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استغرب النائب حسني مزيد من توجه وزيرة التربية ووزيرة التعليم 4
العالي بإعادة جلنة مقابالت مدي���ري العموم للمناطق التعليمية وهي 
س���ابقة خطيرة لم جتد اي تفسير. وقال مزيد في تصريح صحافي ان 
هذا التوجه مرفوض كونه سيعرض من حققوا النجاح في املقابلة االولى 
للظلم خاصة ان املؤشرات التي حتاول بعض االوساط التربوية اثارتها 
بأن املقابالت اجلديدة ستحرم من جتاوزها في املرة االولى بعد ممارسة 
ضغوط خللط اوراق الكفاءة على حساب العمل، موضحا ان الوزيرة بهذا 

التوجه � ان صدق � فانه سيعرضها للمساءلة السياسية الننا لن نرضى 
بالظلم، مشيرا الى ان الوزيرة سمحت لتدخل الضغوط بعدم اصدارها 
لقرارات تس���كني الش���واغر في املناطق التعليمية طوال فترة الثمانية 
ش���هور. ودعا مزيد وزيرة التربية الى اعطاء كل ذي حق حقه وتقدمي 
مبدأ الكفاءة وهو الذي حتقق في املقابلة االولى في شهر فبراير املاضي 
وعليها اصدار القرار، موضحا انه سيتابع برملانيا خطوات الوزيرة بهذا 

الشأن رافضا ان تتعرض قيادات الوزارة الي ظلم.

مزيد يستغرب توجه وزيرة التربية إلعادة لجنة مقابالت مديري العموم بالتربية

الخرافي: التعاون والعمل العربي المشترك يجب أن يبقيا الهدف األساسي 
لجهود البرلمانيين لوحدة الصف وصون قضايا األمتين العربية واإلسالمية

سامح عبدالحفيظ
اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ان تأسيس جمعية االمناء 
العامني للبرملانات العربية لبنة اضافية في بنيان االحتاد البرملاني 
العربي وهي لبنة اس���اس وانطالق في فت���ح آفاق جديدة للتعاون 
والتنس���يق فيما بني البرملانيني العرب ومب���ا يخدم مصلحة االمة 

العربية ويسهم في حتقيق اهدافها.
وقال اخلرافي في افتتاح اعمال املؤمتر اخلاص باجلمعية العمومية 
لالمانات العامة للبرملانات االعضاء في االحتاد البرملاني العربي الذي 

يعقد في البالد خالل الفترة من 15 حتى 16 اجلاري:
يس���رني ان ارحب بجمعكم الكرمي اجم���ل ترحيب، واعرب عن 
بالغ سروري النعقاد هذا املؤمتر املهم في الكويت، وامتنى لالخوات 
واالخوة الضيوف طيب االقامة فيها، واس���أل العلي القدير ان يكلل 
مؤمتركم بالنجاح ويجعل نتائجه وقراراته في خدمة العمل البرملاني 

العربي املشترك.

واضاف اخلرافي: واذا كان من بداية، فإنها، بعد اسم اهلل، تكون 
بالثناء والتقدير للجهود املخلصة ملؤسسي هذه اجلمعية البرملانية 
املهمة، والذين وضعوا حجر االساس النطالقتها لتحقق التكامل في 
مهام واختصاصات االحت���اد البرملاني العربي، ومنهم االخ الفاضل 
شريدة عبداهلل املعوشرجي االمني العام السابق ملجلس االمة الكويتي 
الذي كان دوره في هذا العمل يحظى بكل تقدير، وكان عطاؤه املتميز 
وعطاء زمالئه الس���ابقني الذين تعاقبوا على حمل مسؤولية االمانة 

العامة ملجلس االمة محل تقدير وثناء.
واكد اخلرافي ان تأسيس هذه اجلمعية كان دون شك لبنة اضافية 
في بنيان االحتاد البرملاني العربي، ولكنها لبنة اس���اس وانطالق، 
والنجاح يعتمد عليكم جميعا في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق 
فيما بينكم، وفيما بني البرملانات العربية، ومبا يخدم مصلحة امتنا 
العربية ويسهم في حتقيق اهدافها، مبينا ان التعاون العربي والعمل 
العربي املشترك في جميع مجاالته يجب ان يبقى الهدف االساسي في 

جهودنا جميعا، ويجب ان يكون لكم فيه، وفي حدود اختصاصاتكم، 
دوركم ومساهمتكم.

مضيفا: ان تفعيل املوقف العربي في احملافل واالجتماعات البرملانية 
االقليمية والدولية يتطلب التحضير والتنسيق املبكر والفعال بني 
البرملان���ات العربية، وهذه املهام من صمي���م اختصاصات االمانات 
العامة، وسيكون من املفيد ومبا يحقق اغراض هذه اجلمعية، مشددا 
على ضرورة ان يتم تطوير آليات واساليب التعاون والتنسيق بني 
االمانات العامة للبرملانات العربية للتحضير لالجتماعات الدولية 
واالقليمية، وتنس���يق املواقف البرملانية العربية على النحو الذي 
يع���زز وحدة املوقف البرملاني العربي، ويص���ون قضايانا العربية 

واالسالمية.
وذّكر اخلرافي في هذا الس���ياق مبقترح وفد الشعبة البرملانية 
الكويتي���ة بإصدار قرار دولي يحظر املس���اس باالديان الس���ماوية 
والرموز الدينية وذلك للحفاظ على الوفاق بني احلضارات واالديان 

ومبا يعزز السالم والتآخي بني البشر، وهو مقترح تتنامى اهميته 
خصوصا في هذه املرحلة التي نش���هد فيه���ا تعديات على العقائد 
الس���ماوية والرموز الدينية تؤدي الى النزاع والفنت، وقد مت اعتماد 
ذلك املقترح من االحتادات البرملانية، العربي واالس���المي والدولي، 
ومتت احالته ملجلس حقوق االنس���ان الذي اصدر بدوره قرارا بهذا 
الشأن مما يتطلب متابعة من احلكومات العربية واالسالمية الصدار 

هذا القرار من منظمة االمم املتحدة.
واك���د اخلرافي على اهمية الدور الذي تق���وم به االمانات العامة 
في دعم العمل البرملان���ي وتوفير املقومات ملختلف اعماله ومهامه، 
وهذا الدور ينبغي ان يتنامى ويتطور ويواكب املس���تجدات ويلبي 
احتياجات العمل البرملاني من الدعم الفني واالستش���اري والبحثي 
واملعلوماتي، وذلك من خالل استخدام النظم االدارية واملعلوماتية 
احلديثة، وزيادة كفاءة االداء، واالستفادة من افضل املمارسات، ان 
التطوير املتواص���ل الداء االمانات العامة والتي هي العمود الفقري 

خالل افتتاحه مؤتمر الجمعية العمومية لألمانات العامة للبرلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني العربي المنعقد في البالد من 15 ـ 16 الجاري

الكندري: األمانات العامة للبرلمانات العربية مرت بمراحل تطور من األعمال الكتابية واألرشفة حتى صيرورتها بيوتًا للخبرة ومراكز لالستشارات
الرئيس اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ود.محمد البصيري وعالم الكندري ونورالدين بوشكوج خالل املؤمتر الرئيس جاسم اخلرافي أثناء افتتاحه مؤمتر األمناء العامني للبرملانات العربية

رئيس مجلس األمة: أهمية التنسيق 
بين البرلمانات العربية بما يخدم القضية الفلسطينية

وصف لقاء األمناء العامين بالمثمر والهادف

تكريم األمناء العامين السابقين

.. والخرافي استقبل األمناء العامين

المعوشرجي بعد تكريمه: 
مبادرات الخرافي ليست بغريبة عليه

أعرب رئي���س مجلس األمة جاس���م 
اخلراف������ي عن س���عادته برعاية مؤمتر 
جمعية األمن����اء العامني للبرملانات العربية 
في الكوي����ت، موضحا ان هذا االجتماع 
هو اول اجتم�����اع منفصل عن اجتماعات 
األمناء العامي����ن في االحتاد العربي، آمال 
لهم طي�����ب االقامة في بلدهم وبني اخوانهم 
وبالذات في هذه الفترة احلرجة ونأمل ان 

يسعوا للتنسيق بني البرملانات العربية 
واالس���المية والدولية ملا يخدم مصلحة 
أمتنا العربية وقضيتنا العادلة القضية 

الفلسطينية.
وأض���اف اخلراف���ي عق���ب االفتتاح: 
»أن����ا على يقني بأنه سيكون هناك لقاء 
مثم����ر واملواضيع التي ستطرح سته���م 
البرملان����ات العربية في كيفية التنسيق 

ومواجه����ة التحديات الدولية وأنا أيضا 
على يقني بأن هذه الروح الطيبة التي أراها 
بني األمناء العامني ستساهم مساهم�����ة 
كبيرة في التنس���يق والعم���ل البرملاني 

العربي«.
وقال اخلراف���ي: »متنياتي لهم بطيب 
االقامة في بلدهم وأمتن���ى لهم التوفيق 

في مؤمترهم«.

افتتح رئيس مجلس األمة جاس����م اخلراف����ي أعمال مؤمتر جمعية 
األمناء العامني للبرملانات العربية وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير املواصالت د.محمد البصيري ونائب رئيس مجلس 
األم����ة النائب عبداهلل الرومي وأمني عام مجل����س األمة عالم الكندري 
واألمناء العامني الس����ابقني علي الرضوان كأول أمني عام ملجلس األمة 
في املجلس التأسيسي ومحمد إبراهيم العسكري واألمني العام السابق 
ملجلس األمة شريدة املعوشرجي كأول رئيس جلمعية األمناء العامني 

للبرملانات العربية. وقام الرئيس اخلرافي بتكرمي املعوش����رجي كأول 
رئيس للجمعية وكأمني عام س����ابق كما كرم اخلرافي األمناء العامني 
السابقني وهم علي الرضوان ومحمد إبراهيم العسكري ومن ينوب عن 

املرحومني جاسم سالم املضف وعبداللطيف فهد الفليج.
م����ن جانبه قام األم����ني العام لالحتاد البرملان����ي العربي نورالدين 
بوش����كوج بتكرمي املعوش����رجي كأول رئيس للجمعية وكذلك األمناء 

العامون السابقون ملجلس األمة الكويتي.

اس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه صباح 
امس االمناء العامني املشاركني في مؤمتر االمناء العامني للبرملانات 

العربية املنعقد في الكويت خالل يومي 15 و16 اجلاري.
وش���دد اخلرافي على اهمية دعم العمل البرملاني املش���ترك 
للبرملانات العربية وذلك من خالل تطوير وتفعيل دور جمعية 

االمناء العامني العرب.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي ورئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس االمة النائب مرزوق الغامن والنائب 

د.عادل الصرعاوي وامني عام مجلس االمة عالم الكندري.
يذكر ان اعمال املؤمتر ستستمر حتى اليوم الذي سيخصص 
الجتماع اجلمعية العمومية جلمعية االمناء العامني العربية في 

متام الساعة التاسعة صباحا في فندق شيراتون الكويت.

سامح عبدالحفيظ
تقدم االمني العام السابق ملجلس االمة شريدة 
املعوشرجي بالشكر اجلزيل لرئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي وألمني عام مجلس االمة 
عالم الكندري على مبادرة تكرميه كأول رئيس 
جلمعية االمناء العام����ني للبرملانات العربية 
وكأمني عام سابق ملجلس االمة. واكد املعوشرجي 

عقب تكرميه ان هذه املبادرة ليس����ت بغريبة 
عليهما بتكرمي االمناء العامني السابقني ملجلس 
االمة، موضحا ان هذا نهج اهل الكويت معربا 
عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط كوكبة 
من االمناء العامني العرب الذين يحملون على 
عاتقهم تطوير العمل البرملاني في الدول العربية 

والسير قدما في اجلمعية لتحقيق اهدافها.

واعرب املعوشرجي عن سعادته بالتكرمي 
وبااللتقاء باخوة سابقني جمعته معهم منهج 
وطريقة عمل موجها الشكر لالعالميني الذين 
قاموا بتغطية هذا احلفل، متمنيا جلميع النجاح 
والتوفيق لتحقيق اه����داف هذا املؤمتر وهم 
قادرون على حتقيقها لتقريب وجهات النظر 

بني البرملانات العربية.

الـزميل/ طلعت حميي الدين حممد يو�سف

تنعى مبزيد من احلزن والأ�سى 

املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

الذي وافاه الأجل يف جمهورية م�سر العربية

وتتقدم اإىل اأ�سرة الزميل الفقيد 

بخال�ص العزاء واملوا�ساة

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان
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وآمال امتنا العربية واالسالمية.
وقال أيضا: وقب���ل ان أختم كلمتي هذه أتقدم بخالص الش���كر 
واالمتنان جلميع اإلخوة األفاضل أعضاء اجلمعية على الثقة الغالية 
التي منحوها لي بتزكيتي رئيسا للجمعية وأسأل املولى العلي القدير 
ان يعينني على حتمل أعباء هذه األمانة وتلك املس���ؤولية الكبيرة، 
وانني لعلى قناعة تامة ب���أن جناحنا لن يتأتى إال من خالل العمل 
اجلماعي املنظم لتذليل التحديات وتخطي العقبات لرفع مس���توى 
أداء أجهزتنا اإلدارية والفنية ملواكبة ما يشهده العالم من تطور في 

العمل البرملاني.
وإنني على ثقة بأن تعاوننا املشترك سيحقق تطلعاتنا في تفعيل 
اختصاصات وأهداف اجلمعية وفي مقدمتها أعمال الترجمة والبحوث 
والدراس���ات البرملانية، وتبادل اخلبرات، وتطوير النظم الوظيفية 

ورفع مستوى أداء العاملني باألمانات العامة.
وفي اخلتام أكرر شكري وتقديري لرئيس مجلس األمة على هذه 

الرعاية الكرمية.
وأسأل اهلل املولى عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا هادفا، 
وأن يسفر عن نتائج تعزز العمل في األمانات العامة، وتدعم دورها 
في مس���اندة العمل البرملاني، وتكون نقطة انطالق بعد توقف في 
نشاط جمعية األمناء العامني للبرملانات العربية حتى حتقق كامل 

أهدافها التي نص عليها نظامها األساسي.

ثناء

وفي هذا اإلطار، أثنى األمني العام لالحتاد البرملاني العربي نورالدين 
بوشكوج على انعقاد هذا املؤمتر على أرض الكويت، موجها أصدق 
التحيات لقائد مس���يرة هذا الوطن وباني نهضته ومخطط تنميته 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مؤكدة ان سموه كّرس 
حياته للدفاع عن الكويت وش���عبها األب���ي ولنصرة قضايا األمتني 

العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية فلسطني احلبيبة.
وقال بوشكوج في كلمته، التي ألقاها في املؤمتر: يشرفني ويسعدني، 
أن أتناول الكلمة أمام جمعكم الكرمي، باسم االحتاد البرملاني العربي، 
وأن أنقل لكم جميعا حتيات سليم الزعنون، رئيس االحتاد، ومتنياته 
الصادقة لهذا االجتماع املهم ببل���وغ أهدافه النبيلة التي انعقد من 
أجلها ووصوله الى النتائج املرجوة منه والتي ستكون لها، ال محالة، 
انعكاس���ات إيجابية على العمل العربي املش���ترك ومتتني وتعزيز 

العالقات األخوية الرابطة بني املجالس العربية الشقيقة.
واسمحوا لي في مستهل حديثي ان أتوجه بأصدق عبارات الشكر 
والتقدير واالمتنان لرئيس مجلس األمة وأحد أبرز رجاالت الكويت 
والوطن العربي جاس���م اخلرافي فله مني الشكر واالمتنان على كل 
مبادراته اخليرة ول���ه منا جميعا التقدي���ر والعرفان على مواقفه 
الوطنية والقومية الواضحة والثابتة والنبيلة في الدفاع عن جميع 
قضايا األمة العادلة، مش���يدا بالدور احملوري األساسي الذي يقوم 
به، س���واء على الصعيد الوطني او القوم���ي او الدولي، في تقريب 
وجهات النظر والوصول الى مواقف موحدة تكون دائما وباستمرار 

في طريق الصالح العام واحملافظة على مصالح األمة.
ولن ننسى أبدا مواقف معاليه النبيلة، خصوصا أيام األزمات ودوره 

البارز في جتاوزها، سواء كان ذلك كويتيا او عربيا او دوليا.
وأضاف ان انعقاد هذا االجتماع املهم على ارض الكويت الشقيقة 
يعطيني فرصة س���انحة لتوجيه أصدق التحيات وأجمل التمنيات 
لقائد مس���يرة هذا الوطن وبان���ي نهضته ومخطط تنميته صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد، أمير الدولة، حفظه اهلل، الذي 
كرس حياته للدفاع عن الكويت وشعبها األبي ولنصرة قضايا األمتني 
العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية فلسطني احلبيبة، ويسعدني 
ان أنوه عاليا بهذا الدور الرائ���د الذي تقوم به الكويت، في صمت، 
للوقوف مع شعب فلسطني وباقي الشعوب االسالمية في استرجاع 
احلقوق والوصول الى التقدم والنماء ومواجهة األزمات، ولن يفوتني 
هنا التنويه باملساعدات اخليرة التي لم تبخل بها الكويت في مساعدة 
أشقائها، واجلميع على علم بكل املشاريع التنموية الرائدة التي ترعاها 
ف���ي أرجاء الوطن العربي من محيطه الى خليجه، فباس���م االحتاد 
البرملاني العربي أعرب عن أس���مى آيات احملبة والعرفان واالمتنان 
لصاحب الس���مو األمير، داعيا املولى العلي القدير ان يحفظ سموه 
مب���ا حفظ به الذكر احلكيم وان ي���دمي عليه نعمة الصحة والعافية 
حتى يواصل رسالته املتمثلة في إسعاد الشعب الكويتي والوصول 

به الى كل ما يصبو اليه من منو وتقدم وازدهار.
وزاد بوش���كوج: ينعقد اجتماعنا هذا، على هذه األرض الطيبة، 
بعد توقف اضطراري لعمل اجلمعية ويرجع الفضل في هذا االلتئام، 
بعد توفيق من اهلل سبحانه وتعالى، الى العمل الكبير الذي قام به 
الرئيس جاسم اخلرافي وعلينا جميعا ان نضطلع بواجباتنا ونكون 
في مس���توى الثقة التي وضعت فينا ونعمل يدا بيد حتى تستعيد 
جمعية األمناء العامني للبرملان���ات العربية دورها في تطوير عمل 
األمانات وحتويلها الى السند األساسي للعمل البرملاني والتشريعي 
وانني، ومن خالل ما ملسته من اجلميع، متفائل بشكل كبير مبستقبل 
اجلمعية ومما س���تقدمه من أعمال جليلة لفائدة البرملانات العربية 

وموظفيها وأطرها السامية.
ان القضايا التي ستتم مناقشتها في هذا االجتماع بالغة األهمية 
نظرا الرتباطها بطبيعة عمل األمانات العامة للمجالس وانعكاسها 
االيجابي على رفع مستوى أداء األطر اإلدارية للمجالس، وانني على 
يقني تام بأن مداوالتكم ومناقشاتكم سترتقي الى املستوى املطلوب 
وستتمخض عن قرارات وتوصيات بناءة وخالقة تسهم بقسط وافر 

في حتقيق األهداف والغايات التي تطمحون اليها.
وأضاف: انه من حسن الطالع ان يكون معنا هنا في هذه القاعة 
أخ عزيز فاضل هو األستاذ شريدة عبداهلل املعوشرجي، األمني العام 
السابق ملجلس األمة الكويتي، وأول رئيس جلمعية األمناء العامني 
للبرملانات العربية والعضو الس���ابق ف���ي حكومة الكويت، ان هذه 
مناسبة غالية للتنويه بدور »أبي عبداهلل« الذي عرفناه اطارا كفؤا 
ذا جتربة عالية، وإنس���انا ودودا ذا قلب كبير، ومسؤوال مستقيما 

ذا كفاءة عالية.
لقد ربطتني شخصيا بأخي أبي عبداهلل أحسن وأقوى العالقات 
على الصعيد املهني وعلى املستوى الشخصي وانني متأكد ان كل من 
تعرف على األستاذ شريدة املعوشرجي سيتفق معي في القول انه 
ذو صفات عالية وخصال حميدة وكفاءة مشهود بها، فباسم االحتاد 
البرملاني العربي أعبر له، عبر الهدية الرمزية التي سأقدمها له بعد 
قلي���ل، عن التقدير العالي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في كل 
املهام التي يتوالها وسيتوالها مستقبال، مؤكدا له اننا، جميعا، سنظل 
محتفظني ومتمسكني، بالعالقات الطيبة التي تربطنا وسنبقى نلجأ 

اليه ونتواصل معه ملا فيه اخلير واملصلحة العامة.
وفي األخير، أجدد لكم اخواني األمناء العامني متنياتي الصادقة 
بالتوفيق في مهامكم والنجاح في مأمورياتكم بالوصول الى النتائج 
الت���ي نرجوها جميعا خدمة للبرملانات العربي���ة وأماناتها، ودعما 

ألواصر االخوة التي تربط بيننا.

لكل البرملانات امر مطل���وب بل وضروري لتطوير االداء البرملاني، 
فتوفير البيانات الدقيقة واملعلومات الوافية والدراس���ات املتعمقة 
واقتراح السياس���ات والبدائل لعضو البرملان امر في غاية االهمية 

لتمكينه من اداء مهامه واتخاذ قراراته بالشكل الصحيح.
وقال: ال شك ان هذه اجلمعية ومؤمتراتها الدورية هي ارض خصبة 
ومجال رحب لتبادل الرأي واخلبرة والوقوف على افضل املمارسات 

وعلى النحو الذي يسهم في دعم العمل البرملاني العربي.
من جانب آخر، فإن تنمية املهارات والقدرات البشرية في مجاالت 
العمل البرملاني تعتبر ضرورة ملحة تتطلبها التطورات احلديثة في 
االعمال البرملانية وحاجتها للكوادر البشرية املتخصصة والقادرة 
على تقدمي الدعم االداري والفني واملعلوماتي ملختلف اعمالها. وفي هذا 
االطار، فإن مشروع مركز التدريب الذي سيتم بحثه في هذا املؤمتر 
يكتسب اهمية خاصة، ويتعني ايالؤه العناية املطلوبة لتنفيذه على 

ارض الواقع، وذلك الهميته في توفير الكوادر البشرية املطلوبة.
وفي اخلتام، اجدد شكري لكم وترحيبي بكم، وادعو العلي القدير 

ان يوفقكم ويكلل مساعيكم بالنجاح.

دعم

بعد ذلك، ثم���ن امني عام مجلس االمة عالم الكندري دعم رئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي املتواصل العمال وانش���طة اجلمعية 
وتوفير كل الس���بل لتمكني االمانة العام���ة للجمعية مبقرها الدائم 
مبجلس االمة الكويتي وثمن كذلك دوره البارز في احملافل البرملانية 
االقليمية والدولية وس���عيه الدؤوب ملناصرة قضايا وهموم امتينا 

العربية واالسالمية.
واكد الكندري في كلمته في افتتاح املؤمتر على ضرورة التنسيق 
البرملان���ي في احملافل البرملانية االقليمي���ة والدولية وتقدمي الدعم 
االستشاري حيال التنسيق املشترك للبرملانيني العرب بهدف توحيد 
املواقف السياس���ية في القضاي���ا االقليمية والدولي���ة او التقريب 

بينها.
وق���ال الكندري: في البداي���ة يطيب لي أن أتق���دم باألصالة عن 
نفسي ونيابة عن أصحاب املعالي والسعادة األخوة األفاضل االمناء 
العامني في البرملانات العربية بخالص الشكر وعميق االمتنان لالخ 
الفاضل جاس���م اخلرافي رئيس مجلس االم���ة على تفضله برعاية 
اعمال هذا املؤمتر وتكرمه بحضور حفل االفتتاح ولدعمه املتواصل 
العمال وانشطة اجلمعية وتوفير جميع السبل لتمكني االمانة العامة 
للجمعية مبقرها الدائم مبجلس االمة الكويتي من القيام بأداء اعمالها 
على الوجه املطلوب، كما نثمن له دوره البارز في احملافل البرملانية 
االقليمية والدولية وس���عيه الدؤوب ملناصرة قضايا وهموم امتنا 

العربية واإلسالمية.
وأضاف ان مراحل التطور التي مرت بها األمانات العامة للبرملانات 
العربية من مرحلة االعمال الكتابية واالرش���فة الى صيرورتها بيتا 
للخبرة ومركزا لالستشارات يقدم الدعم الفني واالستشاري للمؤسسات 
البرملانية ليضعنا أمام حتديات حقيقية ملواكبة هذا التطور لتغدو 
اجلمعية مركزا برملانيا عربيا متخصصا فعلينا جميعا أن نتكاتف 
لنتحمل مسؤولياتنا جتاه جمعيتنا لتحقيق ما نصبوه إليه وليكن 
تبادل اخلبرات فيما بيننا وعقد املؤمترات والدورات التدريبية التي 

تصب في حتقيق هذا الهدف.
وقال الكندري ان استشعارنا الدائم بأننا غدونا شركاء لالحتاد 
البرملاني العربي ألقى علينا مس���ؤولية جديدة نحملها على عاتقنا 
لتطوير اجلمعية والنهوض بها لتمارس دورها بعد ان اضحت جديرة 

بأن تكون بيتا للخبرة ومركزا استشاريا.
ونستذكر تلك اخلطوة التي كان لها االثر الكبير في اصالح النظام 
االساسي لالحتاد البرملاني العربي حني بادرت اجلمعية بتقدمي مشروع 
لتطوير النظام األساسي عام 2006، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي 
تضطلع به اجلمعية كجهاز يقدم الدعم الفني واالستشاري ويعزز 
دور الش���راكة مع االحتاد لتحقيق التنس���يق البرملاني في احملافل 

اإلقليمية والدولية.
وقال أيضا تنتهز األمانة العامة ملجلس األمة الكويتي مناسبة انعقاد 
هذا االجتماع لتقدمي اسمى آيات التقدير والعرفان ألصحاب السعادة 
األمناء العامني السابقني ملجلس األمة الكويتي، الذين تعاقبوا على 
حمل مسؤولية األمانة العامة منذ أول اجتماع للمجلس التأسيسي 
في 30 يناير 1962، وهو املجلس الذي عهد إليه الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح أمير الكويت رحمه اهلل بوضع مشروع الدستور، وقد أدى 
كل منهم دوره على أفضل ما يكون األداء، وتركوا بصمات واضحة 
في تنظيم االمانة العامة وتطويرها مبا يواكب املتطلبات التشريعية 
املتجددة. كما نذكر لألخ الكرمي شريدة عبداهلل املعوشرجي انه من 
الرواد املؤسسني جلمعية االمناء العامني وانه كان من املؤمنني بأهمية 

وجودها واملساند لنشاطها داخل الكويت وخارجها.
واض���اف األمني العام ان اهم ما يتضمنه جدول اعمالنا ورش���ة 
العمل التي س���تعقد حول موضوع التنس���يق البرملاني في احملافل 
البرملاني���ة االقليمية والدولية، ودور جمعية االمناء في هذا املجال، 
وذلك بتقدمي الدعم االستشاري حيال التنسيق املشترك للبرملانيني 
العرب في احملافل االقليمية والدولية بهدف توحيد املواقف السياسية 
في القضايا االقليمية والدولية او التقريب بينها، مبا يحقق اهداف 
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رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ناقش مع األمناء تطوير العالقات العربية

استقبل رئيس مجل��س الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك في 
قصر بيان االمناء العامني في البرملانات 
العربية مبناسبة زيارتهم للكويت لعقد 

مؤمتر االمناء العامني للبرملانات العربية 
خالل 15 و16 من الشهر اجلاري.

ورحب الش���يخ جابر املب���ارك بهذه 
الزيارة االخوية لبلدهم الثاني الكويت 

وناقش مع االمناء العامني العرب القضايا 
التي تهم الوطن العربي وسبل تطوير 
العالقات العربية االخوية ملا يخدم مصلحة 

االمة العربية.
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