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ن����ات����اش����ا ش����ي����غ����اغ����ون ت���ن���ض���م إل����ى 
الطاقم الطبي لقسم األسنان في 

»املواساة اجلديد«
6

أكد أنه أكثر تفاؤال بعد التشرف بلقاء األمير وولي العهد أمس

الغامن:علينا أن نكون عونا لصاحب السمو في مواجهة التحديات والظروف اإلقليمية الدقيقة 

ربيع �سكر

أكد رئيس مجلس االمة مرزوق 
ال��غ��امن أن��ه متفائل ب��ان��ه سيتم 
تغليب أص��وات العقل واحلكمة 
في املشهد السياسي السيما بعد 
لقاء سمو األمير وسمو ولي العهد 

بحضور عدد من النواب.
وأض���اف ال��غ��امن ف��ي تصريح 
للصحافيني : تشرفت أمس  بلقاء 
سمو أمير البالد وسمو ولي العهد 
بحضور ال��ن��واب ال��ذي��ن شكلوا 
ال��وف��دي��ن ال��ب��رمل��ان��ي��ني ال��ل��ذي��ن 
ش��ارك��ا ف��ي م��ؤمت��ري البرملانات 
االسيوية واألوروب��ي��ة واالحت��اد 
البرملاني الدولي اللذين عقدا في 
تركيا وج��ن��ي��ف، ونقلنا لسمو 
األمير وول��ي العهد ما ح��دث في 
تلك االجتماعات ، موجها الشكر 
للنواب املشاركني في الوفود على 
م��ا ق��دم��وه خ��الل تلك امل��ؤمت��رات 

الرسمية؟  
وف��ي رده على س���ؤال بشأن 
ال��وض��ع ال��س��ي��اس��ي احمل��ل��ي ق��ال 
ال��غ��امن ف��ي احلقيقة أن��ا متفائل 
بتجاوز جميع التحديات سواء 
التحديات احلقيقية التي نواجهها 
أو التحديات املصطنعة، ألن هناك 
أغلبية ساحقة من اعضاء املجلس 
يقدروا الوضع األقليمي احلساس 
الذي نعيشه في الكويت ويغلبوا 
املصلحة العامة على أي مصلحة 

خاصة. 
ولفت إلى أنه مت التطرق للعديد 
من امللفات البرملانية املهمة على 
الصعيد احمل��ل��ي ومت االستماع 
لتوجيهات صاحب السمو ، مبديا 
تفاؤله بأن دور االنعقاد سيكون 
مثمرا وهادئ وسيتم التركيز على 
اجل��ان��ب التشريعي بشكل أكبر 
خاصة وأن اجلميع يرى أنه هناك 

جانب من التقصر في هذا اجلانب 
وهو مرتبط باجلو السياسي متى 

ما كان هادئا سيكون اجلو مناسب 
الص��دار العديد من التشريعات 

، ومتى ما ك��ان هناك الكثير من 
الغبار السياسي بالتأكيد سيؤثر 

هذا على اجلانب التشريعي. 
وتابع “ باختصار شديد كنت 

متفائل واليوم بعد لقاء صاحب 
السمو وس��م��و ول��ي العهد اكثر 
تفاؤل، خاصة بعد النقاش الذي 
مت وبعد التوجيهات الواضحة 
ال��ت��ي استمعنا لها م��ن صاحب 

السمو. 
وقال “ أنا واثق كل الثقة بأن 
اختي واخواني النواب سيعون 
وي����ق����درون وي��ح��ت��رم��ون ه��ذه 
التوجيهات ويترجموها إلى واقع 
عملي ملموس من خالل جلسات 

دور االنعقاد املقبل.
وأش��ار الغامن إل��ى أن افتتاح 
دور االنعقاد املقبل سيكون يوم 
ال��ث��الث��اء م��ن االس��ب��وع امل��ق��ب��ل ، 
وسيتضمن ج��دول أعمال جلسة 
االفتتاح مناقشة االستجوابات 
املقدمة ، وسيكون م��درج ايضا 
تقرير اللجنة التشريعية اخلاص 
ب��ع��ض��وي��ة ال��ن��ائ��ب��ني ج��م��ع��ان 

احلربش ووليد الطبطبائي.
 وتابع “ وبعدها بأسبوعني 
ستبدأ اجللسات العادية ونأمل 
أن ننتهي من انتخابات اللجان 
خ��الل اجللسة االفتتاحية بعد 
االن��ت��ه��اء م��ن بند االستجوابات 
، وإذا ل��م ننتهي ب��ه��ذه اجللسة 
ستكون انتخابات اللجان أول بند 

في اجللسة التي تليها.
  وق��ال “ نسأل الله سبحانه 
وتعالى التوفيق للجميع وان 
ش��اء ال��ل��ه ن��ع��دي ك��ل التحديات 
التي توجهنا بتظافرنا وتعاونا 
وبتغليب صوت العقل واحلكمة 
وبتغلب املصلحة العامة للبالد 
أخ��ذي��ن بعني االعتبار الظروف 
االقليمية الدقيقة التي منر بها ، 
وان نكون عون لصاحب السمو 
ربان هذه السفينة في قيادة هذه 

السفينة وسط االمواج املتالطمة.

تصوير - محمد صابر  الغامن يصرح للصحافيني 

مت تبادل وجهات النظر  حول امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك 

رئيس مجلس األمة يعقد مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا

عقد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
ف��ي مكتبه أم��س جلسة مباحثات رسمية مع 
رئيسة وزراء جمهورية روم��ان��ي��ا فيوريكا 
دانسيال وال��وف��د امل��راف��ق لها وذل��ك مبناسبة 

زيارتها الرسمية للبالد.
وج��رى خ��الل جلسة املباحثات استعراض 
العالقات الثنائية بني الكويت ورومانيا وسبل 

تطوير أوجه التعاون املشترك بني البلدين في 
املجاالت كافة.

كما مت خالل املباحثات تبادل وجهات النظر 
إزاء العديد من امللفات والقضايا ذات االهتمام 
امل��ش��ت��رك إض��اف��ة إل���ى م��ا ت��ش��ه��ده الساحتان 

اإلقليمية والدولية من تطورات.
وح��ض��ر املباحثات أم��ني س��ر مجلس األم��ة 

النائب الدكتور عودة الرويعي ومراقب مجلس 
األم��ة النائب نايف امل��رداس العجمي والنواب 
ثامر السويط وصفاء الهاشم ومحمد ال��دالل 
واحلميدي السبيعي واألمني العام ملجلس االمة 
عالم الكندري وسفير دولة الكويت لدى رومانيا 
طالل الهاجري وسفير جمهورية رومانيا لدى 

دولة الكويت دانييل تاناسي.

الغامن مستقبال رئيسة وزراء رومانيا
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االف����ت����ت����اح����ي����ة  اجل�����ل�����س�����ة  أع��������م��������ال  ج�������������دول  ع�����ل�����ى  ال�����ط�����ب�����ط�����ب�����ائ�����ي  و  احل���������رب���������ش   ع�����ض�����وي�����ة  ع��������ن  ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ي�����ة  ت������ق������ري������ر   و  االس�������ت�������ج�������واب�������ات   

اجل����ان����ب ال��ت��ش��ري��ع��ي م��رت��ب��ط 
دائما باجلو السياسي وأصوات 
ال����ع����ق����ل واحل�����ك�����م�����ة س���ت���س���ود

أن���������������������������ا أك�����������������ث�����������������ر ت��������������ف��������������اؤال 
ب������������ت������������ج������������اوز ال���������ت���������ح���������دي���������ات 
احل�����ق�����ي�����ق�����ي�����ة وامل����ص����ط����ن����ع����ة

أك���ث���ر ال����ت����ش����ري����ع  ع����ل����ى  ف����ي����ه  ن����رك����ز  وه�������ادئ�������ًا  م����ث����م����رًا  س����ي����ك����ون  االن�����ع�����ق�����اد  دور  ب�������أن  وم����ت����ف����ائ����ل  ال����س����ام����ي����ة  ال����ت����وج����ي����ه����ات  إل�������ى  اس���ت���م���ع���ن���ا   

تأجل اجتماعها أمس لعدم اكتمال النصاب

جلنة اإلحالل وأزمة التوظيف البرملانية تناقش 
قضية البطالة ودعم العمالة الوطنية اليوم

35 اتفاقية محالة من احلكومة   من أكثر اللجان حضورا وأجنزت أكثر من 

الهرشاني يستغرب مزاعم إلغاء اجتماعات جلنة اخلارجية لعدم اكتمال النصاب

ربيع �سكر 

أك���د رئ��ي��س جل��ن��ة اإلح���الل 
وأزم����ة ال��ت��وظ��ي��ف البرملانية 
ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح ل “ 
ال��وس��ط “ أن��ه بسبب انشغال 
ال��ن��واب ب��اج��ت��م��اع��ات رسمية 
خ����ارج امل��ج��ل��س واالن��ش��غ��ال 
بزيارة رئيسة وزراء رومانيا 
ملجلس االم��ة ل��م يعقد اجتماع 
جلنة اإلح��الل وأزم��ة التوظيف 
البرملانية الذي كان مقررا امس 
لعدم اكتمال النصاب ليؤجل 

االجتماع الى اليوم.
و املوضوعات التي ستنظرها 

اللجنة اْلَيْوَم :
1 - طلبي املناقشة املقدمني 
م��ن ب��ع��ض  األع��ض��اء ف��ي ش��أن 
قضية البطالة بالبالد الستيضاح 

سياسة احلكومة في شأنها.
2 - م��ن��اق��ش��ة االق��ت��راح��ان 
بقانونني بشأن تعديل القانون 
رق���م )19( ل��س��ن��ة 2000 في 
ش���أن دع���م ال��ع��م��ال��ة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 

غير احلكومية.
-3 مناقشة مجموعة من 
االق���ت���راح���ات ب��ق��وان��ني بشأن 
تعديل امل��رس��وم ب��ق��ان��ون رقم 
)15( لسنة 1979 ف��ي ش��أن 

اخلدمة املدنية.
خليل الصالح

أوض��ح رئيس اللجنة اخلارجية 
البرملانية حمد الهرشاني أن اللجنة 
كانت من أكثر اللجان اجنازا وتفاعال 
وح��ض��ورا اذ اجن���زت أك��ث��ر م��ن 35 
تقريرا تتعلق باالتفاقيات احملالة لها 
من احلكومة مستغربا ما نقل من أنباء 
صحافية بشأن الغاء االجتماعات 
لعدم اكتمال النصاب مثمنا جتاوب 
أعضاء اللجنة وتفاعلهم وحضورهم 
لالجتماعات وأخ��ص بالذكر مقرر 
اللجنة ال��دك��ت��ور محمد احلويلة 
وأع��ض��اء اللجنة ص��الح خورشيد 

وفراج العربيد وناصر الدوسري.
وق����ال ال��ه��رش��ان��ي ف��ي تصريح 
صحافي :إن اللجنة أجنزت في وقت 
قياسي عشرات التقارير بعد دراستها 
وومناقشتها وال��ت��ص��وي��ت عليها 
ورفعها إل��ى مجلس األم��ة الدراجها 
ضمن ج��دول أع��م��ال اجللسات قبل 

ب��دء دور االنعقاد املقبل وم��ن ضمن 
االتفاقيات مشروع قانون باملوافقة 
على القضاء على االجتار غير املشروع 
مبنتجات التبغ ومشروع املوافقة على 
الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي 
لالتصاالت الراديوية جنيف 2015 
وم��ش��روع املوافقة على بروتوكول 
ت��ع��اون ب��ني ال��ك��وي��ت واجلمهورية 
التركية في مجال التعليم والتدريب 
ألف���راد احل���رس ال��وط��ن��ي ف��ي دول��ة 
ال��ك��وي��ت وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ق��وات 

اجلندرما بوزارة الداخلية التركية.
 باإلضافة إلى االتفاقية املتعددة 
األط��راف لتنفيذ االج��راءات املتعلقة 
ب��امل��ع��اه��دات الضريبية ملنع تآكل 
الوعاء الضريبي وحتويل األرب��اح 
وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ان��ض��م��ام الكويت 
لعضوية احتاد سلطات الضرائب في 
ال��دول اإلسالمية والنظام األساسي 

اخلاص به واملوافقة على اتفاق بني 
الكويت والواليات املتحدة األميركية 
بشأن املساعدة املتبادلة بني أدارتي 
اجلمارك بالدولتني ومشروع قانون 
بشأن انضمام الكويت ملعهد الدول 
اإلسالمية للمواصفات واملقاييس 

“سميك« .
فضال عن ملف العمالة الفليبينية 
في دول��ة الكويت وامل��م��ارس��ات غير 
القانونية للممثلني الدبلوماسيني 
التابعني لسفارة الفلبني أزمة العمالة 
الفليبينية بدولة الكويت واملمارسات 
غير القانونية للممثلني الدبلوماسيني 
وجتاوز بعض البعثات الدبلوماسية 
للقانون وارتفاع واستغالل بعض 
مكاتب جلب العمالة لهذه القضية 
والتكلفة العالية املرهقة على األسر 

الكويتية .
وأك�����د ال��ه��رش��ان��ي أن ال��ل��ج��ن��ة 

اخل��ارج��ي��ة ستقوم ب��اع��داد تقرير 
ش��ام��ل ع��ن األع��م��ال ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
خالل الفترة املاضية والتقارير التي 
قامت باجنازها سواء كانت اقتراحات 
نيابية أو مشاريع بقوانني محالة 
م��ن احل��ك��وم��ة م��ن��وه��ا إل���ى اجتماع 
تعقده اللجنة خالل األسبوع اجلاري 
لدراسة مشاريع بقوانني محالة من 

احلكومة .
وم��ن ضمن املشاريع  التي سيتم 
نظرها م��ش��روع ق��ان��ون بالتصديق 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي للمحكمة 
العربية حلقوق اإلنسان باإلضافة 
إل��ى م��ش��روع ق��ان��ون باملوافقة على 
اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة 
ف��ي املسائل اجل��زائ��ي��ة ب��ني حكومة 
دول����ة ال��ك��وي��ت وح��ك��وم��ة اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 

حمد الهرشانيالشمالية.


