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9 وّجه النائب سالم النمالن سؤاال الى وزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل طالب فيه بتزويده 
مبحاضر اجتماعات جلنة تقييم العاملني في البترول 
الكويتية وقال النمالن في سؤاله: ان مؤسسة البترول 
الكويتية أصدرت قرارا من خ���الل العضو املنتدب 
للش���ؤون اإلدارية واملالية يطل���ب فيه إعادة تقييم 
العاملني على هذه املس���ميات وغيرها من املسميات 

اإلدارية ومنح حمل���ة الدبلوم فقط درجات إضافية 
وليس على اساس املسمى الوظيفي، ما سبب إرباكا 

وعدم مساواة بني العاملني في الشركات النفطية.
وطلب تزويده بجميع محاضر اجتماعات اللجنة 
املنوط بها موضوع إعادة تقييم العاملني في مؤسسة 
البترول الكويتية؟ وكذلك توضيح أثر هذا القرار على 
املتضررين م���ن أصحاب اخلبرة الطويلة من حملة 

الثانوية العامة؟
وهل س���يتم عرض )نظام حوافز التقاعد املبكر( 
بشكل س���نوي للعاملني أم ان هذا القرار مت إصداره 

ليتم عرضه ملرة واحدة؟
واستفسر عن سبب تخصيص هذا القرار لدرجات 
معينة بدال من تخصيصه جلميع العاملني ممن أمضوا 

خدمة طويلة تتجاوز 30 عاما؟

النمالن يسأل عن لجنة إعادة تقييم العاملين في »البترول الكويتية«

اتهمها بأنها تبيع األحالم

البراك عن تكليف مجلس الوزراء لجهاز متابعة األداء
بتحضير قوانين مكافحة الفساد: نكتة والحكومة ستضر نفسها

مسلم البراك

عادل الصرعاوي

الحربش: الحكومة تبيع الوهم
من خالل الخطة التنموية الصرعاوي يطالب الروضان بسرعة الرد على األسئلة البرلمانية

ألف نسمة من أبناء الكويت سكان 
وأهالي منطقة الدوحة الس����كنية 
في قصد املراكز الصحية باملناطق 
املجاورة، م����ا زاد حجم االزدحام 
بها، خاصة بالنسبة لكبار السن 
من أصحاب األمراض املزمنة التي 
تتطل����ب زيارات يومي����ة للمركز 
الصحي للحص����ول على األدوية 
عن طري����ق احلقن والتي تتطلب 
ان تق����وم بها عمال����ة متريضية 

متخصصة.
وأعرب د.احلربش عن استغرابه 
من مواصلة احلكومة في بيع الوهم 
للشعب الكويتي عن طريق خطة 
التنمية التي تؤكد من خاللها على 
إنش����اء ما يقارب 10 مستشفيات 
جديدة وبطاقة استيعابية ضخمة 
لكل مستشفى، فهل يعقل ان تقوم 
الت��ج�ارب  حك�وم��ة تب�رهن كل 
السابقة على فشلها في تنفيذ هذه 
املشاريع الصحية العمالقة في ذات 
الوقت الذي عجزت فيه عن تشغيل 

مركز صحي مبنطقة سكنية.

الدوح����ة الصحي كمرحلة  مركز 
اولى، ومت حتديد فترة اإلجناز خالل 
6 أشهر والذي مازال مغلقا حتى اآلن 
منذ أكثر من سنتني بسبب اخلالف 
على طلب وزارة الصحة لتقوية 
الكهربائي للمركز  التيار  وزيادة 
ورف����ض وزارة الكهرب����اء تلبية 
الطلب واستمرار العناد واملكابرة 
بني مسؤولي الوزارتني، األمر الذي 
أدى الى معاناة ما يقارب من 30 

انتقد النائب د.جمعان احلربش 
بشدة التجاذب الواضح واخلالفات 
املستمرة بني قياديي ومسؤولي عدد 
من الوزارات واجلهات احلكومية 
الرس����مية والتي تتصاعد حدتها 
دائما أثناء مراحل التنفيذ أو االنتهاء 
ألي من مشاريع البنية التحتية او 
مشاريع تقدمي اخلدمات األساسية، 
وكأن كل جهة من هذه اجلهات تتبع 
دولة منافسة لدولة اخرى، مبرهنا 
على ان مشروع توسعة وصيانة 
مركز منطقة الدوحة الصحي دليل 
صارخ ومث����ال حي على التخبط 
وتصارع وزارات حكومة الكويت 
مع بعضها البعض دون النظر او 
االهتمام مبعاناة وحاجات البشر 
والعمل على حل أبسط املشاكل التي 

يعانون منها بصورة دائمة.
وأش����ار د.احلربش الى انه مت 
اعتم����اد توس����عة وصيانة مركز 
منطقة الصليبخات والقائم حاليا 
بنفس املبنى الذي مت افتتاحه خالل 
فترة الس����تينيات وبالتناوب مع 

متوافرة لديه فماذا بش���أن 
الجهات وال���وزارات األخرى 
إمكانيات  التي ليس لديه���ا 

وقدرات مجلس الوزراء؟
وأض���اف الصرعاوي ان 
التأخي���ر في ال���رد على هذا 
الس���ؤال يعني لن���ا الكثير 
فالمشكلة ليست في إصدار 
القرارات بل في آلية تنفيذها، 
وأن هذا الموضوع س���يكون 
مح���ل متابع���ة واهتمام من 
قبلنا حيث إننا بالتنس���يق 
مع اإلخوة أعض���اء مجلس 
األمة سنطلب تكليف إحدى 
المجلس لمتابعة هذا  لجان 
الموضوع او سنقوم بتشكيل 
لجن���ة برلمانية للتحقق من 
آلية تنفي���ذ مجلس الوزراء 
لقرارات���ه التي يصدرها ألن 
القرارات تتعلق  بعض هذه 
العام وبعض قضايا  بالمال 
الفساد التي ال يمكن القبول 

بتأخير تنفيذها.

التابع���ة لها؟ ما  واللج���ان 
المالية والمكافآت  المميزات 
التي يحص���ل عليها جميع 
العاملين ف���ي األمانة العامة 

لمجلس الوزراء؟
وتس���اءل الصرع���اوي: 
هل يعق���ل أن أطلب بيانات 
وإحصائيات ويستغرق الرد 
عليها قرابة الثمانية شهور؟ 
وهل قرارات مجلس الوزراء 
تحت���اج الى كل ه���ذه المدة 
إلعدادها؟ فأي���ن دور قطاع 
اإلعداد والمتابعة في األمانة 
العام���ة لمجلس ال���وزراء؟ 
وما حجم المكافآت السنوية 
ومكافآت اللجان وما اللجان 
المش���كلة التي يش���ارك بها 
المس���ؤول عن قطاع االعداد 
والمتابعة بمجلس الوزراء؟ 
واذا كان مجلس الوزراء مصدر 
القرار والمهيمن على وزارات 
الدول���ة يحتاج ال���ى ثمانية 
شهور إلعداد احصائية بياناتها 

اللجان، وذلك لكل لجنة على 
حدة؟ وكم عدد المستشارين 
العامة  العاملي���ن باألمان���ة 
لمجل���س ال���وزراء واللجان 
التابع���ة ل���ه وتخصصاتهم 
المعيني���ن به���ا  والعق���ود 
ورواتبه���م؟ وم���ا المميزات 
المالية التي يحصلون عليها 
نتيجة مش���اركتهم بأعمال 
األمانة العامة لمجلس الوزراء 

وأش���ار الصرع���اوي الى 
السؤال الذي قدمه الى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بتاريخ 2009/11/10 والذي جاء 
نصه كالتال���ي: كم بلغ عدد 
القرارات التي أصدرها مجلس 
الوزراء منذ يناير 2006 حتى 
تاريخ ورود السؤال؟ هل تم 
تطبيق جميع قرارات مجلس 
الوزراء؟ وإذا لم يطبق البعض 
منها ما هي األس���باب؟ وما 
اإلجراءات المتخذة في سبيل 
تطبيق قرارات مجلس الوزراء؟ 
وما آلية عمل اللجان الوزارية 
التابعة لمجلس الوزراء؟ كم 
المحالة  المواضيع  بلغ عدد 
إلى اللجان الوزارية التابعة 
لمجل���س ال���وزراء من قبل 
مجلس الوزراء منذ يناير 2006 
حتى تاريخ ورود السؤال؟ 
وكم بلغ عدد المواضيع التي 
أنجزتها وما المواضيع التي 
مازال���ت على ج���دول أعمال 

النائ���ب ع���ادل  طال���ب 
الدولة  الصرع���اوي وزي���ر 
ال���وزراء  لش���ؤون مجلس 
الروضان بس���رعة  روضان 
الرد على األس���ئلة الموجهة 
إليه وذلك استنادا الى المادة 
»124« م���ن الالئحة الداخلية 
لمجل���س األم���ة التي تنص 
على »يجيب رئيس مجلس 
الوزراء أو الوزير على السؤال 
المحددة لنظره  الجلسة  في 
أو  الوزراء  ولرئيس مجلس 
الوزي���ر المختص أن يطلب 
تأجي���ل اإلجابة إلى موعد ال 
يزيد على أسبوعين، فيجاب 
إلى طلبه، وال يكون التأجيل 
ألكثر من هذه المدة إال بقرار 
من المجلس«، حيث إن بعض 
هذه األس���ئلة تتعلق بالمال 
العام وبعض قضايا الفساد 
التي ال يمكن القبول بتأخير 
الرد عليها لمدة تجاوزت عدة 

شهور.

د.جمعان احلربش

سنوات الى اآلن مازال يعاني 
الستاد من مشاكل فنية كبيرة 
المغفور له  وايضا جامع����ة 
الشيخ صباح السالم الى اآلن 
لم ينفذ منها سوى سورين 
ومتى نتسلمها ومتى يذهب 
الطالب لها الذين يعانون من 
السفر الى الدول األخرى من 
أجل الدراسة، إلى أن وصلت 
الدول  ب����اآلالف في  أعدادهم 
العربي����ة والخليجية. واتهم 
الب����راك الحكومة بأنها تبيع 
التنمية  األحالم في قضاي����ا 
في مجاالت الصحة والتعليم 
وغيرها، فهناك 38 ألف طالب 
في الخارج بين األردن ومصر 
والبحري����ن، والى اآلن ليس 
لدين����ا إال جامع����ات النخبة 
التي تكلف ولي األمر الشيء 
الكثير إذا ما أراد تدريس ابنائه 
فيها، متس����ائال: أين التنمية 
والحكوم����ة تقف عاجزة عن 
البشرية  الموارد  اس����تثمار 
الش����باب بالعلم  وتس����ليح 
فالحكومة ليست قادرة على 
تنظي����م وتحس����ين خدمات 
»الصحة« وال قدرة على إيجاد 
الجامعات الحكومية وال فرص 
عمل تخلق للشباب والكثير 

من المعوقات أمامهم.

هنا يفرض على سمو رئيس 
ال���وزراء تقدي���م  مجل���س 
اس���تقالته وحكومته والى 
ان نص���ل لهذه المرحلة ولم 
يتم هذا االمر يجب علينا ان 
نمارس مسؤولياتنا في عملية 
المحاس���بة واذا لم نستطع 
المحاس���بة في قضية تنفيذ 
الخطة التي هي عقد قانوني 
بين الحكومة والمجلس فأعتقد 
اننا وصلن���ا الى مرحلة من 
الفش���ل ليس لها مدى، لذلك 
اآلن نح���ن نوض���ح ونحذر 
حت���ى ال نصل ال���ى مرحلة 
نكتشف ان التنفيذ متواضع 
جدا وعندها لن يلومنا احد 
في ممارس���ة دورنا الرقابي. 
وبّين البراك ان تنفيذ الخطة 
ال يقاس باالجتماعات وتوقيع 
العقود، ألنه لو كان هذا هو 
المقياس لكنا انجح دولة في 
العالم فنحن اكثر الدول في 
اعداد القياديين حيث ال يخلو 

اجتماع مجلس الوزراء 
من تعيين 3 أو 4 قياديين 
ولو كانت القضية على توقيع 
عق����ود وليس هناك أبدع من 
توقيع عقد ستاد جابر الذي 
كان يفترض تسلمه منذ عام 
2007 والي����وم بع����د مرور 3 

واش����ار الب����راك ال����ى ان 
الحكومة كلما واجهت مأزقا 
في تطبي����ق القانون خرجت 
علينا بلغة االستغفال بان لديها 
مساعي لتقديم تعديالت على 
العقوب����ات مؤكدا أن القضية 
واضحة فهناك عقوبات كافية 
والحكوم����ة تعرف تماما ماذا 

اقصد واعني.
وبس����ؤاله عن رس����الته 
لرئيس مجلس الوزراء بشأن 
التزام الحكومة بتنفيذ خطة 
التنمية قال البراك الرس����الة 
واضحة ومفادها ان الحكومة 
ملزمة امام مجلس االمة وفق 
ما اتفق عليه بانجاز نس����بة 
25% من تنفيذ خطة التنمية 
سنويا، الفتا الى ان هذا األمر 
اذا ما تحقق فسنقف للحكومة 
ونصفق لها والمسألة ليست 

تهديدا بقدر ما هي تحذير.
الكويتي بعد  ألن الشعب 
اليوم ليس لديه استعداد ان 
أنه  يكتشف بعد مضي سنة 
مازال في المربع األول من تنفيذ 
خطة التنمية بعد مرور اربع 
سنوات لتأتي الحكومة وتقول 
انها انج����زت 4% من الخطة 
ونحن نتمنى ان تنجز الحكومة 
كل س����نة 40% في كل مرحلة 

من مراحل التنفيذ وليس %25 
فقط، وعندها سنقف ونصفق 
لها ولكن ما نحذر منه ونخشاه 
هو عندما نصل الى مارس في 
العام المقبل ونجد بعد مرور 
الخطة  عام من تنفيذ قانون 
االنمائية أن الحكومة لم تنفذ 
سوى 5% بينما المطلوب هو 
25%. عالم يدل هذا المؤش����ر 

الخطير؟
وتساءل البراك هل المطلوب 
م���ن مجلس األم���ة بعد هذا 
المؤشر الخطير انتظار سنة 
كاملة اخرى لذلك االمر يعني 
بأن الحكومة فشلت في تطبيق 
وتنفيذ الخطة وبالتالي هي 
مسؤولية حكومية والمنطق 

في تعليق له على موضوع 
تكليف مجلس الوزراء لجهاز 
متابعة االداء الحكومي لتحضير 
قوانين مكافحة الفساد، فجر 
البراك مفاجأة  النائب مسلم 
بقول����ه: واهلل هذه نكتة واذا 
الحكومة فكرت في تقديم هذه 
القوانين فانها ستضر نفسها 
فالحكومة ال يمكن في يوم من 
االيام ان تسعى لمكافحة الفساد 
وكان من المفترض ان يقوم 
بهذا الدور اعضاء مجلس االمة 

ولكن لالسف هذا قدرنا.
واستدرك قائال: »الذي فات 
مات« واذا كان لدى الحكومة 
ني����ة صادق����ة لتقدي����م هذه 
القوانين وخطوات لمكافحة 
الفس����اد فنقول اهال وس����هال 
ودعونا نتحدث من هنا وحتى 
مرور س����نة على اقرار خطة 
التنمية ماذا انجزت وسيرى 
الش����عب الكويتي حينها انه 
لم يقبض اال الهوى واالحالم، 
واتمن����ى ان يكون كالمي هذا 
غير صحيح ولكن لالسف اذا 
ثبت انه صحيح فمن سيدفع 
الكويتي  ابناء الشعب  الثمن 
الذين س����يجدون انفسهم في 
المربع االول ف����ي كل قضايا 

التنمية.

الهيفي: خاطبنا وزارات الدولة لتحديد أولوياتها 
التشريعية وإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس الوزراء

املقبل سيكون فرصة  االنعقاد 
مواتية لتحقيق طفرة تشريعية 
بع���د ان أجن���زت الس���لطتان 
التشريعية والتنفيذية تشريعات 
نوعية في دور االنعقاد الثاني 

املنصرم.
وأش���ار الهيف���ي الى حزمة 
تشريعات مهمة س���تكون لها 
األولوي���ة ف���ي دور االنعق���اد 
املقبل منها الشركات التجارية 
واملناقصات العامة، وإنشاء هيئة 
ملكافحة الفساد واملساعدات العامة 
واجلمعيات التعاونية ومكافحة 
االجتار في البشر واحلضانات 
العائلية واخلاصة وهيئة تنظيم 

االتصاالت.
وأك���د وكي���ل وزارة الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة باإلنابة 
ان بعض التش���ريعات مدرجة 
على ج���دول أعمال املجلس من 
دور االنعق���اد املنصرم بعد ان 
اجنزت اللجان البرملانية املختصة 
تقاريرها والبعض اليزال محل 
دراسة في اللجان البرملانية، كما 
أن هناك مشروعات بقوانني تقوم 
احلكومة بإعدادها ومن ثم إحالتها 
على مجلس األمة خالل الفترة 
املقبلة، وقبل بدء دور االنعقاد 
املقبل لتأخذ دورها في الدراسة 
البرملانية لتكون  داخل اللجان 
جاهزة للمناقش���ة في املجلس 

الحقا.

فض دور االنعقاد الثاني مباشرة 
الى س���عيها حلص���ر أولويات 
وزارات الدولة املختلفة ومن ثم 
حتديد أولويات احلكومة التي 
ستعرض على جلنة أولويات 
مكتب مجلس األمة قبل بدء دور 
االنعقاد املقبل، وذلك في سياق 
التنسيق بني السلطتني ليبدأ دور 
االنعقاد بتوافق حكومي � نيابي 
حول األولويات ما يسهل عملية 
اجنازها مع االستفادة من جتربة 
دور االنعق���اد الثاني املنصرم 
ودراسة األسباب التي حالت دون 
إجناز بعض األولويات التي مت 
االتف���اق عليها ومحاولة تالفي 

تلك األسباب مستقبال.
الهيفي على ان دور  وراهن 

كش���ف وكيل وزارة الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة باإلنابة 
أحمد براك الهيفي عن استعجال 
وزارة الدولة لش���ؤون مجلس 
الدولة املختلفة  األمة لوزارات 
حتديد األولويات التشريعية لكل 
الثالث  وزارة في دور االنعقاد 

املقبل ملجلس األمة.
وقال الهيف���ي انه بناء على 
توجيهات وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري متت مخاطبة 
جميع وزارات الدولة لتحدد كل 
وزارة أولوياتها التشريعية في 
الفترة املقبلة ووفق املتطلبات 
التش���ريعية للخطة اإلمنائية 
للدولة، مش���يرا الى ان وزارة 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
تسابق الزمن إلعداد تقرير شامل 
بتلك األولويات ليرفع الى مجلس 

الوزراء املوقر.
وأكد الهيفي ان الوزير د.محمد 
البصيري ش���دد عل���ى أهمية 
مواصل���ة العمل خالل الصيف 
وأثناء العطلة البرملانية لتكون 
وزارة الدولة لش���ؤون مجلس 
األمة في أمت االس���تعداد لدور 
االنعقاد املقبل سواء باألولويات 
التشريعية أو الرد على األسئلة 

والرغبات النيابية.
وأرجع الهيفي حترك وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة عقب 

أحمد الهيفي

الخرافي: الكويت تعمل من أجل الديموقراطية والتعاون الدولي والمشروعية في العالقات الدولية

املصري د.أحمد فتحي سرور 
ان دراس���ة متخصصة خلبراء 
مجلس الشعب خلصت موقف 
املجلس في 7 نق���اط وهي ان 
يكون هدف تلك اخلطوة تعزيز 
إرادة الشعوب واال تتدخل تلك 
املنظمة في أعمال البرملانات التي 
القرار  يجب أن تبقى صاحبة 
في تنفي���ذ االتفاقي���ة وليس 

احلكومات.
وتطالب املالحظات املصرية 
بأن تتميز املنظم���ة اجلديدة 
بشكل كامل عن املنظمات غير 
احلكومي���ة واملنظمات األممية 
الدولي���ة األخرى خلصوصية 

البرملانات بشكل عام.
وشدد فتحي س���رور على 
عدم املس���اس بوضع املجلس 
التشريعي الفلسطيني وأال تكون 
ملزمة للبرملانات لالنضمام اليها 
في حال عدم اخ���ذ مالحظات 

البعض بعني االعتبار.
واتفقت اآلراء على ضرورة 
تأجي���ل الب���ت ف���ي االتفاقية 
لدراس���تها بعناي���ة وإب���داء 
املالحظات ومقترحات التغيير 
املطلوب���ة. واجمع احلاضرون 
على عدم رفض الفكرة و»وضع 
املالحظات املتعلقة بها في إطارها 
ومناقشتها أمام االحتاد الدولي 

للبرملانيني«.

بشكل الئق يعكس اهتماماتنا 
ومخاوفنا وخصوصياتنا«.

وأكد اخلرافي على ضرورة 
متسك املجموعة العربية بإيضاح 
مالحظاتها على البيان اخلتامي 
للمؤمتر وأسباب رفضها لبعض 

النقاط الواردة فيه.
ورحب اخلرافي بقرار االحتاد 
تش���كيل جلنة تض���م رئيس 
البرملان املصري د.أحمد فتحي 
سرور ورئيس املجلس الوطني 
االحت���ادي في دول���ة اإلمارات 

عبدالعزيز الغرير.
أكد رؤس���اء  م���ن جانبهم 
البرملانات العربية في االجتماع 
أهمية توضي���ح وجهة النظر 
العربي���ة في حتوي���ل االحتاد 
البرملاني الدول���ي الى منظمة 
دولية عبر اتفاقية سيناقشها 
املؤمتر الدولي الثالث لرؤساء 
الذي  البرملانات في اجتماعهم 
سيبدأ صباح غد ويتواصل ملدة 

3 أيام.
وشدد رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري على أهمية 
السياس���ية  دراس���ة األهداف 
لتلك اخلط���وة جلمع احلجج 
والبراه���ني واألدلة التي تعزز 
مواقف »املوافقة او االعتراض« 

على تلك اخلطوة.
وقال رئيس مجلس الشعب 

الفتا الى ان مشاركة نحو 150 
رئيس برملان ستدفع باالحتاد 
العاملي نحو حتقيق  البرملاني 

مزيد من االجنازات له.
الكل  ان  الدقباسي  وأوضح 
يدرك أهمية مثل هذه املؤمترات 
الدولية التي من شأنها ان تبحث 
القضايا العاملية العالقة وحتلها 
ال���ى جانب املؤسس���ات  فهي 
احلكومية تس���اهم شعبيا في 
اصدار تش���ريعات من شأنها 
ان حتل جميع االشكاالت التي 
الدول على جميع  تعاني منها 

األصعدة.
وكان رئيس مجلس األمة قد 
شدد أمس االول على ضرورة 
التوصل الى إجماع عربي كامل 
بشأن مشروع حتويل االحتاد 
البرملاني الدولي الى منظمة دولية 
وعدم املوافق���ة على االتفاقية 
 املعنية بهذا الصدد اال بعد إبداء
وجه���ة النظ���ر العربية كاملة 

فيها.
وقال اخلرافي في تصريح 
ل� »كونا« عقب اجتماع االحتاد 
البرملاني العربي على مستوى 
الرؤس���اء »ان االجتم���اع كان 
ناجحا مبعنى الكلمة اذ متكن 
الى إجماع عربي  التوصل  من 
شامل حول تلك القضية املهمة 
وصياغة ه���ذا املوقف العربي 

القضايا املطروحة، مشيرا الى ان 
هذا سيساعد البرملانات العربية 
على توحي���د رؤيتها جتاه ما 

سيتم طرحه في املؤمتر.
وأضاف الدقباسي ان املؤمتر 
يعتبر فرصة امام رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلرافي لاللتقاء 
بع���دد من رؤس���اء البرملانات 
اخلليجية والعربية الش���قيقة 
التباحث  والصديق���ة به���دف 
حول األم���ور املتداولة عامليا، 

أعدت مشروع إعالن مؤمترنا 
وشدد على أهمية مراعاة النواحي 
الدستورية والقانونية والثقافية 
وخصوصية كل دولة عضو في 
االحتاد البرملاني الدولي أمام أي 

التزامات صادرة عن املؤمتر.
م���ن جانب���ه، ق���ال النائب 
الدقباسي ان االجتماعني  علي 
التنسيقيني اخلليجي والعربي 
اللذين سبقا عقد املؤمتر ساهما 
في بلورة رأي عربي موحد جتاه 

الذي يدفع الشعب الفلسطيني 
ثمنا باهظا له.

وطالب اخلراف���ي املجتمع 
الدولي ب���إدراك خطورة ذلك، 
والعمل بحرص واهتمام على 
الوصول لسالم دائم وعادل في 
الشرق األوسط يكفل احلقوق 
العربية واحلقوق املش���روعة 

للشعب الفلسطيني.
وقدم اخلرافي شكره وامتنانه 
ألعضاء اللجنة التحضيرية التي 

اإلمنائية الكويتية التي فاقت في 
كل مراحلها النسبة احملددة من 
األمم املتحدة من الناجت احمللي 
التزامها  اإلجمالي، ومن خالل 
الدائ���م ببناء اقتص���اد عاملي 
مبني على العدال���ة والتوازن 

والتنافسية املشروعة.
وأوضح اخلرافي ان األلفية 
الثالث���ة أتت بري���اح التغيير 
نحو عالم أفض���ل، ووضعت 
بذور التفاؤل بأن العالم أصبح 
أكثر أمانا بع���د انتهاء احلقبة 
االستعمارية واحلرب الباردة، 
إال ان القل���ق م���ن الهيمنة في 
السياسة الدولية، واملبالغة في 
اج���راءات احلملة الدولية ضد 
االرهاب، أصبح قلقا متناميا، 
وسيضع التزامات على التعاون 
الدولي ما لم تعالج أس���بابه. 
ومن جانب آخر، فإن الصراع 
� اإلس���رائيلي اصبح  العربي 
مصدر قلق اقليمي وعاملي، بل 
وأصبح خطرا رئيس���يا يهدد 
األمن والسلم االقليمي والعاملي، 
خصوصا في ظل الفشل الذي 
شهدته عملية السالم في الشرق 
األوس���ط، وجت���اوز احلكومة 
اإلس���رائيلية قواع���د ومبادئ 
الس���الم، ومواصلتها سياسة 
االستيطان واالحتالل، واستمرار 
حصارها اجلائر على قطاع غزة 

موفد مجلس األمة عايض البرازي ـ جنيڤ
قال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ان التوافق العاملي على 
األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة 
منذ بداية عقدها األول هو تتويج 

للتعاون الدولي.
وأضاف اخلرافي في كلمته 
التي ألقاها في املؤمتر العاملي 
البرملانات  الثال���ث لرؤس���اء 
وال���ذي افتتحه األم���ني العام 
ل���ألمم املتحدة بان كي مون ان 
الكويت قيادة وشعبا تشاطر 
العالم هذه القناعة، وتعمل من 
أج���ل الدميوقراطية والتعاون 
الدولي، واملشروعية في العالقات 

الدولية.
وأضاف اخلرافي ان الكويت 
حققت تقدما دميوقراطيا متثل 
في املشاركة السياسية للمرأة 
الكويتية، وحصولها على نسبة 
متثيل مهمة في مجلس األمة دون 
تطبيق نظام »الكوتا«، كما سجل 
مجلس األمة تقدما في تفعيل 
دوره الرقاب���ي والتش���ريعي، 
وترسيخ مقومات احلكم الصالح، 
وعمل على ضمان التوافق بني 
التشريعات الوطنية مع مبادئ 
وقواعد القانون الدولي، باإلضافة 
الى مساندته لسياسة الكويت 
في تعزيز التعاون االقتصادي 
الدولي من خالل املس���اعدات 

أكد خالل كلمته أمام االجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات أن الكويت حققت تقدماً ديموقراطياً في المشاركة السياسية للمرأة الكويتية

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مترئسا وفد الكويت في جنيف وبجواره السفير ضرار رزوقي

الدقباسـي: مشـاركة 150 رئيس برلمان تدفع االتحاد البرلمانـي الدولي إلى مزيد من اإلنجـازات وبلورة رأي عربي موحد تجـاه القضايا المطروحة


