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بانكوك ـ منى ششتر ـ محمد السبيعي
التق����ى رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي على هامش اجتماع 
مؤمتر االحت����اد البرملاني املنعقد 
في العاصم����ة التايلندية بانكوك 
التايلندي  النواب  رئيس مجلس 
تشي تشيب تشوب، حضر اللقاء 
وكيل الش����عبة البرملانية النائب 
مبارك اخلرينج وس����فيرنا لدى 

مملكة تايلند حفيظ العجمي.
وأش����اد اخلراف����ي بالعالقات 
املتميزة التي تربط الكويت ومملكة 
تايلند على جميع األصعدة، مؤكدا 
حرص الكويت على ترسيخ هذه 
العالقات وتوثيقها، مش����يرا في 
هذا الصدد الى زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الى مملكة تايلند 
وتشكيل مجلس األمة جلنة صداقة 

مع البرملان التايلندي التي ستقوم 
بزيارة الى اململكة خالل الش����هر 
املقبل، كما وجه دعوة الى رئيس 
الكويت  النواب لزي����ارة  مجلس 
م����ن أجل وضع قواع����د التعاون 
بني مجلس األمة ومجلس النواب 
التايلندي. وأعرب عن خالص شكره 
وتقديره حلسن الضيافة التي لقيتها 
الوفود املشاركة في مؤمتر االحتاد، 
مشيدا بالتنظيم الراقي الذي قام 
به البرمل����ان التايلندي يظهر هذا 
امللتقى العاملي بالصورة املشرفة 

التي ظهر بها.
من جانبه اشاد اخلرينج مبتانة 
العالق����ات الثنائية ب����ني البلدين 
الصديقني وعمقها التاريخي، مدلال 
الديبلوماسي  على ذلك بالتمثيل 
على مستوى السفراء الذي يربطهما 

مما يعكس ح����رص البلدين على 
تعزيز العالقات بينهما خاصة مع 
وجود جالية تايلندية كبيرة في 
الكويت في مقابل توافد أعداد كبيرة 
من الكويتي����ني لزيارة تايلند إما 

للسياحة او للعالج.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب 
التايلندي تشوب حرص بالده على 
اقامة عالقة قوية مع الكويت، مشيرا 
ال����ى ان البرملان التايلندي قد أقر 
جمي����ع االتفاقي����ات التي وقعتها 
احلكوم����ة التايلندية مع الكويت 
وقيام اخلطوط اجلوية التايلندية 
بتس����يير خط مباشر مع الكويت 
نظرا ملا متثله الكويت من أهمية 
بالنسبة لتايلند، مت في ختام اللقاء 
تبادل الهدايا التذكارية، كما التقى 
اخلرافي رئيس مجلس الشيوخ 

في مملكة تايلند براستوك بوندج، 
العام ملجلس  اللقاء األمني  حضر 
األمة ع����الم الكندري وس����فيرنا 
حفيظ العجم����ي، مت خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية حيث اكد 
اخلرافي حرص الكويت على اقامة 
عالقات وثيقة مع مملكة تايلند على 
جميع املستويات، مشيدا بالتطور 
الكبير الذي شهدته هذه العالقات 
على جمي����ع األصعدة ومقدما في 
هذا الصدد دعوة لرئيس مجلس 
الش����يوخ لزيارة الكويت، مشيرا 
الى ان جلن����ة الصداقة البرملانية 
س����تقوم بزيارة الى تايلند خالل 
الشهر املقبل. من جانبه وعد رئيس 
مجلس الشيوخ التايلندي بتلبية 
الدعوة بالزيارة في أقرب فرصة، 
مشيرا الى تطلع البرملان التايلندي 

الى زيارة جلنة الصداقة الكويتية، 
مؤكدا حرص ب����الده على تعزيز 

العالقات مع الكويت.
من جانب آخر التقى اخلرافي 
عضو البرملان البريطاني ورئيس 
مجلس تعزي����ز التفاهم العربي � 
البريطاني جون اس����تون، حيث 
أعرب اخلرافي خ����الل اللقاء عن 
خالص شكره وتقديره للجهود التي 
يبذله����ا املجلس في دعم وتوثيق 
العربية   � البريطاني����ة  العالقات 
وعلى مس����اندته الدائمة لقضايا 

العالم العربي العادلة.
وكان وفدنا البرملاني قدم ورقة 
عمل اكد فيها دعم ومساندة الكويت 
لفئة الشباب واشراكهم في احلراك 
الدميوقراطي كمسؤولية يتحملونها 

من أجل بلدهم.

استنكر النائب محمد هايف 
رعاية وزير االش���غال والبلدية 
د.فاضل ص���فر حف���ال لتكرمي 
موظفي البلدية في احدى مدارس 
البنات دون غيرها من اجلهات 
وعدم مراع���اة خصوصية مثل 

هذه املدارس.
وق���ال هايف ف���ي تصريح 
صحافي: نستغرب هذا التصرف 
غي���ر املس������ؤول باخت���يار 
ب��الذات مع  مدرس���ة للبنات 
م��ا ف���ي م���دارس البنات من 
خصوصية لرعاية حفل تكرمي 
لبعض موظفي البلدية، مشيرا 
الى انه قد سجل في وقت سابق 
حتفظه على حضور مسؤولي 
الرجال  التربي���ة م���ن  وزارة 
البنات فما  حلفالت م���دارس 
بالك باحتفال للبلدية في جهة 

ال متت لها بصلة.
الوزير صفر  وحمل هايف 
املس���ؤولية كاملة ع���ن هذه 

الرئيس اخلرافي يهدي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي كتابا عن تاريخ الكويت اخلرافي في حديث مع عضو البرملان البريطاني جون أستون  الرئيس جاسم اخلرافي يتسلم درعا تذكارية من رئيس مجلس النواب التايلندي تشي تشيب تشوب

الخرافي التقى رئيس مجلس النواب والشيوخ في مملكة تايلند على هامش الدورة الـ 122 للبرلمان الدولي 

وفدنا البرلماني: الكويت تدعم مشاركة الشباب في الحراك الديموقراطي

هايف يستنكر تنظيم حفل للبلدية
في إحدى مدارس البنات حضره صفر

عاشور وعسكر لتثقيف الشباب دستورياً
عقدت جلنة الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
في االحتاد البرملاني الدولي اجتماعها ضمن 
أعمال مؤمتر االحت���اد املنعقد في العاصمة 
التايلندية بانكوك وتناول االجتماع موضوع 
مشاركة الشباب في العملية الدميوقراطية 
وش���ارك عضوا الش���عبة البرملانية عسكر 
العنزي وصالح عاشور كممثلني لوفد الشعبة 

في االجتماع.
وقال عس����كر العنزي في تصريح له عقب 
االجتماع ان الوفد الكويتي قدم ورقة عمل اكد فيها 
دعم ومساندة الكويت لفئة الشباب واشراكهم 
في احلراك الدميوقراطي كمسؤولية يتحملونها 
من أجل بلدهم، مستشهدا مبناهج وزارة التربية 

التي تهدف الى تعزيز وتثقيف الطلبة بالقضايا 
املتعلقة بالدستور والدميوقراطية.

من جانبه، أكد صالح عاش����ور ان الشباب 
يشكلون في اي مجتمع القوى الفاعلة واملؤثرة 
في األحداث فكلما ارتفع املس����توى السياسي 
والثقافي عند الشباب انعكس ذلك ايجابيا على 
مستوى بلدانهم، مشيرا الى ان االعالن العاملي 
حلقوق االنسان يعكس اهتمام املنظمات الدولية 

بفئة الشباب.
وبني عاش����ور ان املجتمع الكويتي يعتبر 
مجتمعا ش����ابا حيث ميثل الشباب فيه نسبة 
69.3% مما دفع الكويت الى جعل قضية الشباب 

واالهتمام بشؤونهم من أهم أولوياتها.

محمد هايفد.فاضل صفر

السقطة ودخوله في عمل ليس 
من اختصاص وزارته، مؤكدا: 
كما ان وزيرة التربية د.موضي 
احلمود ال متلك الس���ماح ملثل 
هذه االحتفاالت التي قد تفتح 

املدارس في املستقبل للجهات 
االخ���رى القامة احتفاالتها في 
اي مدرسة يريدون، االمر الذي 
سيترتب عليه جدل واسع عند 

وقوعه.


