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خالل الندوة التي أقامها احملامي عبداحلميد دشتي بعنوان »وفاء لسورية« مساء أمس األول

القالف: الوقوف مع الشعب السوري واجب ديني ووطني

أرض الواقع، وأضاف أن هناك 
قوى خارجي���ة ال تريد تنفيذ 
أجندة اإلصالح حتى ال تكون 
سورية في الريادة، محذرا في 
الوقت نفس���ه من اللعب على 
الفتن في س���ورية  اش���تعال 
وذلك في ظل وجود العديد من 
الطوائف في سورية التي تكفي 

إلشعال نار الفتنة.
وقال: ان كان حزب البعث 
العراقي احتل الكويت، فإن حزب 
البعث السوري ساهم في تحرير 

الكويت.
وم���ن جانبه، أش���ار عضو 
مجلس رجال األعمال السوري 
� الكويتي إبراهيم أحمد إلى أن 
المقيمين السوريين في الكويت 
يعيشون على هذه األرض الطيبة 
وكأنهم في بلدهم سورية، مؤكدا 
في الوق���ت نفس���ه أن الجالية 
السورية في الكويت تحترم وتجل 
الموقف الكويتي الداعم لسورية 

في هذه المرحلة الحرجة.
ومن جهت���ه، وصف عضو 
نقابة الفنانين السورية الفنان 
ع���ارف الطويل األزم���ة التي 
تعيش���ها س���ورية بالصعبة 
والموجعة، وأضاف أن سورية 
على مر التاريخ شهدت العديد 
م���ن األزمات الت���ي تجاوزتها 
بفضل حكم���ة وحنكة القيادة 

والشعب السوري.
وأشار إلى أن هناك الماليين 
العربية خرجت  من الشعوب 
في مظاهرات تطالب بإسقاط 
أن الشعب  رؤسائها في حين 
السوري خرج بالماليين أيضا 
إلبقاء رئيسه وليس إلقصائه، 
الفتا إلى أن س���ورية ستكون 
صخ���رة القومي���ة العربي���ة 
والمقاومة اإلسالمية الشريفة 
ولن تخض���ع أو ترك���ع لمن 
يريدون تهميش هذا الدور عن 

سورية.
وق���ال: أتفهم وج���ود قناة 
إعالمي���ة س���ورية معارضة 
للنظام تقوم بالتسويق لنشر 
أهدافها وأجندتها، ولكن ال أتفهم 
التضليل والتضخيم اإلعالمي 
الخاصة غير  القنوات  لبعض 
الس���ورية التي يفترض منها 
أن تكون محايدة وصادقه في 
عملها اإلعالمي، وهذا ما يؤكد 
ويثبت أن األزمة في س���ورية 

هي مؤامرة.
رشيد الفعم  ٭

الى طبيعة موقعها على الخارطة 
العربية، ألنها بلد المقاومة التي 
تعاني من وجودها إسرائيل، 
واصفا في الوقت نفسه سورية 
بالمدد اإلستراتيجي للمقاومة 

اإلسالمية في لبنان.
ويرى أن إس���رائيل تشعر 
الس���وري على  بمدى الخطر 
كينونتها ووجوده���ا، ولهذا 
ترى أن الحل يكمن في اإلطاحة 
بالنظام السوري وخصوصا أن 
هناك دعوات قديمة تحث النظام 
السوري على تغيير مواقفه من 
عملية السالم مع إسرائيل، الفتا 
إلى أن النظام السوري رفض كل 
اإلغراءات التي قدمت إليه من 
أجل التخلي عن مواقفه ومبادئه 
تجاه قضية الصراع العربي � 

اإلسرائيلي.
ومن جانب���ه، أعرب ممثل 
مجلس الجالية الس���وري في 
الكويت د.وائل ناصر عن شكره 
وتقديره لدعم ومساندة حكومة 
وشعب الكويت عودة االستقرار 
واألمن الى كل المناطق السورية، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويت 
تعاملت بموضوعية مع األحداث 
التي جرت في سورية وذلك منذ 
اليوم األول وذلك عبر اتصال 
صاحب السمو األمير بالرئيس 
األس���د الذي أعلن وقوفه الى 
جانب االستقرار وإحالل األمن 

في سورية.
وأوض���ح أن األح���داث في 
ب���دأت بمطالب���ات  س���ورية 
واحتجاجات شرعية وحقوقية 
من قبل الناس اس���تجاب لها 
النظام الس���وري بسرعة عبر 
حزمة من القرارات التي طبق 
البعض منها على أرض الواقع 
بشكل سريع ومباشر، وأضاف 
أن ما يدعو الى االستغراب أن 
المطالبات واالحتجاجات  تلك 
تطورت فيما بعد لتأخذ منحى 
العنف المسلح وترويع األهالي 
وتدمير الممتلكات، الفتا إلى أن 
هذا ما دفع بالجيش السوري 
للتدخل في المدن إلعادة األمن 
واالستقرار وذلك على اعتبار 
انه مطل���ب جماهي���ري ملح 

وضروري.
وأك���د أن عمليات اإلصالح 
التي شرع فيها النظام السوري 
عبر حزمة من القرارات تحتاج 
الى الوقت والبيئة المناس���بة 
والهادئة لتنفيذها وتفعيلها على 

لن تنال من تصميم س���ورية 
وتمس���كها بالمواقف القومية 
والعربية الصائبة، ألنها تمتلك 
القوة إلس���قاط هذه المؤامرة، 
ولهذا يجب علينا ان نقف الى 
جانب استقرار وأمن هذا البلد 
العربي الوفي الذي لن ننسى 
مواقفه تجاه بلدنا في المحن 

والملمات.
ومن جانبه، قال الناش���ط 
المحام���ي جليل  السياس���ي 
الطب���اخ ان الواليات المتحدة 
وإسرائيل لم تكونا في يوم من 
األيام تحبان الشعوب العربية، 
وان هدف أميركا األساسي هو 
الحص���ول على النفط العربي 
فقط ال غير، وان الشرق األوسط 
الجديد الذي يريدونه إلسرائيل 
ولى وانته���ى، ألن األحرار في 
الوطن العربي واإلسالمي هم من 
يرسم مالمحه، وأن آخر أوراق 
الحملة التي تمارس على سورية 
وتستهدف نظامها وشعبها قد 

سقطت.
وأوضح أن استهداف النظام 
الس���وري لم يك���ن بالجديد 
وخصوصا أنه بعد اغتيال رفيق 
الحريري استعجلوا وخططوا 
إلصدار قرار من مجلس األمن 
يدين ويتهم سورية مباشرة، 
وأضاف انه���م لجأوا بعد ذلك 
الى المحكمة الدولية التي كانت 
بمثابة السالح الجديد إلسرائيل 
اللبنانية،  داخ���ل األراض���ي 
الوقت نفس���ه أن  معتبرا في 
تلك اإلجراءات واالتهامات التي 
وجهت الى س���ورية والتي لم 
يركع لها الرئيس بشار األسد 
كان هدفها الرئيسي هو الوصول 
الى سالح المقاومة اإلسالمية 
في لبنان والمتمثلة في حزب 

اهلل.
وأضاف: حكومة وش���عب 
الكويت بقيادة صاحب السمو 
س���تظل دائما بجانب األشقاء 
الس���وريين، وخصوص���ا أن 
س���ورية ولبنان وإيران كانت 
من أولى الدول التي س���بقت 
دول الخليج في استنكار الغزو 

العراقي الغاشم للكويت.
ق���ال: ال تهتموا بأن يطالب 
أحد من أعض���اء مجلس األمة 

بقطع العالقات معكم.
ومن جهته أش���ار الناشط 
السياسي د.مهدي السلمان إلى 
أن عملية استهداف سورية ترجع 

الدور، الفتا إلى أن مسؤوليتنا 
ككويتيين أن نسقط أي محاولة 
داخلية أو خارجية تستهدف دور 

بلدنا أو المساس بكرامتنا.
وأوضح أن الكرامة ال تكون 
بال انتماء، ألن االنتماء الصادق 
الذي تعاهدنا وتعاقدنا عليه 
هو للوطن، ألنه جوهر الكرامة، 
معتبرا في الوقت نفسه من ال 
يعرف الكرام���ة ال ذكر له وال 

ذكرى في التاريخ.
وقال: بكل أس���ف، البعض 
ممن يعملون لغايات رخيصة 
يح���اول تش���ويه الص���ورة 
وتسخيف معنى االنتماء لهذا 
الوط���ن، وان مواقفه تؤكد أن 
والءه عاب���ر للوطن، وهذا أمر 
خطير جدا يجب عدم السكوت 
عنه، ألنه انتهاك لقدسية الوطن 
ومس بسلطان الدولة وهيبتها 
وقوانينها ومنظومة عالقتها.

أمر قد يحدث  وأضاف: أي 
في بلدنا نس���تطيع معالجته، 
والدولة نجح���ت في معالجة 
قضاي���ا وملفات كبيرة، ولكن 
عندما تحدث محاولة مكشوفة 
الدولة  لالنقالب على خيارات 
وضد إرادة الشعب، فهذا أمر ال 
يمكن القبول به على االطالق.

وأكد أن المشهد الذي حصل 
في مجلس األم���ة قبل يومين 
ال يمت بصلة ال���ى الوطنية، 
ويرى أن هن���اك مجموعة من 
أعضاء مجل���س األمة تمردت 
على ثوابت األمة وسياساتها 
ومنظومة عالقاته���ا، وتبنت 
أجندة غير وطنية وغير عربية 
حين قررت االنخراط في مؤامرة 

على سورية.
وشدد على أن االنتماء هو عقد 
إلزامي بين الوطن والمواطنين، 
وهو إحس���اس بالمس���ؤولية 
تجاه الوطن واحترام القانون 
وااللتزام بالنظام والتوجيهات 
العامة، معتبرا في الوقت نفسه 
ان أي خل���ل في هذه الوظائف 
انتهاك لقدسية  يعتبر بمثابة 

االنتماء.
التي تقودها  الحملة  وقال: 
أميركا والدول الغربية وإسرائيل 
ضد سورية لم تعد أهدافها خافية 
على أحد، وان المطلوب حاليا 
هو حشد كل الطاقات لمواجهة 
هذه الحملة البشعة، ونحن على 
يقين بأن الضغوط على أنواعها 

ضد المتظاهرين الفلسطينيين 
والعرب في يوم النكبة؟

ويرى موقف هذه المجموعة 
بمثابة التمرد على سياس���ات 
الدولة ومحاولة مكشوفة لهز 
مصداقية الدولة تجاه األشقاء 
العرب، وخصوصا أن الكويت 
هي من قاد المصالحات العربية 
من أجل وحدة موقف العرب. 
وأك���د أن ما يميز الكويت أنها 
كانت والت���زال منصة لوحدة 
الع���رب وتضامنه���م ولدعم 
القضاي���ا العربي���ة العادل���ة 
والمحقة، معتبرا أن كل مشهد 
أو ص���ورة تعك���س غير هذه 
الحقيقة ال تم���ت الى الكويت 

وشعبها بصلة.
وأوض���ح أنه م���ن منطلق 
الحرص على السيادة والكرامة، 
ال يمكن أن نقبل بأي شكل من 
األش���كال االنتقاص من الدور 
المستوى  البناء لدولتنا على 
العربي، ولن يسمح ألي مجموعة 
بأن تقدم هذا الدور حتى يصبح 

على مقاس بعض الصغار.
الكويت  وقال: نحن شعب 
كما الدولة، تعلمنا الوقوف الى 
جانب القضايا العربية المحقة، 
حيث انن���ا انفطرنا على دعم 
نضال الش���عب الفلس���طيني 
لتحرير فلسطين من االحتالل 
الصهيوني، وانفطرنا على دعم 
المقاومة المش���روعة، واليوم 
نقف الى جانب سورية بقيادتها 
وجيشها وشعبها في كل خطوة 
تتخذ إلس���قاط المؤامرة ووأد 

الفتنة.
الوقف���ة  ه���ذه  واعتب���ر 
التضامني���ة مع األش���قاء في 
سورية في مواجهة ما وصفه 
بالمؤامرة الصهيو � أميركية انما 
هي وقفة صدق مع الذات تعبر 
عن أصالة شعب الكويت وقيمه 
المتجذرة وعروبته الصادقة، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه 
األصالة الكويتية ال يمكن ألحد 
أن يشكك بها من األشقاء العرب، 
وأن كرامتنا ال تسمح ألي كان 
بالمس���اس به���ا أو االنتقاص 

منها.
وشدد على أن الكويت كانت 
والتزال صاحبة دور في بناء 
البيئة العربية الواسعة، وهي 
جزء أسياس���ي م���ن المعادلة 
العربي���ة الكبي���رة، وأن أبناء 
الكويت يعتزون ويفتخرون بهذا 

المحتل والقضاء عليهم، الفتا 
إلى أن النظام الس���وري الذي 
الج���والن أرض مهمة  يعتبر 
ومطل���وب تحريرها فهم ذلك 

المخطط بشكل سريع.
وأوضح أن س���ورية قيادة 
وشعبا فتحت أبوابها لكل العرب 
المس���تضعفين ممن هاجروا 
من بلدانه���م نتيجة الظروف 
السياسية واالقتصادية الصعبة 
أنه  التي يواجهونها، وأضاف 
شاهد بنفسه في إحدى الزيارات 
كيف اس���توعبت واحتضنت 
سورية هؤالء المستضعفين 
ووفرت لهم كل الحقوق المدنية 
الحياة  التي تكفل  واإلنسانية 

الكريمة.
ويرى أن كل االنتصارات التي 
المقاومة اإلسالمية في  حققتها 
لبنان كان النظام السوري شريكا 
في تلك االنتصارات بنسبة %100، 
وأضاف أن س���ورية من خالل 
مواقفها المش���رفة مع القضايا 
العربية وأبناء الجالية العربية 
قد صدقت فعال في عروبتها وليس 

كالما كما يعتقد البعض.
وأضاف: نح���ن الكويتيين 
ندين لهذا الش���عب الش���قيق 
بالوفاء بما فعله معنا أيام محنة 
الغاشم، حيث  العراقي  الغزو 
كان النظام والشعب السوري 
خير سند وظهر للحق الكويتي، 
وواجبنا اليوم أن نقف بجانب 
أشقائنا السوريين في تجاوز 
التي  المرحل���ة الصعبة  هذه 
تستهدف أمنهم واستقرارهم.

وم���ن جهته أك���د المحامي 
الكويت  أن  عبدالحميد دشتي 
أميرا وحكومة أعلنت موقفها 
المتضامن صراحة  الرس���مي 
مع سورية قيادة وشعبا، وأن 
الكوي���ت حريص���ة على أمن 
واستقرار سورية، الفتا إلى أن 
المواطنين الكويتيين يؤيدون 
هذا الموقف الشجاع والمشرف 
ويلتزمون به، ألن سورية أوال 
وأخيرا تمثل الممانعة والمقاومة 

ضد االحتالل الصهيوني.
وتس���اءل ع���ن مصلح���ة 
التي تطالب بقطع  المجموعة 
العالقات مع س���ورية وطرد 
سفيرها، ولماذا تريد أن تكون 
جزءا من المؤامرة التي تستهدف 
سورية، ولماذا لم تبادر هذه 
ال���ى إدانة  المجموع���ة أيضا 
العدوان الصهيوني الوحشي 

قال النائب س���يد حس���ين 
القالف ان قضية طرد السفير 
السوري التي ينادي بها بعض 
النواب هي ليست قضية إنسانية 
وإنما هناك ما هو أكبر من ذلك 
على حد وصفه، وان هناك من 
يمول ويرص���د األموال حتى 
تتحرك درع���ا التي يوجد بها 
أكثر القيادات التي تنتمي الى 
القاعدة لضرب النظام السوري، 
ولكن هيهات.. فهذا النظام باق 
وق���وي بفضل رئيس���ه الذي 
العربي األصيل  يمتلك الحس 

والشريف.
واعتبر القالف خالل مشاركته 
في الندوة التي اقامها المحامي 
عبدالحميد دشتي امس االول 
وكانت بعنوان وفاء لسورية 
ان الوقوف مع القيادة والشعب 
الس���وري خالل هذه المرحلة 
الصعب���ة هو واج���ب وطني 
وقومي وشرعي، ألن األحداث 
التي تحصل في سورية ليست 
مثل األح���داث التي جرت في 
بع���ض البل���دان العربية كما 
البعض، واصفا في  يصورها 
الوقت نفسه أن ما يحدث في 
س���ورية هو عملي���ة منظمة 
وخطط لها إلقصاء س���ورية 
عن القيام بدورها االقليمي في 

مواجهة العدو الصهيوني.
وقال: لألسف الشديد البعض 
يتص���ور أن هن���اك تحركات 
ش���عبية في س���ورية شبيهة 
بالثورات والتحركات الشعبية 
التي حصلت في بعض البلدان 
العربية، وأعتقد ان س���ورية 
من خالل ه���ذا التصور قد تم 
اش���راكها في قضي���ة مختلفة 
تمام���ا عما يح���دث في بعض 
العربي���ة، ألن  المجتمع���ات 
سورية هي من وقفت صامدة 
الكي���ان الصهيوني،  وتحدت 
وله���ذا فهي مس���تهدفة اليوم 
من قب���ل المخطط الصهيوني 
� االمبرال���ي على اعتبارها بلد 
المقاومة العربي في وجه كيان 

االحتالل اإلسرائيلي.
الس���وري  النظام  ووصف 
بأذك���ى األنظم���ة العربية في 
طريق���ة تعامل���ه م���ع قضية 
الصراع العربي � اإلسرائيلي، 
حيث يري أن الهدف مما يحدث 
في سورية هو بمثابة محاولة 
من قب���ل اإلس���رائيليين لزج 
السوريون في شرك الجوالن 
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دشتي: دولة الكويت 
أميراً وحكومة أعلنت 

موقفها الرسمي 
املتضامن صراحة 
مع سورية قيادة 

وشعبًا

يعقد دورته العادية املستأنفة األولى في جامعة الدول العربية

الدقباسي: البرملان العربي يناقش إستراتيجية األمن القومي العربي
العربي  البرملان  أكد رئيس 
األم����ة علي  عض����و مجل����س 
الدقباسي أن اجتماعات البرملان 
العربي التي تعقد مبقر األمانة 
العربية  الدول  العامة جلامعة 
22 مايو اجلاري في هذا الوقت 
تكتس����ب أهمي����ة خاصة نظرا 
للظروف والتحوالت الشديدة 
التي جت����رى في العالم وميثل 
النائبان  الكويت في االجتماع 
مبجلس األم����ة مخلد العازمي 

ومبارك اخلرينج.
ويعقد البرملان العربي دورته 
العادية األولى املستأنفة لعام 
2011 وعلى مدار يومني ملناقشة 
عدد من القضايا منها االوضاع 

في سورية وليبيا واليمن.
وقال رئيس البرملان العربي 
علي الدقباسي ان اللجان الدائمة 
للبرملان العربي اجتمعت على 
مدى يومني ونناقشت املوضوعات 

املدرجة على جداول أعمالها.
الدائمة  اللج����ان  ان  يذك����ر 
هي جلنة الش����ؤون اخلارجية 
والسياسية واألمن القومي وجلنة 
الش����ؤون االقتصادية واملالية 
التشريعية  الش����ؤون  وجلنة 
والقانونية وحقوق اإلنس����ان 
الش����ؤون االجتماعية  وجلنة 

والثقافية واملرأة والشباب.
وأضاف الدقباسي ان البرملان 
س����يناقش في افتت����اح دورته 
مجموعة من املوضوعات املهمة 

الرافض���ة لع���ودة الالجئ���ني 
الفلسطينيني الى ديارهم وأن 
تكون القدس عاصمة لفلسطني 
واالنس���حاب م���ن التجمعات 
االس���تيطانية الكب���رى داخل 
حدود الكيان الصهيوني وطلبه 
اعتراف الفلسطينيني بالكيان 
الصهيوني كدولة قومية للشعب 
اليهودي يؤكد أنه ال يريد سالما 
وال اس���تقرارا ملنطقة الشرق 

األوسط.
وأضاف »ان ه���ذه الالءات 
تؤكد استخفاف رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بعملية السالم وبكل 
الدولية  القرارات واملب���ادرات 
والعربية ذات الصلة بالصراع 
العرب���ي � الصهيوني كما أنه 
ال يقيم وزن���ا لقواعد القانون 
الدولي وقرارات األمم املتحدة 
واتفاقي���ات جنيڤ لعام 1949 
واتفاقيات الهاي لعام 1905«.

ودعا رئيس البرملان العربي 
الفلسطينيني الى عدم إضاعة 
الفرصة احلالية والتصميم 
على اجن���از اتفاق املصاحلة 
الفلسطينية والتمسك بوحدتهم 
الوطنية واإلصرار في الدفاع 
عن حقوقهم املشروعة بشتى 
السبل والوسائل التي كفلتها 
الدولي  القان���ون  لهم قواعد 
الدولية  الش���رعية  وقرارات 

والعربية.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

الكيان الصهيوني وإثارة قضية 
اعتقال عضو املجلس التشريعي 
البرغوثي  الفلسطيني مروان 
وجميع زمالئه النواب األسرى في 
سجون االحتالل الصهيوني في 

احملافل الدولية واإلقليمية.
البرملان ايضا  وس����يناقش 
ف����ي اجلوالن  تطور األوضاع 
العربي السوري احملتل وتطور 
األوضاع في دارفور والصومال 
الفرنس����ي جلزيرة  واالحتالل 
القم����ر  ماي����وت بجمهوري����ة 

املتحدة.
وس���يبحث العالق���ات بني 
العرب���ي والبرملان  البرمل���ان 
األوروب���ي والبرملان االفريقي 
العربية  وحتديث االتفاقي���ة 
لتنظيم أوض���اع الالجئني في 
العالم العربي واعداد مشروع 
قانون منوذجي عربي حملاربة 
جرائ���م االجت���ار في البش���ر 
واالتفاقية اخلاص���ة بحماية 
األش���خاص املصابني مبرض 
االيدز واملتعايشني معه وقضايا 

الطفل واملرأة والشباب.
م���ن جه���ة أخ���رى اعتبر 
الدقباسي خطاب رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامني نتنياهو 
خالل افتتاح الدورة الصيفية 
للكنيست قنبلة موقوتة لنسف 

عملية السالم برمتها.
وقال الدقباسي تعليقا على 
اخلط���اب ان نتنياهو بالءاته 

من بينها تطورات األوضاع في 
سورية واليمن وليبيا.

وأكد ان البرملان ال ميكن أن 
يصمت جتاه أعمال العنف التي 
متارس ضد املتظاهرين في هذه 
الدول وسيبحث سبل معاجلة 
هذه األوضاع وف����ق ما نصت 
عليه وثيقة التطوير والتحديث 
التي اعتمدتها القمة العربية في 
تونس عام 2004 وفي مقدمتها 
ترسيخ الدميوقراطية واطالق 
القانون  احلري����ات واحت����رام 
وتعزيز حقوق اإلنسان وحتقيق 

التكامل االقتصادي العربي.
وقال ان من بني املوضوعات 
التي سيناقشها البرملان كذلك 
ما وصلت اليه اجلهود العربية 
حول استراتيجية األمن القومي 
العربي في ضوء املستجدات 
الدولية واالقليمية واحتالل 
ايران جلزر اإلمارات العربية 
املتحدة )طنب الكبرى � طنب 

الصغرى � أبو موسى(.
وأضاف ان البرملان سيواصل 
العمل حلش����د الدع����م الدولي 
لالعتراف بالدولة الفلسطينية 
القدس  املس����تقلة وعاصمتها 
الشريف والضغط على الكيان 
الصهيوني لالفراج عن األسرى 
الفلسطينيني في سجون االحتالل 
الصهيوني وط����رح قضاياهم 
في احملاف����ل البرملانية الدولية 
واالقليمية وفضح ممارس����ات 

علي الدقباسي

تطوعوا لتق����دمي خبراتهم في 
القضاي����ا االقتصادية واملالية 

والتنموية«.
واضاف »استطعنا ان نشكل 
فرق عمل إلعداد مجموعة من 
املرتكز  التي تع����د  القوان����ني 
األساسي للخطة االستراتيجية 
للتنمي����ة ومن أهمه����ا قانون 
التجارية وقانون  الش����ركات 
املناقصات العامة والقانون الذي 

يعنى باملشاريع الصغيرة«.
ال����ى ان اخلط����ة  وأش����ار 
االس����تراتيجية للتنمي����ة في 
الكويت طموحة وتتضمن أهدافا 
رائعة على جميع املستويات 
من الصحة والتعليم والثقافة 
املجتمعية والسياسة اخلارجية 

وغيرها.
الزلزلة »ان األمر  وأوضح 
اجليد ان احلكوم����ة اجلديدة 

الزلزلة: اخلطة اإلستراتيجية للتنمية 
في الكويت طموحة وتتضمن أهداف األلفية

التزامه����ا بنهج جديد  أعلنت 
لتنفيذ اخلطة وهذا ما يبش����ر 
بأنن����ا نس����ير ف����ي االجت����اه 

الصحيح«.
واعتب����ر ان وضع األهداف 
املنوي حتقيقها في اخلطة أمر 
ضروري وأساسي في حتديد 
الرؤية متهيدا للتنفيذ، الفتا الى 
ان اخلطة االستراتيجية للتنمية 
في الكويت تلحظ جميع األهداف 
التي وضعتها األمم املتحدة »لكن 
التنفيذ يحتاج الى وقت أطول 

وإرادة افعل« كما قال.

أك����د عضو مجل����س األمة 
النائب يوسف الزلزلة ان اخلطة 
االستراتيجية للتنمية املوضوعة 
من قبل مجلس األمة منذ عام 
1986 طموحة وتتضمن معظم 

األهداف اإلمنائية لأللفية.
كالم الزلزل����ة ج����اء خالل 
مداخلة ألقاها في »ورشة العمل 
البرملانية اإلقليمية وتعزيز دور 
البرملانات في حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية« التي ينظمها 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مبش����اركة 14 دولة عربية في 

بيروت.
ويش����ارك في الورشة من 
الدولة لشؤون  الكويت وزير 
مجلس الوزراء علي الراشد الى 
جانب عدد كبير من البرملانيني 

واخلبراء العرب.
وألقى الزلزلة مداخلة عرض 
فيها لتجربة البرملان الكويتي في 
االنخراط في األهداف اإلمنائية 
لأللفية وفي مجال السياسات 

التنموية.
وقال الزلزلة »ألن مجالس 
الن����واب تفتق����ر ع����ادة ال����ى 
املستشارين واخلبراء وجهات 
البحث العلمي الذين يوجهون 
مش����اريع القوانني في االجتاه 
الصحيح اس����تعنا في مجلس 
الكويت ومعهد  األمة بجامعة 
العلمي����ة ومجموعة  األبحاث 
الذين  املراكز االستشارية  علي الراشدمن  د.يوسف الزلزلة 


