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الغامن: الصمت الدولي عن إسرائيل ليس حيادًا وال توازنًا 
واستمراره يفاقم اليأس ويقتل األمل بالنسبة لشعوب املنطقة

اكــد رئيس مجلــس األمة 
مرزوق علي الغامن أن االحتالل 
االسرائيلي يستقوي بصمت 
املجتمــع الدولي ازاء جرائمه 
مشددا على أن الصمت الدولي 

هنا ليس حيادا او توازنا.
وقــال الغــامن ان الصمت 
الدولــي يفاقــم اليأس ويقتل 
األمل بالنسبة لشعوب املنطقة 
الفلسطيني  وخاصة الشعب 
وهذا ميكن أن يؤدي إلى انفجار 
بشري ال أحد في العالم محصن 

من آثاره وتداعياته. 
جاء ذلك فــي كلمة للغامن 
أمــام اجلمعيــة العامة  أمس 
البرملانــي  ملؤمتــر االحتــاد 
الدولي الـــ ١4١ املنعقد حاليا 
في العاصمة الصربية بلغراد 
حتت عنوان »دور البرملانات 
في تعزيــز القانــون الدولي 
التعــاون  فــي  واملســاهمة 
اإلقليمي«. وتساءل الغامن في 
بداية كلمته »اذا سألتكم أين 
يكمن املثال الصارخ والواضح 
في انتهاك القانــون الدولي؟ 
بحيث يكون هذا االنتهاك قدميا 
ومزمنا، مستمرا ومتواصال، 

ممنهجا ومنظما«. 
واســتطرد الغــامن قائــال 
»أنــا متأكــد مــن ان اجلميع 
هنا ومن مختلف املجموعات 
اجليوسياســية، ستبرق في 
ذهنه للوهلة األولى، مأســاة 
الشعب الفلسطيني واالحتالل 
اإلسرائيلي الغاشم، ألنه األقدم 
وألنه املتواصل بال هوادة وألنه 
األكثر خرقا لكل قانون دولي، 
ولــكل اتفاقية عامليــة، ولكل 

شرعة، دينية او وضعية«.
وقــال »ان أكثــر ما يبعث 
على احلزن واألسى والشعور 
بالذنب والعار اإلنساني، هو 
ان هذا املثال النتهاك القانون 
الدولــي، بــدءا مــن عنوانــه 
العريض وهو االحتالل، مرورا 
بعناويــن القتــل والتهجيــر 
واالستيطان، انتهاء بعناوين 
واحلجــر  الشــجر  تدميــر 
واالفتئات على ثقافة األرض 
ورائحتها التاريخية وحقيقتها 
اجلغرافية، هو انتهاك مستمر 

مصادفة؟ أن يكون هذا الكيان 
احملتــل مثــاال حيــا وعمليا، 
يناقض كل ما ينادي به االحتاد 

البرملاني الدولي«.
وأضاف »وها نحن اليوم، 
القانــون  نناقــش موضــوع 
الدولي وتعزيزه فإذا بنا أمام 
الكيان الوحيد في العالم، الذي 
يرى نفســه أكبر من قرارات 
األمم املتحدة ومباديء الشرعية 
الدولية، الكيان الوحيد الذي 
صدرت بحقه أكثــر القرارات 
الدولية، املدينة واملســتنكرة 
الوحيد  الكيــان  والشــاجبة، 
الــذي جتمــع كل منظمــات 
حقوق االنسان، وكل نشطاء 
الســالم، وكل انصار البيئة، 
وكل املبشرين بالتعايش، على 
انه املثال الصارخ في انتهاك 

حقوق اإلنسان«. 
وقال »في أميركا الالتينية 
البعيدة، في آسيا، في أوروبا، 
في أفريقيا، في كل مكان، هناك 
اجماع شــعبي وأهلــي، على 
رفض ممارسات هذا الكيان ومع 
كل هذا، نحــن عاجزون على 
التحرك وماذا كانت النتيجة؟ 
اســتمرار الكيان الغاصب في 
صلفه وحتديه وال مباالته بكل 

العالم«. 
وقال الغــامن »قبل عامني، 

جئنا الــى هذا املؤمتر وظالل 
القرار األحادي باعتبار القدس 
عاصمة للكيان الغاصب، ماثلة 
أمامنا، ولم نفعل شيئا، وفي 
املؤمتر املاضي، أتينا على وقع 
قرار هذا الكيان بضم هضبة 
اجلوالن احملتلــة، ولم نفعل 
شــيئا، واليــوم، نحضر هذا 
املؤمتــر، وللتو رئيس وزراء 
االحتالل يعلن عن نيته بضم 

غور األردن«.
وقــال الغامن »مــاذا بعد؟ 
هل سيلتزم املجتمع الدولي، 
وخاصة البرملاني منه، الصمت 
املطبق؟ وما هي الرسالة التي 
نريد ايصالها الى الفلسطينيني 

بهذا الصمت«.
واختتم الغامن كلمته قائال 
»بصمتكم هذا، انتم تربون 
اليأس، وترعــون اإلحباط، 
وتسوقون للعزلة، وتراكمون 
الغضــب، وتقتلــون األمــل 
وتشــجعون اإلرهاب وهذه 
كلها مشاعر وعواطف، تدخل 
كمــواد أولية، فــي صناعة 
انفجــار بشــري، لــه تأثير 
القنبلــة النووية«. وأضاف 
العالم  »صدقوني، سيسمع 
بأسره دوي االنفجار فالعالم 
يجنــي مــا يــزرع وال أحــد 

محصن هنا، ال أحد«.

خالل كلمته أمس أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ 141 املنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلغراد

رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن متحدثا

ومتواصــل، ويقابــل بصمت 
دولي مريب«.

وقــال »واذا كان هناك من 
يدعي بأنه ال يقف مع االحتالل 
وال يجاريــه في خطواته، وال 
يشــجعه على استمراء القمع 
والغطرسة فأقول له: ان الكيان 
الغاصب ال يتحرك بوحي من 
دول قليلة تدعمه وتســانده 
فقط، بل بدافع معرفته ويقينه 
ان اآلخرين صامتون وعاجزون 

وال يتحركون«. 
وخاطب الغامن املؤمتر قائال: 
»ان الصمــت هنا ليس حيادا 
أيها السادة والسكوت هنا ليس 
توازنــا، بل هو تفويض على 
بياض، لكيان يســتقوي بهذا 
الصمت، ويعمل مبقتضاه«. 

وقــال »فقــط انظــروا في 
عناويــن مناقشــاتنا العامــة 
طيلة السنوات املاضية، ما هو 
القاسم املشترك بينها؟ نتحدث 
عن العنصرية، فتبرز إسرائيل، 
نتحدث عن الالجئني، فيكون 
مثالنا احلي إسرائيل، نتحدث 
عــن انتهاك حقــوق األطفال، 
فتكون إسرائيل شاهدنا األول، 
نتناقش عن ظلم األقليات، فاذا 
بهــذا الكيــان الغاصــب مادة 

دراسية لهذا املوضوع«. 
وتســاءل الغامن »هل هي 

..ويجتمع مع رئيسة مجلس الشيوخ الروسي
اجتمــع رئيس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
فــي عاصمــة جمهوريــة 
صربيا )بلغراد( أمس مع 
رئيســة مجلس الشيوخ 
فــي روســيا االحتاديــة 
)البرملان الروسي( فالنتينا 
ماتفيينكــو، وذلــك علــى 
هامش أعمال مؤمتر االحتاد 

البرملاني الدولي الـ ١4١.
وجرى خالل االجتماع 
استعراض عالقات التعاون 
بــني البلديــن الصديقــني 
وسبل النهوض بها الى آفاق 
ارحب وأوسع خاصة في 

اجلانب البرملاني.
كمــا بحــث االجتمــاع 
العديــد مــن املوضوعات 
وامللفــات املدرجــة علــى 
جدول اعمال مؤمتر االحتاد 
وآلية تنسيق املواقف بني 

اجلانبني جتاهها.
وحضر االجتماع وكيل 
النائب  البرملانية  الشعبة 
راكان النصــف، وعضــوا 
النائبــان علــي  الشــعبة 

الرئيس الغامن وعمر الطبطبائي وناصر الدوسري وصفاء الهاشم وعلي الدقباسي وراكان النصف والسفير يوسف عبدالصمد خالل املباحثات

الدقباسي وصفاء الهاشم، 
والنائبان عمر الطبطبائي 
وناصر الدوسري، وسفيرنا 
لــدى جمهوريــة صربيــا 

يوسف عبدالصمد.
يذكر ان الرئيس الغامن 
وصل والوفد املرافق له الى 
صربيا امس االول للمشاركة 

في أعمال مؤمتــر االحتاد 
البرملاني الدولي الـ ١4١ الذي 
يعقد خالل الفترة من ١3 الى 

١7 أكتوبر اجلاري.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع رئيسة مجلس الشيوخ في روسيا االحتادية فالنتينا ماتفيينكو

الدقباسي: الكويت تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة وصحة اإلنسان

تلك القضية، داعيا إلى إيجاد 
تعاون أممي فاعل بخصوص 
الشركات واملصانع التي تسبب 
تلوثــا كبيرا فــي البيئة على 

مستوى العالم.
وأشــار في هذا الصدد إلى 
وجــود كثيــر من الشــركات 
العابرة للقــارات في مجاالت 
الصناعــة والبتروكيماويات 
والــدواء وغيرها التي يترتب 

على ممارساتها خلل في البيئة.
وذكر الدقباسي أن منطقة 
الشرق األوسط تعرضت لتلوث 
كبير في البيئة نتيجة احلروب 
التقيــد باالتفاقيــات  وعــدم 
الدوليــة واألمميــة، مبينا أن 
احملافظــة على البيئة وصحة 
اإلنسان من أهم عوامل حتقيق 
التنمية املستدامة بني شعوب 

ودول العالم.

واختتم الدقباسي تصريحه 
التنميــة  جلنــة  أن  مؤكــدا 
املســتدامة من اللجان الدائمة 
والقرارات الصادرة عنها حتظى 
باهتمــام كبيــر مــن االحتــاد 
البرملاني الدولي واألمم املتحدة.
 مــن جانبــه أكــد ممثــل 
املجموعة العربية في منتدى 
البرملانيني الشباب النائب عمر 
الطبطبائــي حــرص مجلس 

األمة الكويتي علــى االهتمام 
بفئة الشــباب واالستفادة من 
التشريعات والقوانني الدولية 
املتعلقة بهذا اجلانب وتطبيقها 

خلدمة الشباب الكويتي.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافــي للطبطبائــي عقــب 
حضــوره اجتمــاع منتــدى 
البرملانيني الشباب وذلك ضمن 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني 

الدولي الـ١4١ املنعقد حاليا في 
العاصمة الصربية بلغراد.

وقال الطبطبائي ان املنتدى 
شهد تبادل وجهات النظر من 
منظور الشباب حول موضوع 
املناقشة العامة للمؤمتر »دور 
البرملانات في تعزيز القانون 
الدولــي«، ومشــروع القــرار 
اخلــاص بتحقيــق التغطيــة 
الصحية الشاملة بحلول عام 

٢٠3٠. وأوضــح ان ملجلــس 
األمــة الكويتي دورا فعاال في 
موضوع الصحة حيث يعمل 
علــى إعــداد تقرير يقــدم إلى 
االحتاد البرملاني الدولي القادم.

وذكر ان البرملانيني الشباب 
املشاركني باملنتدى تطرقوا الى 
مــا ميكن للبرملانات القيام به 
لتعزيــز السياســات وإصدار 
القوانــني التي تنهض بتمكني 

عمر الطبطبائي متحدثا علي الدقباسي مع أعضاء الوفد البرملاني من فئة الشباب

العتيبي إلنصاف العاملني في »الطيران املدني« 
وإلغاء القرارات التعسفية بحقهم

عاشور: ما اجلمعيات التعاونية
املنتهية تراخيص الصيدليات فيها؟

النائــب خالد  وصــف 
العاملني  العتيبي مطالب 
بالطيران املدني باملستحقة، 
مؤكــدا ضــرورة جتاوب 
الطيران املدني مع العاملني 
وسرعة إلغاء التعميم رقم 

.٢٠١٩/36
العتيبــي فــي  وقــال 
إن  صحافــي  تصريــح 
التعميم حرم املئات من بدل 
النوبة بناء على توصيات 
شــكلت  جائــرة  جلــان 
الســتهداف املوظفــني في 
ارزاقهم من دون أن يكلف 
أي من أعضائها عناء املرور 
على النوبات والتعرف على 

قدم النائب صالح عاشور 
ســؤاال لوزيــر الشــؤون 
االجتماعية والعمل ســعد 

اخلراز جاء فيه: 
اســتنادا إلــى القانــون 
رقــم 3٠ لســنة ٢٠١6 فــي 
شأن تنظيم مهنة الصيدلة 
وتداول األدوية وبحســب 
املــادة األولــى منــه أتقدم 

باألسئلة التالية:
١ ـ ما اجلمعيات التعاونية 
انتهــت تراخيــص  التــي 
مــع  فيهــا؟  الصيدليــات 
تزويــدي بتاريــخ انتهــاء 
صيدليــة  كل  ترخيــص 

وموقعها.

بســرعة التدخل سياسيا 
وقراءة الرسالة التي جنح 
املضربــون فــي إيصالها 
علــى مدار يومــني وإقرار 
مطالبهم املشروعة وعلى 
رأسها اقرار البدل املوحد، 
وإلغــاء جلــان التخطيط 
التعســفية، وكذلك جلنة 
العاملــني بنظام  مراقبــة 

النوبة.
بضــرورة  وطالــب 
القــرارات مــع  مناقشــة 
النقابــات قبــل اتخاذهــا 
وإلغاء سياسة لي الذراع 
التــي تنتهجها اإلدارة مع 
املوظفــني مبباركــة كبار 

من قبل الصيادلة الكويتيني 
من تاريخ نشر القانون في 
الرســمية وحتى  اجلريدة 

تاريخ السؤال؟
3 ـ ما اجلمعيات التعاونية 
التــي لم يتم طرح نشــاط 
الصيدلية فيها لالســتثمار 
من قبل الصيادلة الكويتيني 
من تاريخ نشر القانون في 
الرســمية وحتى  اجلريدة 
تاريخ الســؤال وما أسباب 
عدم طرحها لالستثمار ومتى 
ســوف يتم الطــرح تنفيذا 

للقانون؟
4 ـ ما آلية تطبيق القانون 
املشار إليه أعاله والقرارات 

الطيران  املســؤولني فــي 
املدني.

ودعــا أجهــزة الدولــة 
إدراك رسالة تضامن  إلى 
الكويتــي مــع  املجتمــع 
املدني  الطيــران  اعتصام 
وســرعة التدخــل بإلغاء 

القرارات االنتقامية.
النائــب خالــد  وأكــد 
العتيبي في ختام تصريحه 
أن علــى اجلميع إدراك أن 
أرزاق املواطنني خط أحمر 
ال ميكن املساس به فاألمر 
ليس مراهنة أو استعراضا 
لعضالت كبار املسؤولــني 

على املوظـفني.

التــي أصدرتها  والتعاميم 
الــوزارة بهذا الشــأن؟ مع 

تزويدي بنسخة منها.
٥ ـ مــا الشــروط املطلوب 
توافرهــا لكــي يســتثمر 
الصيدلــي الكويتــي بهــذا 
النشــاط فــي اجلمعيــات 

التعاونية؟
6ـ  هل قامت الوزارة بتجديد 
عقــود الصيدليــات التــي 
انتهت مدتها واستثنائها من 
تطبيق القانون؟ مع تزويدي 
بأسماء الصيدليات التي مت 
استثنائها ومواقعها وأسباب 
االستثناء في حالة اإلجابة 

باإليجاب.

صالح عاشورخالد العتيبي

طبيعــة العمــل أو حتــى 
التحدث مع املوظفني.

ودعا العتيبي احلكومة 

٢ ـ ما اجلمعيات التعاونية 
نشــاط  طــرح  مت  التــي 
الصيدلية فيها لالســتثمار 

أكد عضو الشعبة البرملانية 
النائب علي الدقباســي التزام 
الكويت بكل االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بحماية البيئة وصحة 
اإلنسان، واهتمام مجلس األمة 
بهــذا اجلانب من خالل ســن 

التشريعات املناسبة.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
للدقباسي أمس عقب حضوره 
اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية 
املســتدامة واملالية والتجارة 
ضمــن أعمال مؤمتــر االحتاد 
البرملاني الدولي الـ ١4١ املنعقد 
حاليا فــي العاصمة الصربية 

بلغراد.
وقــال ان الكويــت تولــي 
البيئة وصحة اإلنسان اهتماما 
كبيرا، مبينا أنه أطلع املشاركني 
في اجتماع اللجنة على جهود 
مجلس األمة في سن تشريعات 
وطنيــة تضمن وجود اهتمام 

حقيقي بهذا اجلانب.
أن  الدقباســي  وأضــاف 
االجتماع شــهد طــرح العديد 
من األفكار بخصوص مشروع 
القرار املتوقع صدوره بشــأن 

الشــباب وتشــجيعهم علــى 
تنظيم املشاريع وزيادة إمكانية 
املشاركة املدنية والسياسية.

»فــي  قائــال:  واســتطرد 
الشــبابية  اللجنــة  اجتمــاع 
اليــوم مت اســتعراض جتربة 
الكويت في دعم الشــباب من 
خالل الصندوق الوطني لدعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وبرملان الطالب«، مشــيرا إلى 
املشــاركة الطالبية في اعمال 
املؤمتر ضمن الوفد البرملاني 

الكويتي.
ووصف الطبطبائي املشاركة 
البرملانية فــي مؤمتر االحتاد 
البرملانــي الدولــي بـ»املهمــة 
واملتميزة«، مؤكدا اهميتها في 
تعزيز الديبلوماسية البرملانية 
الكويتية التي سبق ان ساهمت 

في مترير بندين طارئني.
وقال فــي ختام تصريحه: 
»ان االستفادة من هذه املنتديات 
تكمــن فــي جلــب الكثير من 
القوانني مــن البرملانات التي 
تســبقنا باإلضافــة الى عمل 
مجموعات للعديد من القضايا«.

الطبطبائي: يجب االستفادة من التجارب والقوانني الدولية خلدمة الشباب الكويتي


