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جمل�س �لإد�رة

رئيس االحتاد البرملاني العربي ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل عودته أمس وفي استقباله د. علي العمير ويبدو فيصل الشايع ومبارك احلريص والسفير املصري

الغامن يعود إلى البالد بعد مشاركته 
باملؤمتر األول لرؤساء البرملانات العربية

املصري ولقائه رئيس املجلس 
د. علي عبدالعال أهمية عودة 
البرملان املصري للمشاركة في 
مسيرة العمل البرملاني العربي. 
وشارك الغامن في وفد من رؤساء 
البرملانات العربية للقاء الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيس����ي 
الذي عقد املؤمتر األول لرؤساء 
البرملانات العربية حتت رعايته 

والذي أكد أهمية تدعيم التواصل 
ال����دول العربية  البرملاني بني 

خالل هذه املرحلة.
وصدر ع����ن املؤمتر األول 
القاه����رة« و»البيان  »إع����الن 
اخلتامي« فضال عن بيان خاص 
بالقضي����ة الفلس����طينية تاله 
الغامن خالل اجللسة اخلتامية 

للمؤمتر.

لدى افتتاح أعمال املؤمتر األول 
الذي عقد حتت ش����عار »رؤية 
التحديات  برملانية ملواجه����ة 
الت����ي تواجه األم����ة العربية« 
العربي املشترك  العمل  أهمية 
»بصفت����ه هدفا اس����تراتيجيا 

وكيانا بنيويا«.
كما أكد لدى زيارته والوفد 
املراف����ق مقر مجل����س النواب 

عاد رئيس االحتاد البرملاني 
العربي ورئيس مجلس األمة 
املرافق  الغامن والوفد  مرزوق 
له الى البالد أمس السبت قادما 
من العاصمة املصرية )القاهرة( 
وذلك بعد مشاركته في املؤمتر 
األول لرؤساء البرملانات العربية 
الذي عق����د مبقر جامعة الدول 
العربية حتت ش����عار »رؤية 
برملانية ملواجهة التحديات التي 

تواجه االمة العربية«.
وكان في اس����تقبال الغامن 
على ارض املطار كل من وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د. علي 
العمير والنائب مبارك احلريص 
والس����فير املصري لدى البالد 
ياسر عاطف وأمني عام مجلس 
األمة عالم الكندري واألمني العام 
املساعد لشؤون حرس مجلس 

األمة اللواء خالد الوقيت.
املرافق للغامن  الوفد  وضم 
وكيل الشعبة البرملانية النائب 

فيصل الشايع.
القاهرة  الغامن غادر  وكان 
ال����ى مصر  في خت����ام زيارة 
شارك خاللها في املؤمتر األول 
لرؤساء البرملانات العربية الذي 
دام يومني مبقر جامعة الدول 
العربية. وكان الغامن أكد في كلمة 

د. عبداحلميد دشتي

دشتي: لم أتعرض أو أسئ ألي دولة ومقطع الڤيديو عفّى عليه الزمن
املالحقات لن تطولهم، غير أني 
سأثبت القدرة على مالحقتهم 
وس����نضع كل جتاوزاتهم أمام 
جميع املعنيني محليا ودوليا، 
ونالحقهم بش����تى الوس����ائل 

القانونيه وأينما كانوا.
وأضاف: يريد هؤالء خلق 
وافتعال اخلصومة بيننا وبني 
وطننا وأهلنا وإن جنحوا في 
التحايل عل����ى البعض القليل 
من أبن����اء وطننا فإن حتايلهم 
وتربصهم السواد األعظم من 
الشعب الكويتي األبي سيكون 
له باملرصاد، والذي يدرك متام 
اإلدراك ما يحاك ضد وطننا من 
محاولة زرع بذور الشقاق، وإال 
أين كان هؤالء من هذا املقطع 
املتداول خالل الفترة املاضية؟ 

وإال ملاذا في هذا التوقيت؟ 
النائ����ب دش����تي:  وأردف 
األجهزة التي تقف وراء ذلك لن 
تكل ولن متل ألن هذه وظيفتها 
وتتقاضى عليها االجر، ولكن هل 
الترهيب  يعتقد هؤالء ان هذا 
والتهدي����د والوعي����د واملوثق 
عندنا بدقة واملجرب معنا من 
قبل ميكن له ان ينجح في النيل 

منا، ال وألف ال، النه من صميم 
الباطل، الذي ال ميكن له ان ينال 
من احلق الذي منضي وسنمضي 

على دربه دوما بإذن اهلل.
وش����دد النائب دشتي على 
ان م����ن لديه ما يثب����ت أنني 
خالفت الدس����تور أو القانون 
فعليه ان يحددها ويتقدم بها 
القانونية، غير  الى اجله����ات 
ان انس����ياق البعض وراء تلك 
االفتراءات أمر غير مقبول من 
بعض أبناء الوطن والذين يسهل 
علينا الرد القاسي عليهم غير 
أني آثرت عدم الرد ليقتص كل 
منهم احلق من نفس����ه بعد ان 
يتب����ني احلقيقة. وتابع: وإذ ال 
نستغرب املطالبات اخلارجية 
الساذجة من اصحاب احلسابات 
املشبوهة بتحريض احلكومة او 
الزمالء النواب والعامة للنيل 
مني فإن هذا ال قيمة له في دولة 
املؤسس����ات وفي ظل س����يادة 
الدس����تور والقانون.. وختاما 
نذكر احملرضني واملدلسني بأن 
احلق سبحانه وتعالى في كتابه 
الكرمي قال:  )وميكرون وميكر 

اهلل واهلل خير املاكرين (.

فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهال����ة فتصبحوا على 
م����ا فعلتم نادمني(� صدق اهلل 
العلي القدير. وقال النائب دشتي 
إن »الهجمة التي تتكرر اليوم 
هي منوذج آخر ملا مررنا به في 
الصيف املاضي، وما أشبه اليوم 
بالبارحة، وإذ ال نس����تغربها، 
الننا نعرف مصادرها وخفاياها 
وأبعاده����ا إلش����غال جبهتنا 
الداخلية وإضعافها وتعطيلنا 
عن املضي في التصدي لهموم 
الوطن وأهله في هذه املرحلة 
احلساسة والدقيقة التي حتتاج 

الى تضافر كل اجلهود«.
وأضاف النائب دشتي: على 
ثقة بأن دعاة الفتنة والتحريض 
والتأويل من أصحاب احلسابات 
ل����ن  اخلارجي����ة املش����بوهة 
يستطيعوا لي ذراع احلقيقة، 
والتجري����ح  التدلي����س  وان 
اللذين اس����تمرآ عليه سيرتد 
عليهما وباال، بعد ان مت حصر 
وتوثيق كل التجاوزات واالفعال 
التي تش����كل جرائم  واألقوال 
والتي مصدرها آالف احلسابات 
اعتق����ادا منهم بأن  اخلارجية 

أكد النائ����ب د. عبداحلميد 
دشتي أن الڤيديو الذي تداوله 
البع����ض بعضه قد عفى عليه 
الزمن ومر علي����ه وقت ليس 
بقليل، مستغربا الضجة التي 
أثيرت حوله في هذا التوقيت، 
مؤكدا انه »رغم التالعب والعبث 
فيه إال أنه أيضا وخالل حديثه 
املجتزأ لم يذكر اسم أي دولة بل 
وقتها كان يتحدث بكل مهنية 
عن قضايا إنسانية وحقوقية 
بحت����ة بحكم موقعه احلقوقي 
الدولي ودون أدنى إس����اءة أو 
جتريح ألح����د أو أى دولة أو 
كي����ان«. وقال النائب دش����تي 
في تصري����ح صحافي: وإذ ال 
نستغرب احلمالت املشبوهة 
الذي  التأويل والتحريف  وكم 
ميارس ضدنا من أعداء اخلارج ، 
فإننا نستغرب ونلوم على بعض 
أخواننا في الداخل االنس����ياق 
وراء تلك املخططات، حيث كان 
حريا بهم التأكد من مضمون ما 
حتدثت ب����ه ، قبل التباري في 
هجوم غير مبرر، حيث يقول 
اهلل عز وجل في كتابه الكرمي 
)يأيها الذي����ن آمنوا إن جاءكم 

وفد برملاني يشارك في جلسة للبرملان العربي

النصف الستذكار التالحم الوطني خالل الغزو

أجرى نائ����ب رئيس مجلس األمة مبارك 
اخلرينج اتصاال هاتفيا من خارج البالد بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد مقدما التعازي بوفاة شهيد الوطن 
والواجب الشهيد تركى العنزي ومطمئنا على 
س����المة املصابني،  معربا عن تقديره الكبير 
واالعتزاز مبا يقوم به نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد من 
أعمال ورعاية ألبنائه منتسبي وزارة الداخلية 
في كل األحوال واألوقات مقدما لهم كل السبل 
تسهيال ملهامهم وما قام به معاليه من التفاعل 
السريع واملباشر مع احلادث الذي مت لرجال 
األمن األبطال باحلضور ملوقع احلادث وزيارته 
ألبنائه في املستشفى واالطمئنان عليهم من 
خالل االستفسار عن أدق التفاصيل عن حالتهم 
الصحية مع األطباء، لدليل واضح على احلس 
اإلنساني واألبوي ملعاليه في متابعته احلثيثة 

ألفراد األمن واحلرص عليهم. وأكد اخلرينج 
ان الشيخ محمد اخلالد لن يتوانى في تقدمي 
الدعم املعنوي والطبي ألبنائه من خالل توفير 
افضل األماكن لعالجهم سواء داخل البالد او 
خارجها والعمل على تأهيلهم للعودة للعمل 
األمني مشاركني اخوانهم في حماية الوطن 

واملواطنني.
وناشد اخلرينج نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية العمل على تكرمي الشهيد تركي 
العنزي مبا يراه مناس����با لتكرميه وتخليد 
ذكراه العطرة مبا قدمه من تضحية كبيرة فداء 
للوطن وحماية أمان املواطنني ليكون نبراسا 

وقدوة صاحلة لألجيال القادمة.
وختم اخلرينج بالش����كر اجلزيل لوزير 
الداخلية وكل مسؤوليها على عملهم الدؤوب 
واملتواصل حلفظ أمن وأمان الوطن، وهذا ما 

يشهد به اجلميع من مواطنني ومسؤولني.

2 مارس 2016. ومن املقرر 
ان تعقد عدة اجتماعات على 
هامش اجللسة يتم خاللها 
التصديق عل���ى مضبطة 
اجللس���ة الثانية من دور 
االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي األول للبرملان 
العربي التي عقدت في يناير 
املاضي. كما ستتم مناقشة 
تقارير اللجان الدائمة وهي 
جلنة الشؤون اخلارجية 
والسياسية واألمن القومي 
وجلنة الشؤون االقتصادية 
الش���ؤون  واملالية وجلنة 
االجتماعي���ة والتربوي���ة 
والثقافة واملرأة والشباب 
وجلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية وحقوق اإلنسان 
إضافة الى استعراض تقرير 
اللجنة املش���تركة املعنية 
بإعداد تقرير شامل حول 

الدول العربية األقل مناء.

ثقافات���ه وأصوله نتيجة 
التي  التاريخية  الهجرات 
استوطنت األرض، وهذا 
التنوع جن���ح في جتاوز 
الفروق���ات وتعايش مع 
بعضه البعض على مدى 
مئات الس���نني. ومن غير 
اليوم تدمير هذا  املقبول 
التعايش الذي متيزت به 
الكويت بسبب التطرف في 
اآلراء واملواقف بسبب شرر 

احلروب من حولنا.
وأكد النصف ان االعتزاز 
بالطائفة وحرية االعتقاد 
حق دس���توري مشروع 
شريطة أال يتجاوز االنتماء 
الوطني وحق احلفاظ على 
أم���ن واس���تقرار الدولة، 
الكويت  ان  مش���ددا على 
يجب ان تك���ون فوق كل 

اعتبار مذهبي.

رئي���س البرمل���ان العربي 
النائ���ب محم���د اجلبري 
في اجللس���ة الثالثة لدور 
االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي األول للبرملان 
التي تقام في مقر  العربي 
األمانة العامة جلامعة الدول 
العربي���ة بالقاهرة خالل 
الفترة م���ن 27 فبراير إلى 

العراقي  الغ���زو  خ���الل 
الذي  الوطني  والتالح���م 
جتاوز االختالفات املذهبية 
الوطن  وااللتفاف ح���ول 
لتحريره وعودة الشرعية 

الدستورية.
وق���ال النص���ف ف���ي 
تصريح صحافي مبناسبة 
ذكرى التحرير: ان الكويت 
مت���ر الي���وم مبنعط���ف 
خطير ال يقل خطورة عن 
فقدان األرض بانش���غال 
أبنائها بالتراشق املذهبي 
واس���تيراد الصراع���ات 
الى  الطائفي���ة االقليمية 
أرض الوط���ن، وحت���ول 
اخلالفات السياس���ية في 
اآلراء الى مواقف إقصائية 
أفراد  الكراهية بني  تنشر 
املجتمع. وبني النصف ان 
الشعب الكويتي متنوع في 

يش���ارك وف���د برملاني 
مكون م���ن عضو البرملان 
العربي نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج ونائب 

النائ���ب راكان  دع���ا 
الى اس���تذكار  النص���ف 
تضحيات الشعب الكويتي 

محمد اجلبري مبارك اخلرينج

اخلرينج يعزي اخلالد بوفاة تركي العنزي

املعيوف: تأجيل رفع إيقاف 
النشاط الرياضي كان متوقعاً

أكد عضو مجلس األمة ورئيس جلنة الشباب والرياضة عبداهلل 
املعيوف أن قرار تأجيل النظر في رفع تعليق نشاط الكرة إلى شهر مايو 
ال ميثل مفاجأة بالنسبة له، إذ كان متوقعا إلى حد بعيد. وأضاف املعيوف 
في تصريح خاص عقب القرار: »لقد عمل أشخاص لألسف الشديد 
انهم محسوبون على الكويت على تأجيل القرار إلى شهر مايو املقبل، 

وهم من تس��ببوا من قبل في 
تعليق نشاط الكرة والرياضة على 
املستوى اخلارجي وهم معروفون 
للقاصي والداني«. وتابع: »رب 
ضارة نافعة، فالتأجيل يصب في 
مصلحة الكويت في املقام األول، 
إذ ستكون الفرصة متاحة ملزيد 
من التحركات الشعبية من أجل 
احلصول على موافقة عدد كبير 
من الدول الش��قيقة والصديقة 
من اجل رفع االيقاف في شهر 
مايو القادم. وأشار إلى أن الوفد 
الشعبي والبرملاني سيستكمل 
جهوده في الفترة املقبلة قبل عقد 

املؤمتر العام »الكونغرس« للفيفا من أجل ضمان رفع تعليق النشاط، 
مشددا على أن الوفد سيسعى بكل ما أوتي من قوة لرفع الظلم الذي 
وقع على الرياضة الكويتية وكرة القدم خاصة ولن نترك الوضع بيد 
األشخاص احملسوبني على الكويت كي يلعبوا دورا في استمرار النشاط 
مجددا. وذكر املعيوف أنه بات يتعني على احلكومة محاسبة املسؤولني 
عن هذا امللف، خصوصا احتاد الكرة الكويتي صاحب املوقف السلبي 
في املؤمتر العام للفيفا، والذي لم يحرك س��اكنا. ووجه املعيوف في 
ختام تصريحه الشكر لالحتادين اإلماراتي واألردني على موقفهما 
الرائع خالل املؤمتر العام للفيفا أمس، مشددا على أن املوقف متوقع 
من األشقاء وليس غريبا عليهم، معربا عن استغرابه من موقف البعض 

السلبي جتاه بلدهم وجتاه الشباب الرياضي الكويتي.

عبداهلل املعيوف

.. والهرشاني يطالب باتخاذ إجراءات ضد دشتي
طالب النائب حمد الهرش��اني مجلس األمة 
واحلكومة القي��ام مبس��ؤولياتهما واتخاذ 
االجراءات الالزمة ضد النائب د.عبداحلميد 
دش��تي الذي متادى ف��ي تطاوله على دول 
اخلليج العربي والشقيقة الكبرى السعودية 
داعيا إلى اإلسراع بتفعيل االجراءات ضده 
من قبل وزارة العدل. وقال الهرش��اني في 
تصريح صحافي إن دشتي وشاكلته الذين 
ينف��ذون مخط��ط ايران ومرجعه��م الولي 
الفقيه الذي يريد الهيمنة على أمتنا العربية 

واالس��تيالء على دولنا يجب أن يقفوا عند 
حدهم وتنتفض أمتن��ا وتتكاتف للتصدي 
ملخططهم التوسعي. وأكد الهرشاني أن ايران 
هي الع��دو األول لألمة العربية ويجب عدم 
السكوت عنه وعن ميليشياته الطائفية التي 
تقتل بدم بارد شعوبنا في البحرين واليمن 
وس��ورية والعراق ولبنان، مطالبا اجلميع 
بالتوحد ومواجهة املد الفارسي الذي مازال 
يحلم بدولة فارس التي فتحها الفاروق عمر 
بن اخلطاب. وبخصوص ما حدث في جلسة 

استجواب النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، رد الهرشاني 
نحن من تصدينا لدشتي مرتني وبكل فخر 
وشجاعة ونال ما يستحقه ألنه أداة تستخدمه 
ايران متى شاءت ونحن ندافع عن بلداننا وال 
نخشى من مواجهة عمالء ايران، وما حدث 
كان على مرأى ومس��مع اجلميع وأمام املأل 
وموثق من قبل الصحافة واإلعالم وكان في 
استجواب وزير اخلارجية الذي قدمه دشتي 

وليس في مجلس 2009 كما يدعي.

راكان النصف

حمد الهرشاني


