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 إصدر النائب خالد السلطان بيانا صحافيا جاء فيه: احلمد  9 
هللا رب العاملني ورد اهللا كيد املعتدين أما بعد:

  فإن تقريـــر اخلارجية االميركية حول حقوق االنســـان 
مملوء باملغالطات والتدليس وهو تقرير محض افتراء وليس 
تقريرا موضوعيا بل هو تقرير سياسي صيغ من قبل من له 
اهـــداف صهيونية الثارة الفتنة والبلبلة في الدول العربية 
واالسالمية وهو ما يالحظ في جنوح بعض الدول الكبرى 

الى خدمة اهداف الكيان الصهيوني في متزيق العالم العربي 
واالســـالمي واثارة الفنت كما هو حاصل في العراق والعمل 
الدؤوب على متزيق السودان وحتويلها الى دويالت ثم اليمن 
واستهداف اململكة العربية السعودية بنفس هؤالء املخططني 
الذين ال يخدمون اال اهداف الكيان الصهيوني فلسنا بنائمني 
اوغافلني عما تقوم به هذه الفئة ولســـنا بحاجة الى ديڤيد 

كوهني ليحدد لنا مسارنا االجتماعي والسياسي. 

 السلطان: تقرير الخارجية األميركية افتراء سياسي ذو أهداف صهيونية

 إشادة نيابية بإنشاء جهاز لمواجهة األزمات 

مشــــددا على البدء بحسم امللفات 
العالقة التي تأخر مجلس الوزراء 

في حسمها.
  وقال النائب حسني  احلريتي ان 
قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق 
الكوارث هو في االجتاه  ملواجهة 
الصحيح الدارة االزمات وسرعة 
التحرك الصالح اي خلل وبجميع 

الوسائل.
  واكد احلريتي ان زيارة سمو 
الــــوزراء ملدينة االحمدي  رئيس 
خطــــوة إيجابية ونشــــجعها في 
الوقت الذي عــــاب على احلكومة 
أنها تتأخر في إصدار بيان رسمي 
يطمئن سكان االحمدي على مصدر 
انبعاث الغاز ومعرفة اخللل، مشيرا 
الى اننا واحلكومة نسعى للمصلحة 
العامة، ومشددا على ضرورة تدارك 

االمور قبل ان حتدث كارثة. 

في االجتاه الصحيح.
  وأضــــاف ان علــــى احلكومة 
اختيار الكفاءات في عضوية هذا 
املركــــز، وان تنأى بنفســــها عن 
اختيار الشخصيات التقليدية او 
تلك التي تتم بناء على توصيات 

سياسية.
  وقال «إذا أحسنا إدارة األزمات 
بعد اختيار الكفاءات املؤهلة لذلك 
فإننا منضي في الطريق الصحيح»، 
معتبــــرا ان زيارة ســــمو رئيس 
الوزراء إلى منطقة األحمدي جيدة  
لكنها غير كافية، إذ البد من تفعيل 

اجلهود، ومحاسبة املقصرين.
  من جانب آخر أعرب هايف عن 
أمله في ان يبــــدأ اجلهاز املركزي 
املكلــــف متابعة قضيــــة املقيمني 
بصورة غير قانونية بداية صحيحة 
بعيدا عــــن اي تأثيرات خارجية، 

أحمد العبداهللا بســــرعة تشكيل 
جلنة حتقيق فيمــــا ورد بتقرير 
ديوان احملاسبة األخير من جتاوزات 
مالية وإدارية سجلها الديوان على 
وزارة اإلعالم، وملعرفة ملاذا هدرت 

٤٥ مليون دينار؟
  وأكد ضرورة قيام الوزارة بالرد 
على املخالفات التي سجلها الديوان 
ملعرفة مدى صحة هذه املعلومات 
والتجاوزات، مشيرا الى ضرورة 
قيام وزير اإلعالم بتتبع أوجه اهدار 

املال العام في وزارته.
  مــــن جانبه، دعا النائب محمد 
هايف الــــى منح مركــــز مواجهة 
األزمات الــــذي أعلن عنه مجلس 
الوزراء أخيرا صالحيات واسعة، 
تصل الى حد احملاســــبة وإحالة 
الى اجلهات املختصة،  املقصرين 
معتبرا ان انشاء هذا املركز خطوة 

 امتــــدح رئيــــس مجلس األمة 
باإلنابة د.علــــي العمير القرارات 
الصادرة عن مجلس الوزراء أخيرا 
بشأن أزمة الغاز في األحمدي، مؤكدا 
ان االجراءات احلكومية األخيرة 
تدلل على جدية احلكومة في بذل كل 

ما في وسعها حلل هذه املشكلة.
  وأوضح ان النواب استبشروا 
خيرا باإلعالن عن تشــــكيل مركز 
مواجهــــة األزمــــات للتعامل مع 
مختلف الكــــوارث واألزمات التي 
تتعرض لهــــا البالد، الفتا الى ان 
هذا ما كان يطالب به النواب منذ 

مدة طويلة.
  وأشاد العمير باخلطوات التي 
اتخذها مجلس الوزراء بشأن تسرب 
الغاز في منطقة األحمدي، مشيرا 
الى ان زيارة سمو رئيس الوزراء 
ملدينــــة األحمدي أعطت رســــالة 
واضحة أن صحة املواطنني ال تهاون 
فيها وتستدعي اتخاذ جميع التدابير 

لسالمة املواطنني.
العميــــر ان تواجد    وأضــــاف 
ســــمو رئيس الوزراء في املوقع 
أعطى مؤشــــرا ايجابيا وارتياحا 

للمواطنني.
  وطالب العمير بتطبيق املعايير 
على املصانع واملنشآت الصناعية 
حســــبما جاء مــــن توصيات في 

مجلس الوزراء.
العمير    وفي شأن آخر، طالب 
وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ 

 حسني احلريتي  د.علي العمير  محمد هايف 

 الخرافي: تطوير آلية العمل والتنسيق بين المجالس التشريعية
  في دول «التعاون» يضيفان عنصراً مهماً للعمل الخليجي المشترك 

 رؤساء المجالس النيابية في «التعاون»: تفعيل اتفاقيات التجارة بين دول المجلس وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة واستكمال إنشاء السكة الحديد 

 الشيخ محمد بن راشد خالل لقائه جاسم اخلرافي ورؤساء املجالس 

محكمة العدل الدولية.
  وعبر املجتمعون عن قلقهم من 
ظاهرة االرهاب الدولي وما صاحبها 
من تطور نوعي في االعمال االرهابية 
متثلت في «الطرود املفخخة» وما 
ميكن ان يســــببه ذلــــك من تزايد 

التهديدات االرهابية. 
  كما اكدوا على اهمية اســــراع 
اللجان الوزارية ملجلس التعاون 
لدول اخلليــــج العربية في تنفيذ 
توصيات قادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في دوراتهم 
العادية خاصة في اطار: تفعيل املادة 
اخلامسة في االتفاقية االقتصادية 
اخلاصة بتعزيز بيئة االستثمار 
بني دول املجلس واملادة ١٢ اخلاصة 
بتشجيع اقامة املشروعات املشتركة، 
وزيادة االستثمارات البينية التي 
تسهم في حتقيق التكامل بني دول 
املجلس في جميع املجاالت حتى 
يتحقق التعافي الكامل القتصادات 
دول املنطقة من تداعيات ونتائج 

االزمة املالية العاملية.
  واستكمال الدراسات التفصيلية 
ملشروع سكة حديد دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  واملســــاواة فــــي املعاملة بني 
مواطنــــي دول مجلــــس التعاون 
الفني. واتخاذ  التعليم  في مجال 
االجراءات الالزمة لتفعيل اتفاقيات 
التجارة بني دول مجلس التعاون 
ودول رابطــــة التجارة االوروبية 
وكذلك احلوار االســــتراتيجي مع 
رابطة دول اآلسيان، والتعاون مع 

االحتاد االوروبي. 

لدعم التنمية في جمهورية جزر 
القمر، واملساعدات التي قدمتها قطر 
في هذا الشــــأن، واشادوا بجهود 
سموه لتعزيز األمن، واالستقرار، 
وحتقيق السالم العادل والشامل 

في الشرق االوسط. 
  واعربوا عن االرتياح للجهود 
احلثيثة التي تقوم بها دولة قطر 
وفي اطار اللجنة الوزارية العربية 
– االفريقية وبالتعاون مع الوسيط 
املشترك لالحتاد االفريقي واألمم 
املتحدة للتوصل الى اتفاق سالم 

شامل ونهائي في «دارفور».
  وأكد املجتمعون على دعم حق 
الســــيادة لدولة االمارات العربية 
املتحــــدة علــــى جزرهــــا الثالث 
طنب الكبــــرى، وطنب الصغرى، 
وأبوموسى، وعلى املياه االقليمية، 
واالقليم اجلوي، واجلرف القاري، 
واملنطقــــة االقتصادية اخلالصة 
للجزر الثالث باعتبارها جزءا ال 
يتجزأ من دولة االمارات العربية 
املتحدة، والتعبير عن االسف لعدم 
احراز االتصاالت مع جمهورية ايران 
االســــالمية أي نتائج ايجابية من 
الى حل قضية  التوصل  شــــأنها 
اجلزر الثــــالث مما يعرقل تعزيز 
التعاون  التعاون لدول مجلــــس 
اخلليج العربية مع ايران، ومطالبة 
ايران بضرورة االستجابة للوسائل 
السلمية التي تؤدي الى اعادة حق 
دولة االمارات العربية املتحدة في 
الثالث خاصــــة في اطار  جزرها 
املساعي حلل القضية عن طريق 
املفاوضات املباشرة، او اللجوء الى 

القاها امام القمة، من رؤى تنم عن 
حكمة وبصيرة وجتربة وحرص 
علــــى رؤية عالم متــــوازن واكثر 

اشراقا لكل الدول واملجتمعات.
  وعبــــروا عن خالص امنياتهم 
خلادم احلرمني الشــــريفني بدوام 
الصحة والعافية والشفاء العاجل. 
كما عبروا عــــن ارتياحهم لزيارة 
خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 
الى اجلمهورية العربية السورية، 
وقد نتج عن الزيارة تقريب وجهات 
النظر بني سورية ولبنان، حيث قام 
خادم احلرمني الشريفني بصحبة 
الرئيس بشــــار االســــد – رئيس 
اجلمهوريــــة العربية الســــورية 
بزيارة للجمهورية اللبنانية حيث 
الى  اعتبرت زيارة تاريخية ادت 
توحيــــد الصــــف اللبناني ورأب 
الصدع وهو ما يسعى اليه خادم 
احلرمني الشريفني لوحدة وحلمة 

الصف العربي.
الســــلطان    كما هنأ احلضور 
قابوس بن سعيد مبناسبة العيد 
الوطني االربعني لســــلطنة عمان 
الثامن عشــــر من  والذي صادف 
نوفمبر واشادوا باالجنازات التي 

حتققت على ارض السلطنة.
التي قام  بالزيارة    كما اشادوا 
بها صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني – أمير دولة قطر الى 
جمهورية جزر القمر املتحدة والتي 
متثل مبادرة مهمة لتعزيز التضامن 
العربــــي، معربني عن شــــكرهم 
وتقديرهم للجهود التي بذلها سموه 

مجلس التعاون ودعمهم وتأييدهم 
املطلــــق جلميع االجــــراءات التي 
اتخذتها مملكة البحرين ملواجهة 
االعمــــال االرهابية وجميع انواع 
التحريض والتخريب التي تهدف 
الى زعزعة النظام واالســــتقرار، 
واستهداف االبرياء وترويع االمنني 
من مواطنني ومقيمني، والتصدي 
ملثل هذه االعمال  االرهابية التي 
تقوم بها مثــــل تلك الفئة الضالة 

واملخربة.
  وهنأ رؤساء املجالس التشريعية 
امللك حمد بن عيســــى آل خليفة ـ 
ملك مملكــــة البحرين على جناح 
النيابية والبلدية في  االنتخابات 

مملكة البحرين.
  كما اشاد بالتجربة الدميوقراطية 
البحرين ووصفوها بانها  ململكة 
جتربة دميوقراطية جرت في اجواء 
من الشفافية واملصداقية العالية، 
ومبشاركة واسعة من جميع اطياف 

الشعب البحريني.
  وهنأ املجتمعون امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ـ ملك البحرين 
على  نيل جاللته جلائزة اإلبداع 
اإلعالمي، عن روح املبادرة االيجابية 
جتاه دعم احلريات االعالمية، وذلك 
من خالل امللتقى االعالمي العربي 
الذي استضافته الكويت في شهر 

ابريل ٢٠١٠.
  واشادوا بنتائج مشاركة خادم 
امللك عبداهللا  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز آل ســــعود في قمة 
العشرين، في مدينة «تورنتو» في 
كندا، مثمنني ما تضمنته الكلمة التي 

تسهم في تعزيز وترسيخ العالقات 
مع هذه الدول الشقيقة والصديقة 

في شتى املجاالت.
  واشــــاد رؤســــاء املجالــــس 
التشريعية بالكلمة السامية للملك 
حمد بن عيســــى آل خليفة ـ ملك 
البحرين مبناسبة العشر  مملكة 
األواخــــر من رمضــــان، التي أكد 
فيها جاللته على مواصلة مسيرة 
البناء والنماء ومخططات االصالح 
ودعم اسس دولة احلق والقانون 
والدميوقراطية وحقوق االنسان 
واالزدهار االقتصادي واالجتماعي 
والثقافــــي، ودعوتــــه الى وقوف 
اجلميع وقفة رجل  واحد في وجه 
العنف واالرهاب بجميع اشكاله، 
والتشبع مبا في الدين االسالمي 
احلنيف من مبادئ السماحة واملودة 
واالخاء والسلم والرحمة والتعاون 
ووحدة الصــــف واجتماع الكلمة 
وطاعة اهللا ورسوله وأولي األمر، 
والى التشبث بالوسطية واالعتدال 
ونبذ العنف، وذلك ضمن برنامج 
شامل إلصالح احلقل الديني، تدفع 
به عجلة التنمية وترص الصفوف 
وتنشر احملبة واملودة بني الناس 

وتبني صروح املستقبل.
  كما اشــــاد رؤســــاء املجالس 
التشريعية بقدرة وجاهزية االجهزة 
االمنية في مملكة البحرين، حول 
كشف وتفكيك شــــبكة تنظيمية 
ضمن مخطط ارهابي يســــتهدف 
امن واســــتقرار مملكة البحرين، 
مؤكديــــن على وقــــوف وتضامن 
التشــــريعية في دول  املجالــــس 

العربية  لــــدول اخلليج  التعاون 
بإدراج بند دائم على جدول اعمال 
االجتماعــــات الدورية حول ما مت 
تنفيذه من قرارات القمم اخلليجية 
في جميع جوانب العمل اخلليجي 
املشترك، واحالة هذا املوضوع الى 
التنسيق لدراسته وتقدمي  جلنة 

تقرير حوله خالل ثالثة اشهر.
  والتأكيد علــــى فكرة ان يقوم 
الــــدوري بالقاء  رئيس االجتماع 
اخلطاب أو رسالة أمام قمة مجلس 
التعاون على أن ينقل األمني العام 
ملجلــــس التعاون هذه الرغبة الى 

القادة.
  واقرار نظام عمل االجتماعات 
التنسيقية للمجالس التشريعية 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
البرملانية  امام احملافــــل  العربية 

الدولية.
  واملوافقة علــــى تنظيم زيارة 
للبرملان االوروبي، وعلى أن يتم 
الزيــــارة في املرحلة  تقييم هذه 
الزيارة  القادمــــة بحيث تكــــون 
على مستوى الرؤساء، وان يضم 
الوفد عددا من رؤســــاء وأعضاء 

البرملانات.
  واالتفاق على ان يكون التمثيل 
في االجتماع الدوري واجتماعات 
االمناء العامني بوفد واحد على أن 
يترك لكل مجلس تشكيله حسبما 

يراه مناسبا.
املجالــــس  رؤســــاء    وعبــــر 
التشــــريعية عن بالــــغ تقديرهم 
للجهود املخلصة والصادقة التي 
يبذلها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد رئيس الدورة الثالثني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وما يبديه 
سموه من حرص واهتمام كبيرين 
لدفع مســــيرة التعاون املشترك، 
ونقلها إلى آفــــاق أرحب، ملا فيه 
حتقيق املزيد من التقدم واإلخاء 

لشعوب دول املجلس.
  ورحب املجتمعون بنتائج جولة 
سموه في عدد من الدول العربية 
واألوروبية في اطار اجلهود التي 

التعاون.
  وفي ختام كلمته اعرب اخلرافي 
عن متنياته لرئيس االجتماع رئيس 
املجلــــس الوطنــــي االحتادي في 
الغرير  دولة االمارات عبدالعزيز 
بالتوفيق فــــي حتقيق طموحات 

ومصلحة شعوب املنطقة.
  وكان االجتماع الدوري الرابع 
لرؤساء املجالس التشريعية لدولة 
مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربيــــة قد افتتــــح صباح أمس 
برئاســــة رئيس املجلس الوطني 
االحتاد بدولة االمــــارات العربية 
املتحدة عبدالعزيز الغرير الذي ألقى 
كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره 
لرئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
وعلى ما قدمه طوال فترة ترؤسه 

لالجتماع الدوري الثالث.
  وبني الغرير ان االجتماع الرابع 
ميثل نقطــــة انطالق جديدة نحو 
مستقبل االجتماعات الدورية املقبلة 
بعد تأسيس نظام عمل االجتماعات، 
معتبرا ان االجتماع يعد قيمة مضافة 
للتعاون والتنسيق البرملاني مبا 
يحقق غايات شعوب دول مجلس 
التعاون اخلليجي في تعزيز اواصر 

التفاهم املتبادل.
  من جانبه اســــتعرض االمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية تقرير 
االمانــــة العامــــة للمجلس حول 
مســــيرة العمــــل اخلليجي خالل 

العام ٢٠١٠.
  وأصدر رؤساء املجالس النيابية 
بيان ختامي في ختام اجتماعاتهم 
أكدوا فيه ضــــرورة تفعيل بيئة 
االســــتثمار بــــني دول املجلــــس 
وتشجيع إقامة املشاريع املشتركة 
التفصيلية  الدراسات  واستكمال 
ملشروع سكة حديد دول مجلس 
التعاون واملساواة في املعاملة بني 

مواطني دول املجلس.
  وقــــد اتفــــق احلضــــور على 

اآلتي:
املقترح    املوافقة على إحالــــة 
املقدم من األمني العام لدول مجلس 

 اكــــد رئيــــس مجلــــس االمة 
آلية  جاســــم اخلرافي ان تطوير 
العمل والتنســــيق بني املجالس 
التشريعية لدول مجلس التعاون 
اخلليجــــي وتفعيلهــــا فــــي اطار 
مؤسسي وااللتزام مبا يتم اتخاذه 
من قــــرارات يضيف عنصرا مهما 
للعمل اخلليجي املشترك الذي يعد 
منوذجا متميزا من مناذج التعاون 
االقليمي مبا يربط دوله وشعوبه 
من روابــــط تاريخية ومبا ميثله 
من عمق استراتيجي على جميع 

االصعدة.
  واضاف اخلرافي في كلمته التي 
ألقاها خالل افتتاح االجتماع الدوري 
الرابع لرؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطنــــي واالمة لدول 
مجلس التعــــاون اخلليجي الذي 
يعقد اعماله في العاصمة االماراتية 
ابوظبي ان ما قامت به الكويت خالل 
ترؤسها لالجتماع الدوري السابق 
من متابعات وانشطة اسفر العديد 
املتميزة  النتائج واالجنازات  من 
ابرزها ما حــــدث من نقلة نوعية 
في تنظيم العمل البرملاني املشترك 
وتطوير اجراءاته وقواعده، مشيرا 
التي  التنسيقية  الى االجتماعات 
عقــــدت بــــني الوفــــود البرملانية 
اخلليجيــــة على هامــــش احملافل 
البرملانية العربية والدولية التي 
كانت نقطة انطالق مشتركة عكست 
وحدة املوقف االمر الذي كان له ابرز 
االثر في تدعيم املوقف اخلليجي 

وتعزيز حضوره الدولي.
  واعــــرب اخلرافي عن شــــكره 
العربية  وتقديره لدولة االمارات 
املتحدة قيادة وحكومة وشــــعبا 
الوفود املشــــاركة  على ما لقيته 
من حفاوة وتكرمي، منوها بجهود 
االمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية وجميع العاملني 
بجهــــاز االمانــــة العامــــة على ما 
قدموه مــــن دعم وبذلوه من جهد 
فــــي متابعة توصيــــات وقرارات 
الدورية لرؤســــاء  االجتماعــــات 
املجالس التشريعية لدول مجلس 

 الوعالن لـ«البدون»: ستمر عليكم سنوات عجاف.. كان اهللا 
في عونكم.. ولن نسمح بمزيد من الظلم.. ترى لهم «حوبة» 

الهادف الى عدم وجود شيء اسمه 
بدون بعد ٥ ســـنوات، وهذا األمر 
جيد، ولكن اذا كان هذا األمر قائما 
الظلم واالنتقائية فسيكون  على 
مؤملا جدا، مشيرا الى ان املؤسسة 
التشريعية ونواب األمة سيكونون 
ذلك السد املنيع الذي يقف أمام كل 
من يريد ان ميس كرامة هذه الفئة 
وحقوقها وإنسانيتها ولن نسمح 
بأن متارس أي جهة االفتراء والظلم 
على أحد، مبينا ان كرامة اإلنسان 
على هذه األرض هو األصل، فنحن 
في بلد املؤسسات، وأخاف ما أخاف 
من «حوبة» البدون وظلم بعضهم، 
مؤكدا ان من له حق في التجنيس 
فليجنس إذا كانت احلكومة جادة 
ومن ليس له حق فليخطر بذلك 
واألسباب أيضا التي أدت الى عدم 
منحه اجلنسية وعليه ان يسمح له 
باللجوء الى القضاء إذا شعر بالظلم 
او االفتراء ويكون القضاء هو املالذ 
اآلمن للجميع وكل تلك اإلجراءات 
التي تتم خالل هذه السنوات مع 
املدنية دون  منحهـــم حقوقهـــم 

الضغط والتضييق عليهم. 

رقم ١٩٩٦/١٢ وان هذه االتفاقيات 
املوقعة دوليا ولها شرعية البد ان 
حتترم حتى ال نوصف بأننا دولة 
مارقة خارجة عن القانون الدولي، 
مؤكدا ان هذه الشـــرعية الدولية 
هي التي أرجعت لنا بلدنا الكويت 
وكان لها الفضل بعد اهللا في منحنا 
القوة التي ننطلق منها السترجاع 
بلدنا. وبـــني الوعالن ان إخواننا 
البدون ســـيمرون بسنني عجاف 
وسنوات «قحط» ال ميكن ان تقر 
بها العني بسبب توجه هذه اللجنة 

املاضية من القوانني والقرارات ما 
يجعلها حتلها ولكن دون جدوى، 
ونحن نقف على منهجية حكومية 
عرجاء تسعى لذر الرماد في العيون 
ومحاولة تسييس القضية وخلق 
قضية محورية جديدة ينشغل بها 
السياسي دومنا جدوى،  الشارع 
مؤكـــدا اننا ال نضـــع العصا في 
الـــدوالب ولكن نعلـــن أن طريق 
الـــدوالب غير واضح وسياســـة 
احلكومة غير واضحـــة وتفتقد 

منهجية الشفافية والوضوح.
  ووجه النائب الوعالن تساؤله 
لرئيـــس احلكومة ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
بقولـــه مـــا أهميـــة االتفاقيات 
الدوليـــة التـــي ســـيتم التوقيع 
عليها فـــي األمم املتحدة التي لم 
تطبق ويتم جتاهلهـــا، مبينا ان 
الكويت وّقعـــت اتفاقية احلقوق 
االجتماعية والثقافية واملصادقة 
عليها في مجلـــس األمة بقانون 
رقـــم ١٩٩٦/١١، كما وّقعت اتفاقية 
العهد الدولـــي املتعلق باحلقوق 
املدنية والسياسية املصادق عليها 
في مجلس األمة الصادرة بقانون 

 قال النائب مبارك الوعالن ان 
احلكومة غير جادة في حل قضية 
البـــدون، وان كانت جادة فلديها 
من القـــرارات والقوانني واللجان 
التي شـــكلتها مـــا يكفيها، ولكن 
هناك محاولة جديـــدة لاللتفاف 
حول هذه القضية وحتريك املياه 
الراكدة إعالميا بحالة الدوران الذاتي 
إللهاء الرأي العام مبسلسل جديد 
اسمه جلنة البدون التابعة ملجلس 
الوزراء، مشـــيرا الى ان املكتوب 
واضح مـــن عنوانه (...) فبعض 
األعضاء املعينني لهذه اللجنة مع 
بالغ احترامنا لهم ولشخصياتهم 
لديهـــم مواقف مســـبقة من هذه 
القضيـــة وحتديدا ضد أبناء هذه 
الفئة إن لم نقل انهم يقفون ضد 

هذه الفئة على طول اخلط.
  وبـــني الوعالن انـــه ليس من 
الضروري احلكم على هذه الفئة 
وهي لم تبدأ أعمالها ولكن احلكم 
على سياسة احلكومة هو األصل 
في هذا امللف، فاجلدية في اإلجناز 
ال تكمن في تشكيل اللجان وتصدر 
الصحف إلعالن الرغبة في حلها، فقد 
كانت لدى احلكومة خالل السنوات 

ق على لجنة الفضالة بالقول: الحكومة غير جادة فلديها من القرارات واللجان ما يكفيها   علَّ

 مبارك الوعالن

الشورى والوطني واألمة لدول املجلس 
ــاء دول املجلس الى  حتيات قادة وزعم
رئيس دولة اإلمارات ومتنياتهم لسموه 
مبوفور الصحة والسعادة ولشعب دولة 

اإلمارات مبزيد من التقدم واالزدهار. 

ــأنها ان تدعم  وخروجه بقرارات من ش
مسيرة املجلس ووضعها امام قادة دول 
ــم املقبلة في  ــس التعاون في قمته مجل

ابوظبي.
ــاء مجالس  ــم، نقل رؤس ــن جهته   م

مبا يلبي آمال وطموحات شعوبه ويحقق 
رفاهيتها.

ــي هذه  ــة ف ــيخ خليف ــرب الش   وأع
ــاح االجتماع  ــبة عن متنياته بنج املناس
ــات اخلليجية  ــاء البرملان ــع لرؤس الراب

ــم  ــارك رئيس مجلس األمة جاس  ش
ــمية  ــتقباالت الرس ــي في االس اخلراف
ــاء  ــي أقيمت أمس رؤس ــة الت اإلماراتي
ــواب والوطني  ــورى والن ــس الش مجال
ــاون لدول  ــس التع ــدول مجل واألمة ب
اخلليج العربية الذين يعقدون اجتماعهم 

الدوري الرابع.
ــمية التي  ــاءات الرس ــت اللق   ومتثل
ــه  ــع نظرائ ــي م ــا اخلراف ــارك فيه ش
ــس دولة اإلمارات  اخلليجيني بلقاء رئي
ــيخ خليفة بن زايد  العربية املتحدة الش
ــس دولة اإلمارات  ــان ونائب رئي آل نهي
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.
  ومن جانبه، أكد رئيس دولة االمارات 
ــد آل نهيان أمس  ــيخ خليفة بن زاي الش
ــات  ــاء البرملان ــتقباله رؤس ــالل اس خ
دور  ــة  أهمي ــني  اخلليجي ــورى  والش
ــة وتطوير املجاالت  البرملانات في تنمي
ــعوب دول املجلس وتفعيل  املختلفة لش
ــيق  والتنس اخلليجية  ــات  البرملان دور 
ــدا قويا  ــكل راف ــترك بينها ما يش املش
لتعزيز مسيرة مجلس التعاون اخلليجي 
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