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بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة 6
الى كل من رئيس مجلس النواب خوسيه بونو مارتينيز 
ورئيس مجلس الشيوخ في مملكة اسبانيا فرانسيسكو 
جافير روجو غارسيا ورئيس مجلس النواب في جمهورية 
غينيا االستوائية اجنيل سيرافينيـ  سيرش دوغان مالوبو 

وذلك مبناسبة االعياد الوطنية لبلديهم.

وجه النائب علي الدقباســــي سؤاال 
لوزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل جاء 
فيــــه: منى الى علمي بيــــع ناقلة النفط 
»الصامدون« في بداية أغســــطس 2010 
بقيمة 13.2 مليــــون دوالر، وبناء عليه 
يرجى إفادتي باآلتي: هل مت عرض الناقلة 
من قبل للبيع بعد اســــتغناء مؤسسة 

البترول عنها بالسوق العاملي؟ وكم أعلى 
سعر وصلت اليه الناقلة؟ وفي حال ان 
الناقلة قد حصلت على ســــعر أعلى من 
سعر البيع )13.2 مليون دوالر( يرجى 
إفادتي عن أســــباب عدم ترسيتها على 
الســــعر األعلى؟ وهل مت تشكيل جلنة 

لبيع الناقلة »الصامدون« .

الخرافي هنأ نظراءه في إسبانيا وغينيا بالعيد الوطني الدقباسي يسأل عن بيع ناقلة نفط

عاشور يستعرض أمام برلمانات آسيا
تجربة الكويت للحدّ من الفقر في العالم

العمير: جمعية برلمانات آسيا تناقش 
قضايا حساسة أبرزها مكافحة الفقر

حمّل البصيري مسؤولية زيادة الرسوم على المواطنين

التنفيـــذي جلمعية  املجلس 
برملانات آسيا.

وتشارك الشعبة البرملانية 
الكويتية بوفد برئاسة النائب 
صالح عاشور وعضوية النائب 
د.علي العمير ومن الشـــعبة 
البرملانية رئيس قسم العالقات 

الدولية شهاب العنزي.
من جهة أخرى حمل النائب 
صالح عاشور وزير املواصالت 
البصيري مسؤولية  د.محمد 
األعباء املالية والرسوم الكبيرة 
التي تفرضها شركة االتصاالت 
علـــى مكاملـــات ومســـجات 
املشـــتركني بأســـعار خيالية 

مقارنة مع دول العالم.
وقال عاشور في تصريح 
صحافـــي ان اســـتمرار نفس 
التســـعيرة املالية فيه منفعة 
كبيرة للشركات على حساب 
املواطنني، وأضاف عاشـــور 
ان املـــادة 2 واملـــادة 3 مـــن 
قانـــون 1996/26 أعطى احلق 
لـــوزارة املواصالت خلضوع 
الشـــركات إلشـــراف  هـــذه 
وزارة املواصـــالت وان متديد 
االشتراكات وأسعار اخلدمات 
يجب أن يكون وفقا للضوابط 
التي يصدر بها قرار من وزير 
املواصـــالت، وفي اخلتام قال 
انه ســـيتابع قضية  عاشور 
»الكويتيـــة« وكذلك رســـوم 
املكاملـــات وأســـعار اخلدمات 
من خالل أســـئلة برملانية وال 
نرضى بأن تقوم هذه الشركات 
بفرض رســـوم على مزاجها 
وحتميلها املواطنني، وأكد كذلك 
انه ســـيولي هذه القضية كل 

االهتمام املناسب.

جياعا، مبينا انه بحسب آخر 
الدولي فان  البنك  احصائيات 
هنـــاك اكثر من مليار ونصف 
مليون شـــخص يقل دخلهم 
الدوالر في  عن دوالر وربـــع 

اليوم.
ودعا الى ضرورة مناقشة 
قضية مكافحـــة الفقر دوليا، 
مشيرا الى مساهمات الكويت 
الفاعلة في هذا املجال من خالل 
الكويتي للتنمية  الصنـــدوق 
االقتصادية ومشاركتها القارة 
اآلســـيوية هذا الهـــم وتقدمي 
الصنـــدوق قروضـــا تتجاوز 
قيمتها اربعـــة مليارات دينار 
كويتي لتمكني الدول اآلسيوية 
انشـــاء مشاريع  وغيرها من 
تنموية في كل القطاعات وتوفير 

احلياة الكرمية للشعوب.
وقال ان االجتماع شهد العديد 
من املداخـــالت االيجابية التي 
اثرت تقرير االمني العام، الفتا 
الى ان اجتماع جلنة مكافحة 
الفقر اختتـــم اعماله وصادق 
الذين ميثلون 24  املجتمعون 
برملانا آسيويا على تقرير االمني 

العام لهذه اللجنة.

وضعت الصندوق على طريق 
التنفيذ أصبحت كل من الكويت 
واململكة العربية الســـعودية 
من اكبر الدول مســـاهمة في 
الصندوق حيث ســـاهمت كل 
منهما بنحو 500 مليون دوالر 

من رأسمال الصندوق.
وأوضح عاشور ان جانبا من 
موارد الصندوق يستخدم في 
رفع إنتاجية احملاصيل الغذائية 
للدول الفقيرة وأيضا ألغراض 
البحوث والتطوير في مجال 

إنتاج الغذاء في تلك الدول.
ودعا الى ضرورة ان تتضافر 
اجلهود حلل مشكلة الفقر التي 
باتت تؤرق ســـكان املعمورة 
واالجتـــاه الى القضـــاء على 
الفقر والـــذي يأتي من خالل 
حتقيق التنميـــة االقتصادية 

واالجتماعية.
العاصمـــة  ان  يذكـــر 
االندونيسية جاكرتا تستضيف 
خـــالل يومـــي 12 و13 أكتوبر 
اجلـــاري اجتماعـــات اللجنة 
الفرعية حـــول التخفيف من 
حدة الفقر في آسيا واجتماعات 

اجتماع اللجنة الفرعية ملكافحة 
الفقر وذلك باخلروج بعدد من 
التوصيات اجليدة التي متكن 
الدول اآلسيوية من التغلب على 

هذه الظاهرة.
اهـــداف املؤمتر  واكـــد ان 
تتماشى مع ما يقوم به العالم 
من مساع حثيثة ملقاومة الفقر 
السيما ان هناك نحو 920 مليون 
فقير ال يتعدى دخل الواحد منهم 

اكثر من دوالر في اليوم.
وأوضح العمير ان هناك اكثر 
من 500 مليون شخص ينامون 

اســـتعرض رئيـــس وفد 
الشعبة البرملانية في اجتماع 
الفقر مبجلس  جلنة مكافحة 
برملانات آســـيا النائب صالح 
عاشور جتربة الكويت الفاعلة 
ومساهماتها الرائدة للحد من 

الفقر في العالم.
النائب عاشـــور في  وقال 
كلمته أمام ممثلـــي 24 دولة 
عضوة فـــي جمعية برملانات 
امـــس »ان الصندوق  آســـيا 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
متكـــن منذ تأسيســـه وحتى 
يونيو املاضي من تقدمي 777 
قرضا بقيمـــة تزيد على 4.3 
مليارات دينار ما يفوق 14 مليار 
دوالر استفادت منها 103 دول 
وذلك لقطاعات الزراعة والنقل 
والطاقة والصناعـــة واملياه 
واالتصاالت وبنوك التنمية«.

واضاف ان هذه املساعدات 
تأتي من منطلق أهمية مساندة 
النامية فـــي حتقيق  الـــدول 
األهداف اإلمنائية لأللفية وفي 
مقدمتها تخفيف نسبة الفقر الى 

النصف بحلول عام 2015.
وأشار الى ان دور الكويت 
ال يتوقف عند ذلك بل يتجلى 
مببادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بإنشاء 
صنـــدوق احليـــاة الكرميـــة 
حيث تبرع مببلغ 100 مليون 
دوالر لهـــذا الصندوق والذي 
جاء خـــالل انعقـــاد املنتدى 
الدولي  االقتصادي اإلسالمي 
الرابع في ابريل من عام 2008 

بالكويت.
وأكد انه في غضون اقل من 
عام على املبادرة الكرمية والتي 

أكـــد عضو مجلـــس األمة 
النائب د.علي العمير ان اجتماع 
اللجنـــة التنفيذيـــة جلمعية 
برملانات آسيا وجلنة مكافحة 
الفقر يعتبر امتدادا الجتماعات 
سابقة تناولت هموم وقضايا 
القارة اآلســـيوية وما يؤرق 

برملاناتها.
وقال العمير لـ »كونا« على 
هامش اجتماع جلنة مكافحة 
الفقر التابعة جلمعية برملانات 
آسيا »ان اللجنة ناقشت مجمل 
القضايا والهموم املشـــتركة 
البرملان  فـــي  للدول االعضاء 
اآلســـيوي وعلى رأسها احلد 

من ظاهرة الفقر في آسيا«.
واضـــاف ان االجتماعـــات 
الســـابقة جلمعيـــة برملانات 
آسيا واللجان الفرعية املنبثقة 
عنها ناقشـــت في وقت سابق 
قضايا الطاقة والبيئة وتعزيز 
العالقات االقتصادية والتجارية 
بني الدول اآلســـيوية وكيفية 
التغلب علـــى التحديات التي 

تواجهها.
وذكر انه متت املصادقة على 
تقرير االمني العام بخصوص 

صالح عاشور

د.علي العمير

أمانة المجلس أنهت دورة تدريبية عن المنهج المتكامل إلدارة المعارض

أنهت إدارة التدريب باألمانــــة العامة ملجلس األمة امس 
دورة تدريبية بعنوان »املنهــــج املتكامل إلدارة املعارض«، 
خصصت ملوظفي إدارة االعالم وعدد من موظفي األمانة العامة. 
وتعــــد الدورة متهيدا للمعرض التثقيفــــي والتوعوي الذي 

ستقيمه األمانة العامة في نوفمبر املقبل في مجمع »األڤنيوز« 
التجاري، حيث سيتم عرض مطبوعات ووسائل إعالمية ذات 
صلــــة بالتاريخ الدميوقراطي للكويت. يذكر ان الدورة متت 
بالتعاون بني االمانة العامة ملجلس االمة ومؤسسة الرجيب 

العامليــــة لإلعالم، وحاضر فيها طارق الرجيب، حضر ختام 
البرنامج التدريبي مدير إدارة التدريب مهدي املطيرات ومدير 
إدارة االعالم مظفر عبداهلل راشد ورئيس قسم تنفيذ البرامج 

التدريبية خالد احملارب ومنسق التدريب محمد السند.

موظفو إدارة االعالم واالمانة العامة في لقطة تذكارية بعد تسلم الشهادات

»الداخلية« لم تمنع أي ندوة بل قامت بإجراءات تنظيمية روتينية

الراشد: دور االنعقاد المقبل سيكون مشحونا
سيســــتأنف هذه االجتماعات ثم 
ينتقل الــــى املرحلة التالية وهي 
عــــرض االمر على بعض اخلبراء 
السياسيني الذين لهم وجهات نظر 
متباينة في هذا اجلانب، ومن ثم 
ينتقل الــــى املرحلة الثالثة وهي 
عرض االمر على اعضاء مجلس 

االمة.
واوضح انه »متى ما حصلت 
علــــى 22 نائبــــا يؤيــــدون هذه 
التعديالت فسأقدمها وسأعلن ذلك 
من خالل مؤمتر صحافي واذا لم 
احصل على هذا العدد فســــأعلنه 

كذلك في مؤمتر صحافي«.
وسئل الراشد عن االجتماعات 
التي تعقدها كتلة العمل الوطني 
القرارات فيها، فأجاب »ان  وآلية 
االجتماعــــات التي يعقدها بعض 
النواب من ذوي التوجه الوطني 
تبقى في اطار التنسيق املتبادل، 
لكــــن حتى اآلن لم يتــــم االعالن 
على تشكيل كتلة العمل الوطني، 
كما حصل في فصول تشريعية 

سابقة«.
اضاف »انا ادعو الى تشــــكيل 
كتلة العمل الوطني بشكل رسمي، 
وقد يحصل هذا في دور االنعقاد 
املقبل، اما حتى هذه اللحظة فإننا 
جنتمع كنــــواب نحمل توجهات 
متقاربــــة ونعمل على تنســــيق 
مواقفنا فيما بيننا لكن ليس في 

اطار كتلة«.

حول ما ميكن ان يحدث«، مضيفا ان 
هناك تضخيما للموضوع وتشويها 
الكويت فيمــــا يتعلق  لصــــورة 

باحلريات والدميوقراطية.
واكد ان هذه الندوات من حقها 
ان جتتمع في الدواوين ولم متنع 
اي ندوة ومن حقها ان يكون لها 
رأي حتى لو كان رأيا مخالفا، لكن 
هذا ما تعودنا عليه بأن الدواوين 
هي برملانات مصغرة تناقش فيها 
جميع اآلراء السياسية ومواضيع 

الساعة.
واستبعد الراشد ان تكون هناك 
عرقلة من رجال الداخلية ملنع هذه 
الندوات، فهم اخواننا، وامنا هي 
اجراءات نظامية لتسهيل حركة 
املرور وحفظ االمن، مســــتبعدا 
ان يكون هناك قمع للحريات في 
الذي هــــو بلد احلريات  الكويت 
والدميوقراطيــــة ويجب ان نقدم 
الخواننا رجال الداخلية )العصير 

والشاي( بدال من مهاجمتهم.
وعــــن ادانة جلنــــة الداخلية 
والدفاع لوزير الداخلية في تقريرها 
االخير قال الراشد ان اللجنة كانت 
منقسمة بثالثة مقابل اثنني وهذا 
التقرير ســــيناقش فــــي مجلس 
النظر  االمة وسنســــمع وجهات 
كافة وسنقيم هذا االمر وسيكون 

لنا دور.
التعيينات في  وعن موضوع 
الراشد  القيادية رفض  الوظائف 

التدخل في أعمال السلطة التنفيذية 
مؤكــــدا ان تســــييس الوظائــــف 
القيادية امر خطير ويفتح الباب 
للمحسوبيات داعيا الى ترك هذا 
االمر للسلطة التنفيذية، واذا كانت 

هناك جتاوزات
او شخص يســــتحق منصبا 
معينا ولم يحصل عليه فمن املمكن 
اللجوء الى احملكمة االدارية رافضا 
الضغط علــــى الوزراء لتعيني او 
للتجديد لشخص ما »فهذا امر يعد 

تدخال في االختصاصات«.
واضاف: اذا كان هناك مسؤول 
معني في احدى الوزارات متجاوزا 
في عمله او مدانا في قضية معينة 
فعلينا ان نذهب الى الوزير ونعطي 
له جميع االدلة التــــي تدين هذا 
املسؤول ومن ثم يتم تشكيل جلنة 

حتقيق من قبل الوزير او احالته 
الى النيابة العامة او عزله«.

وبني انه فــــي حال عدم اتخاذ 
الوزير بحق املسؤول ايا من هذه 
االجراءات رغم علمــــه بتجاوزه 
نحاسب هذا الوزير من قبل مجلس 

االمة.
وعن الدعوات الستقالة احلكومة 
او تعديــــل وزاري فيهــــا، اوضح 
الراشد انه اذا كان هناك طلب مثل 
هذا فيجــــب ان يكون من النواب 
الذين وضعوا الثقة في احلكومة، 
مستغربا ان يطلب ذلك االشخاص 

الذين طرحوا الثقة بها.
واكد ان الغالبية النيابية مع 
جتديد الثقة باحلكومة مدلال على 
ذلك بنتيجة التصويتات السابقة 
التــــي حدثت في االســــتجوابات 
املاضية و»على من يدعو الستقالة 
احلكومة اعــــادة النظر في طلب 
االستقالة من احلكومة ام من نفسه 

شخصيا«.
وســــئل عن موضوع تعديل 
الدستور فقال الراشد: »عقدنا عدة 
اجتماعات مع خبراء دستوريني 
ســــواء من الدكاتــــرة في جامعة 
الكويــــت او احملامني من جمعية 
احملامني«، مضيفا انه استمع الى 
وجهات نظرهم في التعديالت على 
بعض االمور وتوقفنا لفترة العطلة 

البرملانية.
واضاف انه في الفترة املقبلة 

اكــــد النائب علي الراشــــد في 
تصريــــح صحافي امــــس ان من 
الواضــــح ان دور االنعقاد املقبل 
سيكون مشحونا وسيكون هناك 
زحام في االستجوابات مستدركا: 
ان هــــذا ما تعودنــــا عليه، اذ انه 
كان فــــي دورا النعقاد املاضي 6 
اســــتجوابات، مبديا اسفه من ان 
هناك من يســــتخدم هــــذه االداة 
الرقابية الراقية بتعسف ويفقدها 

قيمتها.
وبني ان هناك استجوابات ملجرد 
ابراء الذمة وفقط لتحريك الشارع 
السياسي او للدعاية االنتخابية من 
قبل البعض، مشــــيرا الى ان هذه 
احلالة البد ان تترك ملجلس االمة 
الذي يحدد ويقيم كل استجواب 
على حدة، ويحدد محاوره والردود، 
فــــاذا كان هناك جتاوز ســــيكون 

للمجلس موقفه.
واوضح الراشــــد ان ذلك هو 
احلــــراك السياســــي املوجود في 
املجتمع الكويتي داعيا احلكومة 
اال جتزع مــــن مثل هذه القضايا، 
اذ ان الصورة اتضحت للحكومة 

واصبحت واضحة لها.
وبخصوص اجــــراءات وزارة 
الداخلية مبنع الندوات قال الراشد 
انه »استفســــر من مسؤولني في 
وزارة الداخليــــة عن هذا الوضع 
وجاء ردهم بأنه لم متنع اي ندوة 
وان ما حدث هو اجراءات وقائية 

علي الراشد

البالد في اغسطس املاضي ارتفع 
بنســـبة 4.4% مع الشهر ذاته من 
العام املاضي و0.4% مقارنة مبشهر 
يوليو املاضي، الفتا الى ان معدل 
التضخم حسب املصادر الرسمية 
يدل على ان القوة الشرائية للعملة 
احمللية تراجعت بشكل كبير خالل 
العام املاضي وهي فترة تولي احمد 
الهـــارون الوزارة، وبذلك عليه ان 
يعـــي ويلتفت لزيادات االســـعار 
التي تسبب بها التضخم وأوجعت 

املواطن البسيط.
وأشار الهاجري الى انه اذا ما 
استمر معدل التضخم في االرتفاع 

على هذا النسق الذي لوحظ خالل 
الســـنتني االخيرتني فإن الكويت 
ستكون على رأس قائمة الدول ذات 
معدل التضخم املرتفع بعد ان كانت 
تتمتع بأقل معدالت للتضخم في 
العالـــم. موضحا ان هذا التضخم 
اصبح يشعر به سكان البالد كافة 
من مواطنني ووافدين. وتابع: ان 
القوة الشرائية للدينار تتآكل بشكل 
واضح في السنوات االخيرة، بفعل 
العام لالسعار  ارتفاع املســـتوى 
وبالشكل الذي جعل املواطن العادي 
يتساءل: ماذا استفدنا من ارتفاع 

اسعار النفط

واخلدمات.
وقـــال الهاجري فـــي تصريح 
صحافي: ان ارتفاع معدل التضخم 
في البالد مؤشر خطير جدا على ان 
قضية ارتفاع االسعار بدأت تدخل في 
منحنى خطير جدا وغير مسبوق. 
مبينا ان التضخم له آثار سيئة على 
القطاع االقتصادي الكويتي ويؤدي 
الى تراجع القوة الشرائية للعملة 
احمللية مما يؤدي لضرب املواطن 
البسيط ضربات مباشرة في قوته 
اليومي ويجعل من زيادات الرواتب 

شيئا غير ذي جدوى.
وأضاف: ان معدل التضخم في 

أكد امني ســـر مجلـــس االمة 
النائب دليهي الهاجري ان ارتفاع 
معدل التضخم العام خالل ســـنة 
واحدة فقط وهي مدة تولي وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
القوة الشرائية  الى اضعاف  أدى 
للعملة احمللية، وبذلك اصبح هذا 
التضخم يضرب املواطن البسيط 
ضربة مباشـــرة في قوت يومه، 
مشددا على انه يترتب على وزارة 
التجارة والصناعة ايجاد مبررات 
وتفســـيرات وحلول مناسبة ملا 
يحصل من ارتفاع غير مســـبوق 
في االســـعار بشـــكل عام للسلع 

دليهي الهاجري

الهاجري: معدل التضخم ارتفع خالل وزارة الهارون

البراك: على وزارة الداخلية إنهاء معاناة 
أسرة شهيد الواجب فالح العجمي

ولالسف بدأت معاناة االب مرة 
اخرى مع مكتب وزير الداخلية 
والذي لم يكن مضطرا العطاء 
وعود لهم وهو غير قادر على 
تنفيذها، مما سبب الكثير من 
االلم النفســـي لوالد الشهيد 
واسرته واضطر والده وحسب 
تصريحه في احدى الصحف 
بدفع ديون ابنه الشهيد حتى 
يبرأ ذمته امام اهلل، ووزارة 
الداخلية تتبرأ من التزاماتها 
جتاهه ووزير الداخلية يتبرأ 
مـــن وعـــوده، وبالتالي فإن 
املنطق والعدل والقانون يلزم 
وزير الداخلية ووزارته بانهاء 
الواجب  معاناة اسرة شهيد 
فالح العجمي الذي كان مثاال 
للشباب املخلص احملب لوطنه 
وفي موقع من اخطر املواقع 
وهي امن احلدود، وان اقل ما 
ميكن ان يقـــدم له ان يعتبر 

شهيدا للواجب.

االمور ووعد بها، حيث طلب 
من االب تزويده بكل االوراق 
واملستندات اخلاصة مبديونية 
الشهيد، كما قال له باحلرف 
الواحد: هل لديك ابناء؟ فقال 
االب: نعم، فلدي ابن تخرج في 
الوزير:  كلية احلقوق، فقال 
اعتبر ابنك مكان الشهيد فالح، 

قال النائب مســـلم البراك 
امر مزعج ومؤسف تلك  انه 
التي ســـطرها والد  املعاناة 
شـــهيد الواجب املالزم فالح 
ناصر فالح العجمي من االدارة 
العامة المن احلدود البرية بعد 
استشهاده في 2010/7/1 اثناء 
تأديـــة الواجب، وقال البراك 
في تصريـــح صحافي: بدأت 
املعاناة بـــدل ان تنتهي مرة 
في مكتب الشهيد ومرة اخرى 
عندما تقاعست وزارة الداخلية 
في متابعة كتابها املرسل الى 
مكتب الشهيد باعتباره شهيد 
الواجب وتـــرك االب املكلوم 
يواجه مصيره بسبب رفض 
الكتاب او االســـتهزاء به او 
البحث عن مبـــررات هزيلة 

وواهية.
وقبـــل ذلك عندمـــا جاء 
وزير الداخلية لتقدمي واجب 
العزاء وألزم نفســـه ببعض 

مسلم البراك

مختلــــف املجاالت، الفتــــا الى ان 
الغرفة كانت قد عقدت خالل العام 
املاضي لقاء مثمرا مع غرفة التجارة 

والصناعة في الكويت.
من جهته اثنــــى نائب رئيس 
الوفد حسني احلريتي على عمق 
العالقــــات املتميــــزة القائمة بني 
بــــالده ورومانيا واصفا العالقات 

بني البلدين بأنها متميزة.
وقال احلريتي لـ »كونا« ان الوفد 
الكويتي اوضح للجانب الروماني 
ان املعوقات التي تعترض دخول 
املستثمرين والسياح الكويتيني الى 
رومانيا ال تنسجم مع عمق العالقات 
القائمة بني البلدين مذكرا املسؤولني 
الرومانيني بأن الكويت كانت الدولة 
اخلليجية االولى التي اقامت عالقات 
ديبلوماسية مع بالدهم منذ اكثر 

من 40 عاما.

بينها رومانيا تهدف بالدرجة االولى 
العالقات  الى تعزيــــز مســــتوى 
الكويتيــــة ـ االوروبية في املجال 
البرملاني وذلك من خالل التنسيق 

في املؤمتــــرات الدولية فضال عن 
اكتساب اخلبرات وتطوير العمل 

البرملاني.
وأشار الى ان الوفد أجرى خالل 

اليوم األول من زيارته الرســــمية 
الى رومانيا سلسلة من اللقاءات 
مع كبار املســــؤولني في محافظة 
)براهوفــــا( بينهم محافظ املدينة 
ادريــــان فلورين ورئيس  دوبره 
التجاريــــة والصناعية  الغرفــــة 
اورليان غوغوليس حيث مت تبادل 
البرملاني  التعاون  احلديث بشأن 
القائم بني البلدين وسبل تنشيطه 
عالوة على تذليل جملة من املعوقات 
التي حتول دون االرتقاء مبستوى 
العالقات االقتصادية بني البلدين 
الى مستوى العالقات السياسية.

وأشــــار الرومي الى ان رئيس 
التجاريــــة والصناعية  الغرفــــة 
في محافظــــة براهوفا الصناعية 
اســــتعرض خالل لقائــــه مع وفد 
الكويت مزايا االستثمار في محافظته 
وطبيعة الفرص االستثمارية في 

أعــــرب نائب رئيــــس مجلس 
األمة رئيس وفد مجموعة الصداقة 
الكويتية اخلامســــة  البرملانيــــة 
عبداهلل الرومي عــــن أمله في ان 
»تسهم زيارة الوفد الى رومانيا في 
تدشني حقبة جديدة من التعاون 
بني البلدين في مختلف املجاالت«، 
مثمنا مستوى العالقات القائمة بني 
رومانيا والكويت التي تعود الى 

اكثر من 40 عاما.
وقــــال الرومي فــــي حديث لـ 
»كونا« امس ان هذه الزيارة »تأتي 
من اجل تعزيز مستوى العالقات 
البرملانيــــة بــــني اجلانبني وبحث 
سبل تطوير التعاون الثنائي بني 
السلطتني التشريعيتني في مختلف 

املجاالت«.
وأوضح ان زيارات وفود جلنة 
الصداقة الكويتية الى اوروبا ومن 

حسني احلريتي عبداهلل الرومي

الرومي: نأمل تحقيق التعاون المنشود مع رومانيا
الحريتي أثنى على عمق العالقات بين البلدين


