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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  ، رئيس الجلسة،د الرئيسالسي

  ، السعادةالمعالي وأصحاب 

  السيدات والسادة،

  .لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها

  والعشرينالسابعةورتها د للقمة  العربية في لإلعداد أعمالناأود في مستهل 

 معالي األمين باسمأعرب  أن على مستوى السادة المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين

زمالئي الذي يشرفنا بحضوره جانبا من اجتماعنا هذا وباسم  احمد أبو الغيطيد السالعام 

 التي للجمهورية اإلسالمية الموريتانية عن وافر الشكر والتقدير ،في األمانة العامة
، ولحرارة في نواكشوط والعشرين السابعة  للقمة العربيةالعاديةتحتضن هذه الدورة 

  على ارض موريتانياوطأت أقدامناجميعاً منذ أن بها نا  وكرم الضيافة التي شعرالحفاوة

  . العريقةالشقيقة

تاريخية وتنطلق أهمية هذه القمة العربية التي تحتضنها نواكشوط في مرحلة 

، وهذا االمل نواكشوطتحمل االمل من ، حيث نتطلع أن تكون نتائج قمة األمل استثنائية

طيرة ويستطيع قادتنا بلورة مواقف عربية، يقوينا لنواجه هذه التحديات الجسيمة والخ
قادرة على تجاوز الوضع الصعب والتعامل بمسؤولية وفاعلية وحسم مع قضايانا 

   .المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة

مع الشعب الموريتاني الشقيق الذي المباشر فرصة للتواصل تمثل كما أنها 

  الموقع الجغرافيأهميةونعرف ك ر ونحن ندخاصةيستضيف ألول مرة هذه القمة، 

 المتميز الذي تتمتع به موريتانيا باعتبارها جسرا يربط أفريقيا والوطن والبعد التاريخي
 سيضفي على هذه القمة زخما لتوثيق أواصر التعاون العربي األفريقي  مما،العربي

  .فية والحضارية بين أفريقيا والوطن العربيوتعزيز الروابط الثقا
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 أهنئك على تولي رئاسة مجلس ،ودادي ولد سيدي هيبةأخي سعادة السفير 

 وإنني لعلى ،الجامعة على مستوى السادة السفراء المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين

  .وعرفناها بكؤدي هذه المهمة بالكفاءة والجدية التي عهدناها  بأنك ستثقة

رئيساً  جمهورية مصر العربيةما أتوجه في هذا المقام بالشكر والتقدير إلى ك

لمسيرة العمل العربي  أضافتهما و أنجزتهما بذلته وعلى كل ما كومة وشعباً، حو
 الناجع الذي انتهجته األسلوب رئاستها للقمة العربية السابقة وعلى المشترك طوال

 واالستفادة من موقع مصر  في المحافل الدوليةنالقيادة الدبلوماسية العربية لطرح قضايا

القضية في هذه المحافل للدفاع عن قضايانا على رأسها دائماً قضية العرب األولى 

كل عملنا  تتصدر  ستبقى ومستجداتها والتيوأبعادهاالفلسطينية بكل جوانبها 
دولة المستقلة الدبلوماسي وأجندتنا إلى أن يتحقق للشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة ال

  . عاصمة لها– إن شاء اهللا –التي تكون القدس 

 لجمهورية مصر العربيةالمندوب الدائم  طارق القونيسعادة السفير خي ألوأقول 

شرم شكراً لك على كل ما قمت به لمتابعة تنفيذ قرارات قمة لدى جامعة الدول العربية 

  .الشيخ

  السيد الرئيس،

ومع مع جميع الدول األعضاء معكم و بالتنسيق إن األمانة العامة التي عكفت

، قد أعدت التقارير والمذكرات الشارحة ومشاريع القرارات  السابقةالقمةرئاسة 

المعروضة أمام هذا المجلس الموقر لوضع اللمسات األخيرة عليها قبل تقديمها إلى 

  . إلى القادة العربرفعهاالسادة وزراء الخارجية ومن ثم 

  .يد الرئيس كل التوفيق والسداد في إدارة أعمال مجلسنا الموقرأتمنى لكم الس

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


