخلبرات والتع���اون بني 

العربية في جميع املجاالت.
ج���اء ذل���ك خالل اس���تقبال 
د.مفيد ش���هاب الوف���د الكويتي 
برئاس���ة الوكيل املساعد لقطاع 
االعمال البرملانية في وزارة الدولة 
لشؤون مجلس االمة أحمد براك 
الوفد ممثلني عن  الهيفي، وضم 
عدد من وزارات الدولة وهم فهد 
الديحاني � وزارة االوقاف، ومبارك 

املهم، مؤكدا احتياج الدول العربية 
لتلك امللتقيات التي عادة ما تخرج 

بقرارات لصالح الشعوب.
وأعرب ش���هاب عن أمله في 
أن يعقد امللتقى على املس���توى 
الوزاري في االعوام املقبلة من أجل 
تدعيم فكرة التعاون بني وزارات 
الدولة لشؤون املجالس البرملانية 
في ضوء اخلبرات التراكمية للدول 
العربية والدور املهم الذي تقوم به 
هذه الوزارات واملجالس النيابية 

في التنمية بكل جوانبها.
الكويتي في  الوفد  وش���ارك 
جانب من جلسة مجلس الشورى 
املصري التي تزامنت مع زيارته 
الى مقر وزارة الدولة للش���ؤون 
القانونية واملجالس النيابية مبقر 

مجلسي الشعب والشورى.
 م���ن جانبه أكد رئيس الوفد 
الكويتي أحمد براك الهيفي على 
عمق العالقات، مشيدا بالتعاون 
القائ���م بني الكوي���ت ومصر في 
كل املجاالت، الس���يما ما يتعلق 
بالتعاون في املجاالت البرملانية في 
ظل العالقات الوثيقة والتاريخية 
في مختلف مجاالت التعاون بني 

البلدين والشعبني.
الداعمة  وأكد مواقف مص���ر 
واملؤيدة للكويت التي ال ميكن ان 
ينساها أبناء الكويت، خاصة في 
املواقف الصعبة، مشيرا الى حرص 
وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة 
على االستفادة من خبرات وجتربة 
وزارة الدولة للشؤون القانونية 

واملجالس البرملانية في مصر.
وأش���ار الهيفي الى انه وجه 
الدعوة ال���ى وكيل وزارة الدولة 
القانونية واملجالس  للش���ؤون 
النيابي���ة في مص���ر على حماد 

الهاجري، وحنان السودان � مجلس 
االمة، ومرزوق املطيري � وزارة 
الداخلية، وشبيب الزعبي مبجلس 
الوزراء، ويوسف التركيت � وزارة 
اخلارجية، وضياء احللبي � وزارة 
العدل. ورّحب ش���هاب بالدعوة 
الت���ي وجهها وزي���ر املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
االم���ة د.محمد البصيري لزيارة 

الكويت.
وثمن شهاب فكرة امللتقى املقرر 
الكويت لوزارات  أن تستضيفه 
القانونية واملجالس  الش���ؤون 
البرملانية في الدول العربية ابريل 
املقبل، مشيرا الى انها خطوة مهمة 
على طريق تعزيز التعاون القائم 
وتب���ادل اخلبرات في هذا املجال 

أحمد الهيفي يسلم درعا تذكارية إلى د.مفيد شهاب

الخرافي: االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تطور
هام واعتراف بمشروعية حقوق الفلسطينيين

السمحة املعتدلة.
واضاف ان مناقش����ة املؤمتر 
ملوضوع����ي حماي����ة مس����يحيي 
الشرق واس����تتاب السالم واألمن 
في السودان يصب في هذا املضمار 
ألن اي تدخالت أجنبية في شؤون 
العالم اإلسالمي امنا هي آفة تفتت 
وتبعثر جهود الوئام الوطني ومن 

ثم آمال تالحم األمة اإلسالمية.
من جانبه، قال رئيس الدورة 
احلالية ورئيس املجلس الوطني 
االحت���ادي اإلمارات���ي عبدالعزيز 
الغرير في كلمة له ان هذا املؤمتر 
الهام الحتاد مجالس  االستثنائي 
الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلس���المي يعبر عن اإلحس���اس 
واالهتمام بقضايا األمة اإلسالمية 
التي تزايدت حدة تعقيداتها ومخاطر 
نتائجها على الشعوب اإلسالمية.

وجهدنا اخلالص سواء في الدفاع 
عن عروبة واس����المية القدس او 
في كل القضايا التي تخص عاملنا 

اإلسالمي«.
واكد ان العمل البرملاني اإلسالمي 
اليوم حتدي����ات متنامية  يواجه 
ومتغيرات متسارعة تتطلب منه 
ان يكون على قدر املس����ؤوليات 
املناطة به ومبس����توى التوقعات 
والطموحات املرجوة، مشيرا الى ان 
ذلك لن يتأتى إال من خالل تطوير 
أداء املؤسسات  اآلليات وحتسني 

وترجمة األهداف الى وقائع.
وقال ان األمة اإلسالمية مستهدفة 
من قوى الشر والطغيان باإلرهاب 
والتعصب األعمى، ما يجعل دور 
برملانيي الدول اإلسالمية مهما في 
برامج حوار احلضارات للتعريف 
بصحيح الدين اإلسالمي وشريعته 

أرضها الطيبة. كما بارك اخلرافي 
للعراق الشقيق بتشكيل حكومته 
وألس����امة النجيفي على انتخابه 
رئيسا للبرملان العراقي، متمنيا له 

وللعراق التوفيق والنجاح.
وأشاد اخلرافي بجهود رئيس 
املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي 
عبدالعزيز الغرير وألعضاء املجلس 
الستضافة هذا املؤمتر الهام وعلى 
حسن تنظيمه، معربا عن أمله ان 
تكون نتائج����ه في مصلحة األمة 

اإلسالمية.
وبدأت أمس اجللسة االفتتاحية 
ألعمال الدورة االستثنائية الثانية 
البرملانية  ملؤمتر احتاد املجالس 
للدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
الكوي����ت  اإلس����المي مبش����اركة 
ومش����اركة رؤساء وفود 51 دولة 

وحوالي 400 برملاني.
وحضر االفتتاح عضو املجلس 
األعلى حاكم رأس اخليمة الشيخ 
س����عود بن صقر القاسمي نيابة 
عن رئيس دولة االمارات الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال الش����يخ سعود في كلمة 
له نيابة عن رئيس دولة االمارات 
في اجللس����ة االفتتاحية ألعمال 
املؤمتر »ان االمارات قيادة وحكومة 
وشعبا تشاطركم االهتمام واجلهد 
في مواجهة التحديات واملصاعب 
التي تهدد امتنا اإلس����المية ولن 
نتوانى في تق����دمي دعمنا الكامل 

نتائج����ه ف����ي مصلحة الش����عب 
السوداني الشقيق.

كما تقدم بالشكر اجلزيل لرئيس 
دولة االمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان لرعايته هذا املؤمتر مع 
متنياتنا للشيح خليفة بالشفاء 
العاجل ولإلمارات رئيسا وحكومة 
وشعبا بخالص االمتنان والتقدير 
عل����ى احلف����اوة والتك����رمي على 

عمل ج����اد وملتزم لتنفيذ ما يتم 
اعتماده منها.

وتوجه بالتهنئة الى السودان 
الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا 
على جناح جهودها في اس����تفتاء 
اجلن����وب الس����وداني مثنيا على 
ش����جاعتها في معاجلة هذا امللف 

املزمن.
وأع����رب عن أمله في أن تكون 

املجتمع الدولي.
وأك����د في ه����ذا اإلط����ار »حق 
اجلمهورية اإلس����المية اإليرانية 
الصديقة في االستخدام السلمي 
للطاق����ة النووي����ة وضرورة حل 
اخلالف بش����أن ملفها النووي من 
خالل احلوار وباألساليب السلمية 

وبعيدا عن التهديد والوعيد«.
كما أكد حرص العاملني العربي 
واإلسالمي على تخليص منطقة 
الشرق األوسط من خطر السالح 
الترس����انة  النووي وفي مقدمته 
النووية اإلسرائيلية التي البد ان 
حتظى مواجهتها باالهتمام الدولي 

نفسه ووفق نفس املعايير.
وقال اخلرافي ان تفعيل العمل 
البرملاني اإلس����المي املشترك هو 
الرئيسية في هذا االحتاد  غايتنا 
باعتب����اره اح����د الرواف����د الهامة 
والرئيس����ية لدع����م قضايا امتنا 
الذي يجب ان نعمل  اإلس����المية 
على تعزيزه وتطويره وتفعيله 
إذ يكتس����ب تقرير جلنة إصالح 
االحتاد أهمية خاصة في هذا املؤمتر 
في ضوء ما سيترتب على بحثه.
واضاف ان إقرار تقرير جلنة 
اإلصالح سيحقق نتائج ايجابية 
في تفعيل دور احتادنا باعتباره 
القناة الرئيسية للتعاون البرملاني 
اإلسالمي إذ نتطلع الى  ان تستقطب 
التقرير  املقترحة في  اإلصالحات 
اهتمام وبحث هذا املؤمتر يعقبه 

وأساليبها العدوانية ضد الشعب 
الفلسطيني.

وش����دد اخلرافي على ضرورة 
اتخ����اذ املجتمع الدول����ي والعالم 
اإلسالمي موقفا صارما لوضع حد 
لتلك السياسات واألساليب وإعادة 
عملية السالم للمسار الصحيح مبا 
يؤمن احلقوق العربية املشروعة 
ويؤدي الى سالم عادل ودائم في 

املنطقة.
الق����ادة  ان  وق����ال: »ال ش����ك 
الس����لطة  ف����ي  الفلس����طينيني 
الفلس����طينية وحركة )حماس( 
يتحملون مسؤولية تاريخية في 
هذه املرحلة أمام ش����عبهم وأمام 
األمتني العربية واإلسالمية لتوحيد 
الصف واملضي قدما في املصاحلة 
الوطنية وعليهم اإلدراك التام ان 
حالة االنقسام الفلسطيني ستعود 
مبكتسبات الش����عب الفلسطيني 

الى الوراء«.
وأكد رئيس مجلس األمة أهمية 
االستخدام السلمي للطاقة النووية 
الهامة في عاملنا  كأحد التطورات 
اإلس����المي في ضوء م����ا يوفره 
ذلك من بدائل ووس����ائل حديثة 
لتلبية احتياجات التنمية والنمو 

االقتصادي.
وقال: انه يتع����ني على الدول 
اإلسالمية تطوير التعاون في هذا 
املجال وعل����ى قاعدة من التعاون 
املتبادلة مع  االيجاب����ي والثق����ة 

موفد مجلس األمة محمد السبيعي
قال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلراف����ي ان االعترافات الدولية 
املتتالي����ة بالدولة الفلس����طينية 
املستقلة تطور هام وتعبير عن دعم 
واعتراف املجتمع الدولي باحلقوق 

املشروعة للشعب الفلسطيني.
واضاف في كلمة في جلس����ة 
أعمال الدورة االستثنائية الثانية 
البرملانية  ملؤمتر احتاد املجالس 
للدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلس����المي املنعقد حالي����ا بدولة 
االمارات ان االعترافات تأتي تأكيدا 
على رفضه للسياسات واألساليب 
اإلس����رائيلية جتاه عملية السالم 
وذلك »ما يجب ان يحظى باهتمام 
ودعم هذا املؤمتر وما يجب البناء 

عليه في املستقبل«.
وق����ال اخلرافي ان هذا املؤمتر 
يلتئم ف����ي ظل أوضاع وتطورات 
هامة يش����هدها عاملنا اإلس����المي 
وتشهدها منطقة الشرق األوسط 
على وجه اخلصوص وفي مقدمة 
ذلك الصراع العربي � االسرائيلي 
الذي يهدد امن واس����تقرار عاملنا 

اإلسالمي.
واض����اف ان التهدي����د للعالم 
اإلس����المي يكمن في ظ����ل ما آلت 
إليه عملية السالم من فشل نتيجة 
مواصلة احلكومة اإلس����رائيلية 
ف����ي  سياس����اتها االس����تيطانية 
األراض����ي الفلس����طينية احملتلة 

الرئيس جاسم اخلرافي يلقي كلمته 

الرئيس جاسم اخلرافي ويبدو النواب غامن امليع وصالح عاشور ود.علي العمير أثناء احتاد املجالس في أبوظبيالرئيس جاسم اخلرافي مصافحا علي الريجاني

اعتمد مؤمتر احتاد مجالس الدول االعضاء  في منظمة 
املؤمتر االس����المي جميع التعديالت على النظام األساسي 
لالحتاد التي وردت في تقرير جلنة اصالح نظام االحتاد.

ودعا البيان اخلتامي للمؤمتر الذي انهى اعماله مساء امس 
في العاصمة االماراتية )ابوظبي( دول االحتاد الى مواجهة 
التحديات الدولية واالقليمية التي تواجه نهوض وأمن العالم 
االس����المي في اطار املعطيات اجلديدة لعملية السالم مع 
التأكيد على االعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشريف ورفض جميع االجراءات االسرائيلية لتهويدها. 
كما أكد البيان اهمية احلوار والتعاون مع برملانات الدول 
الغربية وفي مقدمتها »الكونغرس« األميركي في ظل مواقف 

ادارة الرئيس اوباما من التعاون مع العالم االسالمي.
ودعا البيان الى تعزي����ز دور االحتاد في احلفاظ على 
مس����يحيي الش����رق وضمان حقوقهم املدنية والسياسية 
كما أكد  البيان حق جميع الدول في االس����تخدام السلمي 

للطاقة النووية.

البيان الختامي لمؤتمر أبوظبي


