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الخرافي: سمو األمير يدعم الديموقراطية الكويتية 
ويحرص على استمرارها أداةً بناءةً وصورة مشرقة أمام العالم

للتحرير دروس�ه وعبره وأولها 
ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية 
التي كانت سندًا أثناء فترة االحتالل

وكان تعبيرا وتقديرا لدولة الكويت ودورها البناء وااليجابي في 
عالقاتها مع دول العالم وإميانها قيادة وشعبا مببادئ احلرية 
والعدالة واملش����روعية والس����لم العاملي التي يعمل من أجلها 
املجتمع الدولي اضافة الى التزامها باملواثيق الدولية والقانون 

الدولي ومساهمتها في دعم التنمية في الدول النامية«.
وأضاف ان للتحرير دروسه وعبره »وأولها ضرورة احلرص 
على الوحدة الوطنية التي كانت سندا للموقف الكويتي أثناء 
فترة االحتالل الغاشم، وكذلك احلرص على أن تكون املمارسة 
السياسية وسيلة بناء ال هدم وأن يحرص أبناء الكويت دائما 
على أن تكون الدميوقراطية وسيلة للتقارب والتالحم وتعطي 

صورة مشرقة للكويت وشعبها«.
وذكر ان الدستور هو غاية ووسيلة لتحقيق األهداف واملصلحة 
الوطنية وهو املنظم للسلطات واحلقوق والواجبات وهو يشكل 
خطوة لألمام في ذلك مبا وضعه من قواعد وأسس تضمن احلريات 

وتضع املمارسة السياسية في اطار نظام دميوقراطي.
وقال ان حتقيق غايات الدستور ومقاصد املشرع الدستوري 
يتطلب ممارسة دميوقراطية مسؤولة وحكيمة تضع في االعتبار 
تلك املقاصد والغايات وتعم����ل على حتقيقها مضيفا انه »اذا 
خرجت املمارس����ة الدميوقراطية عن ذل����ك فإنها تلحق ضررا 

بالدستور والدولة واملجتمع«.
وأضاف »نحن دائما بحاجة الى وقفات تأمل ومراجعة وتقييم 
ونقد الذات ألساليبنا ووسائلنا وممارستنا الدميوقراطية حتى 
نتمكن من تصحيح مسيرتنا وحتقيق أهدافنا الوطنية وذلك 
على أس����اس االحترام املتبادل وفي اط����ار من احلوار الوطني 

العقالني البناء وعلى قاعدة من الوحدة الوطنية«.
وعن دور مجلس األمة قال اخلرافي ان »املجلس ركن أساسي 
في بنيان نظامنا الدميوقراطي ودوره يرتبط مبستوى وعي 
الناخب والنائب وبحرص كل منهما على ممارسة حقوقه وأداء 
واجبه بالش����كل الصحيح« مضيف����ا ان املجلس »كان حاضرا 
في حياتنا السياسية وكان ميارس دوره في مختلف مراحلها 
وأوضاعها اال أن نتائج هذا الدور لم تكن باملس����توى املطلوب 

في بعض األحيان«.
وأضاف ان املجلس ميتلك اختصاصات وأدوات دستورية 
مهمة »ويجب أن يحسن أعضاؤه اس����تخدامها ويعملوا على 
تكريس تقاليد وأعراف برملانية بناءة تسهم في تطوير وتفعيل 

دور مجلس األمة في املستقبل«.

الدولية واالقليمية اتخذت موقفا صلبا في دعم احلق الكويتي 
والشرعية الكويتية ضد الغزو«.

وقال ان »هذا املوقف لم يأت من فراغ بل كان إقرارا بهذا احلق 

مجلس االمة ان ذلك »كان حدثا تاريخيا مهما للشعب الكويتي 
له دالالته وعبره ودروس����ه التي يجب أن نس����توعبها بشكل 
صحيح« مضيفا ان أبرز دالالته »أن املجتمع الدولي ومنظماته 

أشاد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي بدعم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ملسيرة الكويت الدميوقراطية وحرصه 
على أن تكون املمارسة الدميوقراطية أداة بناء ووسيلة تقدم 

للشعب الكويتي وصورة مشرقة للكويت أمام العالم.
 وأع����رب اخلراف����ي في لق����اء خ����اص أجرته مع����ه مجلة
 »الكويت« الصادرة عن وزارة االعالم في عددها لشهر فبراير 
اجلاري عن التقدير لتوجيهات س����موه املتواصلة »لتصحيح 
ما يطرأ على مسيرتنا الدميوقراطية من ممارسات غير بناءة 
ولصب����ره وحلمه على العثرات فهما تعبير كبير عن متس����ك 
س����موه بالدميوقراطية ودعمها بحكمة القائد املسؤول واألب 

احلريص على أبناء شعبه«.
وقال اخلرافي في اللقاء الذي جاء مبناسبة احتفاالت الكويت 
باألعياد الوطنية ان عهد صاحب الس���مو األمير »عهد مشرق 
بإذن اهلل يتطلع فيه الش���عب الكويتي الى املزيد من التقدم 
واالزدهار بقيادة س���موه وسمو ولي عهده األمني« مضيفا ان 
»عهد س���موه امتداد وتواصل حلكم عرف بالتسامح وانفتاح 
احلاكم على احملكوم ومبا يكنه الش���عب الكويتي له من حب 

ووالء«.
وعن ذكرى االس���تقالل ذكر ان لهذه الذكرى معاني كبيرة 
في قلب كل كويتي »واالستقالل هو محطة كبرى في مسيرة 
الش���عب الكويتي في ظل حكم أس���رة آل صباح الكرام نحو 
بناء وطن آمن ومس���تقر ومس���تقل ينعم فيه شعبه بالرخاء 

واالزدهار«.
وأضاف ان هذه املس����يرة توجت مبحطة أخرى مهمة وهي 
الدستور »الذي توج مرحلة االستقالل ومهد الطريق لبناء دولة 
مؤسسية عصرية يسودها القانون وأصبحت وسيلة الشعب 

الكويتي لتحقيق أهدافه الوطنية«.
وقال اخلرافي ان الدستور »كان بداية مرحلة جديدة وليس 
نهاية املطاف وهو ثمرة تطور في املمارس����ة السياسية وفي 
العمل الوطني الكويتي وأدى الى حتقيق نقلة نوعية في هذه 
املمارسة وفي الكيان املؤسسي للدولة« داعيا الى احلرص »على 
أن تكون ممارستنا السياسية في إطار الدستور ممارسة بناءة 
ومس����ؤولة وحكيمة تفعل دولة املؤسسات والقانون وترسخ 
االحترام لقيم الدميوقراطية احلقة وتعمل على حتقيق تطلعات 

املواطن الكويتي وأولوياته«.
وعن ذكرى حترير البالد من الغ����زو الصدامي قال رئيس 

 حل�م وصب��ر س�م�و األمي�ر
 على العثرات تعبير كبير عن تمسكه 
بالديموقراطية ودعمها بحكمة القائد

خالل لقاء خاص أجرته معه مجلة »الكويت« الصادرة من وزارة اإلعالم في عددها للشهر الجاري

رئيس مجلس األمة استقبل رئيس المجلس التشريعي في هونغ كونغ
استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه ظهر امس 
رئيس املجلس التشريعي في هونغ كونغ يوك سنغ جاسبر تسانغ 
والوفد املرافق له. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس األمة رئيس جلنة 
الصداقة الكويتيةـ  الصينية عبداهلل الرومي وعضو جلنة الصداقة 
الكويتيةـ  الصينية العضو ناجي العبدالهادي وقنصل عام الكويت 
لدى هونغ كونغ السفير بدر التنيب، واألمني العام املساعد لشؤون 

العالقات العامة واإلعالم مبجلس األمة هاشم املوسوي.
ــبل  ــث العالقات الثنائية بني البرملانني وس ــالل اللقاء بح مت خ
تعزيزها، السيما على الصعيد البرملاني كما مت بحث آخر املستجدات 

وتطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.
ــرف رئيس  ــب آخر، أقام اخلرافي مأدبة غداء على ش من جان
املجلس التشريعي في هونغ كونغ يوك سنغ جاسبر تسانغ والوفد 
املرافق له، حضر املأدبة عضو جلنة الصداقة الكويتية ـ الصينية 
ــني احلريتي واألمني العام  العضو ناجي العبدالهادي والعضو حس
ملجلس األمة عالم الكندري وقنصل عام الكويت لدى هونغ كونغ 
السفير بدر التنيب، واألمني العام املساعد لشؤون العالقات العامة 
واإلعالم مبجلس األمة هاشم املوسوي، وكبار املسؤولني في األمانة 

العامة ملجلس األمة.

)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مستقبال نظيره في هونغ كونغ بحضور عبداهلل الرومي


