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رئيس مجلس األمة يؤكد أهمية االجتماعات 
العربية لتنسيق المواقف بالمحافل البرلمانية

أكد رئيس الشــــعبة البرملانية الكويتية الى املؤمتر الـ 122 لالحتاد 
البرملاني الدولي املنعقد حاليا رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أهمية 

االجتماعات العربية املشتركة لتنسيق املواقف والرؤى.
وأشاد الرئيس اخلرافي للصحافيني عقب حضوره اجتماع عقدته 
املجموعة العربية في االحتاد البرملاني الدولي قبيل بدء املؤمتر بنتائج 

االجتماع واصفا اياه بأنه »ناجح بكل املقاييس«.
واشار الى اقرار املقترح الثاني من جدول اعمال االجتماع واخلاص 
بالبند الطارئ للمجموعة العربية في شــــأن »االنتهاكات اإلسرائيلية 
للمقدسات اإلســــالمية واملســــيحية ورفض اعتبار احلرم اإلبراهيمي 
ومســــجد بالل جزءا من التراث اليهودي وضرورة وقف االســــتيطان 

اإلسرائيلي في األراضي العربية احملتلة«.
واضاف ان املجتمعني اتفقوا على ان يقوم رئيس الشعبة البرملانية 
األردنية بتقدمي املقترح الى املؤمتر احلالي نيابة عن املجموعة العربية 

ليكون بندا طارئا على جدول أعمال اجتماعاته »وان شاء اهلل نحصل 
على التأييد له« من خالل التصويت عليه في اجلمعية العامة.

وعلى صعيد آخر أعرب اخلرافي عن سعادته حلصول املرأة الكويتية 
على مقعد لها بالتزكية في جلنة شؤون املرأة في االحتاد وقال ان هذا »ان 
دل على شيء فامنا يدل على التقدير الذي حتظى به املرأة الكويتية«. 
وأوضح ان مرشحة أخرى للمقعد كانت من اململكة املغربية »وتنازلت 

عنه لصالح عضو الوفد الكويتي الى املؤمتر النائب د.روال دشتي«.
وأشار في سياق متصل الى االجتماع »التقليدي« الذي عقدته املجموعة 
اخلليجية في وقت سابق لتنسيق املواقف اخلليجية في احملافل البرملانية 
املختلفة حيث حظي بتأييد املجموعة اخلليجية لعضو الوفد الكويتي 
دشتي في جلنة شؤون املرأة وقال »نحن سعداء بهذه النتيجة ونأمل 
بأن نحصل علــــى املزيد مما مت االتفاق عليه حول قراراتنا في اللجان 

املختلفة من خالل تنسيق االخوة أعضاء الوفد الكويتي«.

عسكر العنزي وصالح عاشور وأحد موظفي األمانة العامة

مبارك اخلرينج وغامن امليع خالل املؤمتر اخلرافي ود.علي العمير ود.روال دشتي وصالح عاشور يستمعون إلحدى كلمات املؤمترالرئيس جاسم اخلرافي يلقي كلمته أمام املؤمتر

الخرافي: وصول المرأة لعضوية البرلمان عالمة بارزة في الديموقراطية الكويتية
في كلمته أمام اجتماع االتحاد البرلماني الدولي خالل دورته الـ 122 المنعقد في مملكة تايلند

الخرينج أمام لجنة الس�لم واألمن: المقاومة من أجل التح�رر الوطني ال تعد إرهابًاعاشور: اتفاق على تقديم االنتهاكات اإلسرائيلية كبند طارئ ألعمال المؤتمر
موفد مجلس األمة: محمد السبيعي

اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي على ضرورة 
اهتمام االحتاد في اجتماعه ببحث اسباب عدم حتقيق 
التقدم الكبير الذي شهده املجتمع االنساني الى خلق 
عالم افضل، مشيرا الى ان الشراكة العاملية كانت هي 
أســـاس العوملة اال ان الفجـــوة االقتصادية بني الدول 
املتقدمـــة والدول النامية اصبحت اكثر اتســـاعا وزاد 
من تفاقمها االزمة االقتصادية العاملية التي انشـــغلت 
الدول املتقدمة مبعاجلتها دون االهتمام مبساعدة الدول 

النامية في مواجهة نتائج تلك األزمة.
واشار اخلرافي في كلمته امام اجتماع مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي الـ 122 الذي يعقد اعماله في العاصمة 
التايلندية )بانكوك( الى التقدم الذي حققته الكويت على 
طريق التوافق السياسي الوطني املتمثل في حصول 
املرأة الكويتية على عضوية مجلس االمة دون اللجوء 
الى نظام احلصص مما يعد عالمة بارزة في مســـيرة 

الدميوقراطية الكويتية.
واعرب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن خالص 
شـــكره ململكة تايلند على حسن االستضافة الجتماع 
مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي، مشيدا بجهود االحتاد 

لتنظيم مثل هذا امللتقى البرملاني العاملي.
وبني اخلرافي ان بقايـــا مناطق وبؤر التوتر التي 
ولدتهـــا احلرب البـــاردة التزال قائمـــة وتهدد األمن 
واالســـتقرار الدوليني، مؤكدا اهمية قيام منظمة األمم 
املتحدة بدورها في مواجهة هذه املشكالت التي يأتي في 
مقدمتها الصراع العربي – االسرائيلي الذي حتول الى 

مشكلة مزمنة وذريعة للتدخالت االقليمية والدولية 
وشتى اشـــكال العنف، موضحا ان عدم قيام املجتمع 
الدولي مبســـؤولياته في التوصل حلل شامل وعادل 
للقضية الفلسطينية مع استمرار السياسات العشوائية 
االسرائيلية سيجعل من املنطقة العربية مسرحا لعوامل 

التوتر وعدم االستقرار.
وفي ختام كلمته أكد اخلرافي املسؤولية الكبيرة التي 
تقع على االحتاد البرملاني الدولي ملعاجلة مناطق الصراع 

وعوامل التوتر على الصعيدين االقليمي والدولي.
وكانت األميرة سيرنتهور التي افتتحت املؤمتر الـ 
122 لالحتاد البرملاني الدولـــي نيابة عن والدها امللك 
بوميبول ادولياديج قد اكـــدت على ان الدميوقراطية 
تساهم في تقدم الدول وحتقيق التنمية، مشيدة بدور 
منظمة االحتاد البرملاني الدولي في تعزيز وانتشـــار 
الدميوقراطية في العالم السيما ان من اهم مهام البرملانات 

هو العمل على حتسني حياة الشعوب.
من جانبه اعرب رئيس البرملان التايلندي شـــاهي 
تشيد هوب عن ترحيبه بضيوف بالده املشاركني في 

املؤمتر مبديا فخره باستضافة مثل هذا املؤمتر.
واستعرض هوب القضايا التي سيتناولها املؤمتر، 
مبينا ان العنف ضد املرأة والتمييز بني اجلنسني من 
اهم قضايا حقوق االنســـان املتجذرة في املجتمعات 
املختلفة في وقتنا واملســـؤولية تقع على عاتق تلك 
القضايا االجتماعية وايجـــاد العالجات الناجعة لها، 
مشـــيرا الى ان العالج يتطلب مـــن البرملانيني ايجاد 
أطر قانونية وتشريعات خاصة من شأنها العمل على 

مشـــاركة املرأة في االنشطة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية.

وفـــي كلمة له قال رئيس البرملاني الدولي ثيو بني 
غيوريب ان علـــى منظمة االحتاد البرملاني الدولي ان 
تهتم بقضايا دول العالم الثالث التي تشـــكل شعوبها 
نحو 80% من ســـكان العالم، مشيدا بعنوان االجتماع 
احلالي الذي ميثل ســـيادة القانـــون وحتقيق مبادئ 
احلكم الرشـــيد الذي تقوم البرملانات بأداء دور كبير 
فيه وذلك من خالل ســـن القوانني والتشريعات التي 

تكفل حتقيقه.
وتتضمن اعمال املؤمتر اجتماعا للجنة الدائمة األولى 
)جلنة السلم واألمن الدوليني( حيث ستناقش التعاون 
واملسؤولية املشتركة في الصراع العاملي ضد اجلرمية 
املنظمة السيما االجتار باملخدرات ومبيعات السالح غير 
الشرعية واالجتار بالبشر واالرهاب العابر للحدود، فيما 
ستناقش اللجنة الدائمة الثانية )جلنة التنمية املستدامة 
والتمويل والتجارة( دور البرملانات في تطوير تعاون 
اجلنوب – اجلنوب والتعاون الثالثي بهدف تســـريع 
حتقيـــق االهداف التنموية لأللفية، اما اللجنة الدائمة 
الثالثة )الدميوقراطية وحقوق اإلنسان( فتبحث في 

مشاركة الشباب بالعملية الدميوقراطية.
وكان وكيل الشعبة البرملانية مبجلس االمة النائب 
مبارك اخلرينج قد اكد على ان املقاومة من اجل التحرر 
الوطني واالستقالل من االحتالل االجنبي حق مشروع 
نصت عليه القوانني واملواثيق الدولية وال يعتبر ارهابا، 
مدلال على ذلك بحركة التحرر االميركية من االستعمار 

البريطاني واملقاومة الفرنسية ضد االحتالل النازي.
واضاف اخلرينج في كلمتـــه خالل اجتماع جلنة 
السلم واألمن الدوليني في االحتاد البرملاني الدولي الذي 
يعقد اجتماعه في العاصمة التايلندي )بانكوك( ان ما 
ميارسه االحتالل االسرائيلي ضد الفلسطينيني واملتمثل 
في االعتـــداءات املتكررة ضدهم وفرض احلصار على 
املســـجد االقصى واخيرا قراره بضم احلرم االبراهيم 
ومسجد بالل بن رباح الى التراث اليهودي يعد شكال 

من اشكال ارهاب الدولة.
وشدد اخلرينج على اهمية التعاون الدولي بني الدول 
واملنظمات االقليمية والدولية في اطار األمم املتحدة من 
اجل مكافحة اجلرمية املنظمة السيما االجتار باملخدرات 
وبيع األسلحة غير املشروعة واالرهاب، مشيدا بضرورة 
تطبيـــق القواعد والقوانني الدولية املتعلقة بغســـيل 
االموال باعتبارها احد اهم الوســـائل واالدوات لشراء 

املخدرات واالسلحة وممارسة االرهاب.
من جانبه اكد عضو الشعبة البرملانية النائب غامن 
امليع ضرورة توفير الرقابة االمنية الفاعلة على املستوى 
الدولي مبكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود مبختلف 
اشـــكالها وانواعها، مبينا ان التعاون الدولي في هذا 
االطار يجب اال يقتصر على تبادل املعلومات بل يشمل 
املساعدات الفنية والتكنولوجية احلديثة، هذا وكانت 
اللجنة قد عقدت اجتماعها ملناقشة موضوع التعاون 

واملسؤولية املشتركة ملكافحة اجلرمية املنظمة.
وعقدت جمعية برملانات آسيا اجتماعا صباح امس 
على هامش اجتماع مؤمتـــر االحتاد البرملاني الدولي 

بهدف تنســـيق املواقف حول القضايا املطروحة على 
جدول اعمال املؤمتر.

وقال ممثل وفد الكويت املشارك في االجتماع وعضو 
الشعبة التنفيذية النائب عســـكر العنزي ان اعضاء 
املجموعة العربية واالسالمية في اجلمعية طلبوا من 
بقية االعضاء دعم االقتراح العربي املتضمن طلب ادراج 
موضوع االنتهاكات االسرائيلية للمقدسات االسالمية 
في فلسطني وضم احلرم االبراهيمي ومسجد بالل بن 
رباح الى التراث اليهودي كبند طارئ على جدول اعمال 
املؤمتر، مؤكدا دعم جمعية برملانات آسيا لهذا املقترح، 
مضيفا انه مت خالل االجتماع استعراض عمل اجلمعية 
خالل عام.كما عقدت مجموعة دول احتاد مجالس الدول 
االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي اجتماعا على هامش 
مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الذي يعقد اعماله في 
العاصمة التايلندية )بانكوك( الذي ترأس جانبا منه 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
وبني عضو الشعبة البرملانية مبجلس االمة وممثل 
الوفـــد الكويتي في االجتماع النائب صالح عاشـــور 
انه مت خـــالل االجتماع االتفاق علـــى تقدمي موضوع 
االنتهاكات االسرائيلية ضد املقدسات االسالمية وضم 
احلرم االبراهيم ومســـجد بالل بن ربـــاح الى التراث 

اليهودي كبند طارئ على جدول اعمال املؤمتر.
واضاف عاشور ان االجتماع بحث موضوع التنسيق 
بني الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي في القضايا 
املطروحة على جدول اعمال املؤمتر وضرورة تفعيل 

التعاون بني الدول االسالمية على كل املستويات.

روال تطلب من وزير الكهرباء 
 المشاريع ما فوق
150 مليون دينار

وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال لوزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان جاء فيه: يرجى تزويدي بالبيانات التالية عن 
املشروعات التي تعاقدت وزارة الكهرباء واملاء على تنفيذها 
منذ 2006/1/1 وحتى اآلن، اذا كانت قيمة املشروع تزيد على 150 
مليون دينار، اسم املشروع وموقعه، وتاريخ طرح املناقصة او 
استدراج عروض اسعار، وتاريخ الترسية، والقيمة االجمالية 
للمشروع وفقا للعقد واسم املتعاقد )واسم وكيله في الكويت 
اذا كان اجنبيا( واملدة احملددة لتنفيذ املشروع وفقا لشروط 
العقد والتاريخ الفعلي للتســـلم النهائي للمشروع واألوامر 
التغييرية في املشروع )ان وجدت( ومبررات كل امر تغييري 
وقيمته والتكلفة النهائية للمشروع عند التسلم النهائي، وذلك 

عن كل مشروع على حدة.


