رئيس الصداقة البرملانية الثالثة
إلى بلغاريا وهنغاريا

توجه رئيس مجموعة الصداقة
البرملانية الثالثة النائب راك��ان
النصف أمس الى جمهورية بلغاريا
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في زيارة رسمية وذلك خالل الفترة
من  21إلى  23أبريل اجلاري.
وعقب زيارته لبلغاريا سيتوجه

النصف الى جمهورية هنغاريا في
زي��ارة رسمية ايضا خالل الفترة
راكان النصف
من  25إلى  27أبريل اجلاري
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خالل كلمته في مؤمتر برملانات دول اجلوار

الغامن :الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد

الوفد الكويتي املشارك وفي اإلطار الغامن متحدثا ً خالل املؤمتر

اك��د رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن
ان مل��ؤمت��ر رؤس���اء ب��رمل��ان��ات دول اجل��وار
العراقي في بغداد رمزية خاصة مشددا على
ان الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد .
وقال الغامن ان مؤمتر برملانات دول جوار
العراق « يعطي بارقة أمل لشعوب املنطقة ،
ولشعب العراق بشكل خاص  ،بأن الدخول
ف��ي عصر ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ممكن  ،وان
أجواء التصارع اإلقليمي واالقتتال واملناكفة ،
ليست قدرا حتميا كما يريد البعض ان يشيع ،
كقناعة راسخة وثابتة « .
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للغامن أم���ام مؤمتر
برملانات دول اجلوار العراقي الذي بدأ اعماله
ف��ي ب��غ��داد ام��س بحضور رؤس���اء وممثلي
ب��رمل��ان��ات ال��ع��راق وال��ك��وي��ت والسعودية
واالردن وسوريا وتركيا وايران .
ووصف الغامن املؤمتر بانه « اجتماع غير
مسبوق ورمب��ا  ،ما ك��ان لينعقد ل��وال إرادة
دول اجلوار جميعا  ،ولوال اجلهود احلثيثة
للصديق األخ محمد احللبوسي « .
واش���ار ال��غ��امن ال��ى رم��زي��ة امل��ؤمت��ر قائال
« اعترف هنا بأنني  ،كنت مأخوذا مبا لهذا
االجتماع من رمزية  ،رمزية احلضور واملكان
والتوقيت « .
وقال « نحن من جهتنا في الكويت  ،نقول

ودون م��وارب��ة  ،وبشكل واض��ح  :نحن مع
ع��راق مستقر  ،وآم��ن  ،وموحد  ،وه��ذا ليس
طموحنا فنحن على الصعيد االستراتيجي
م��ع ع���راق م��زده��ر ومتقدم ينعم بالرخاء
والرفاهية « .
واض����اف « ال���ع���راق ج��ارن��ا ول��ي��س من
مصلحة أحد أن يكون جاره غارقا في دوامة
من املعاناة  ،ومن يراهن على ضعف جاره
كشرط الستقراره وأمنه  ،هو في احلقيقة
يضحي مبستقبله « .
واضاف الغامن « من هذا املنطلق والقناعة
واالميان جاء توجيه سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح باستضافة
مؤمتر دعم وإعادة اعمار العراق مؤخرا « .
واستطرد الغامن قائال « فسمو األمير ،
يراهن على املستقبل ومستقبل دول املنطقة
قائم على التعاون والتكامل مع اجليران،
مع القريب ال البعيد  ،مع املشترك الثقافي
والبشري  ،ال اآلخ��ر الغريب واملغاير  ،مع
الذي نقتسم معه سحنة التضاريس  ،وتداخل
التاريخ  ،ومزاج املناخ « .
وقال الغامن ان العراق واستقراره  ،احدى
البوابات الستقرار املنطقة مضيفا « فقط ألقوا
نظرة سريعة على خارطة العراق لتعرفوا
م��ا أق��ول  ،ال��ع��راق املطل على إقليم الشام

الكبير غربا وعلى اخلليج واجلزيرة العربية
جنوبا وعلى االناضول شماال وعلى الفضاء
الفارسي شرقا  ،هو في قلب اجليوبوليتكس
الشرق أوسطي « .
واكد الغامن « من دون عراق مستقر وآمن ،
سيكون احلديث عن استقرار الشرق االوسط
محض خرافة  ،لذلك نحن ننظر الى استقرار
العراق كضرورة استراتيجية « .
واوض��ح الغامن « ان العراق ال��ذي ننظر
اليه للدخول ف��ي حقبة التنمية املنشودة
هو ع��راق متوازن ،ع��راق عربي منفتح على
جيرانه العربر ،عراق متصالح ومتعاون مع
جيرانه في اإلقليم  ،عراق منفتح على العالم
 ،فعال وتفاعال « .
واختتم الغامن كلمته قائال « هذه عناويننا
العريضة في الكويت  ،فيما يتعلق بالعراق
ووفق هذه العناوين نعمل وطبقا لها نتحرك
وعلى اثرها  ،مند يدنا للعراق  ،معاونني
ومساعدين وداعمني « .
واضاف « أؤكد باننا في البرملان الكويتي
 ،على أمت االستعداد للعمل مع كل برملانات
دول اجلوار العراقي  ،ومع البرملان العراقي
 ،ضمن مرئيات نتفق عليها  ،تتعلق بكيفية
حتقيق ش���روط االس��ت��ق��رار وال��وف��اق  ،في
منطقة  ،تعبت من التصارع واالقتتال « .

وجاء في كلمة الغامن مايلي :قبل أكثر من
شهر  ،فاحتني معالي األخ محمد احللبوسي
خ�لال لقاء جمعنا  ،بفكرة عقد اجتماع في
بغداد لرؤساء برملانات دول اجلوار العراقي
ويتذكر أخي محمد  ،موافقتي الفورية ،
ودعمي املفتوح  ،لعقد هذا االجتماع حتى قبل
ان أخوض في تفاصيله
وأعترف هنا بأنني  ،كنت مأخوذا مبا لهذا
االجتماع من رمزية  ،رمزية احلضور واملكان
والتوقيت  ،هو اجتماع غير مسبوق ،ورمبا ،
ما كان لينعقد لوال إرادة دول اجلوار جميعا
 ،ولوال اجلهود احلثيثة للصديق األخ محمد
احللبوسي
اجتماعنا أيها ال��س��ادة بغض النظر عن
تفاصيله  ،يعطي بارقة أمل لشعوب املنطقة
 ،ولشعب العراق بشكل خاص  ،بأن الدخول
ف��ي عصر ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ممكن  ،وان
أجواء التصارع اإلقليمي واالقتتال واملناكفة ،
ليست قدرا حتميا كما يريد البعض ان يشيع ،
كقناعة راسخة وثابتة.
نحن من جهتنا في الكويت  ،نقول ودون
م��وارب��ة  ،وبشكل واض��ح  ،نحن م��ع ع��راق
مستقر  ،وآمن  ،وموحد وهذا ليس طموحنا،
فنحن على الصعيد االستراتيجي مع عراق
مزدهر ومتقدم ينعم بالرخاء والرفاهية

الشطي يسأل «الصحة» و»األشغال» رئيس املجلس الفيدرالي
عن الهيكل التنظيمي للوزارتني الروسي تشيد بزيارة الغامن
وجه النائب خالد الشطي سؤالاً إلى وزيري
الصحة الشيخ باسل احلمود واألشغال جنان
بوشهري عن الهيكل التنظيمي في الوزارتني
واجلهات التابعة ،وجاء في نص سؤاله لوزير
الصحة :يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1الهيكل التنظيمي ل����وزارة الصحةواجلهات التابعة لكم.
 2ك��ش��ف ب��أس��م��اء ش��اغ��ل��ي امل��ن��اص��باإلشرافية والتنفيذية في ال��وزارة واجلهات
التابعة لكم منذ تاريخ توليكم الوزارة وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال.
وطلب ف��ي س��ؤال��ه إل��ى وزي���رة األشغال
العامة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان جنان
بوشهري إفادته عن:
 1الهيكل التنظيمي ل���وزارة األشغالالعامة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية
واجلهات التابعة لكم.
 2ك��ش��ف ب��أس��م��اء ش��اغ��ل��ي امل��ن��اص��باإلشرافية والتنفيذية في ال��وزارة واملؤسسة
واجل��ه��ات التابعة لكم منذ ت��اري��خ توليكم
الوزارة وحتى تاريخ ورود هذا السؤال

خالد الشطي

وصفت رئيس املجلس الفيدرالي -املجلس االعلى في البرملان الروسي-
فالنتينا ماتفيينكو زيارة رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن إلى موسكو
اليوم االحد بأنها «حدث هام» .وقالت ماتفيينكو لوكالة االنباء الكويتية ان
زيارة رئيس مجلس االمة الكويتي تشكل بال شك حدثا هاما لكال اجلانبني،
مشيرة الى ان روسيا والكويت ترتبطان بعالقات شراكة قدمية مثمرة
تستند الى مبادئ التكافؤ واحترام مصالح الطرف االخر والتعاون واملنفعة
املتبادلة .ولفتت ماتفيينكو الى وجود صالت اقتصادية وجتارية وطيدة بني
روسيا والكويت خاصة في مجاالت الطاقة واالستثمار اضافة الى التعاون
في مجاالت التعليم والعلوم والثقافة.
وأضافت «اننا نتعاون بشكل نشيط في ضمان االستقرار واالمن في منطقة
اخلليج العربي والشرق االوسط بشكل عام ونقوم بتنسيق خطواتنا».
وأشارت الى ان برملاني البلدين يساهمان في معاجلة القضايا الثنائية
والدولية امللحة وان احلوار بني برملاني روسيا والكويت يتسم بطابع شفاف
وعملي ،معربة عن املها بان ترتسم اللقاءات املرتقبة مع رئيس مجلس االمة
الكويتي في هذا االطار.
وأوضحت ان املباحثات خالل هذه اللقاءات ستتناول اجراء تقييم تقليدي
لعالقات التعاون وآفاقها بني املجلس الفيدرالي ومجلس األم��ة الكويتي
اضافة الى مناقشة مجمل قضايا العالقات الروسية الكويتية.
وأوض��ح��ت «ان��ن��ا سنناقش مشاريع م��ح��ددة ف��ي مجال التكنولوجيا
واالقتصاد والصالت االنسانية تتطلب دعما من قبل البرملانات في كال
البلدين».

العراق جارنا  ،وليس من مصلحة أحد أن
يكون جاره غارقا في دوامة من املعاناة
وم��ن ي��راه��ن على ضعف ج���اره كشرط
الستقراره وأمنه  ،هو في احلقيقة يضحي
مبستقبله
من هذا املنطلق والقناعة واالمي��ان ،جاء
توجيه سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه باستضافة
مؤمتر دعم وإعادة اعمار العراق مؤخرا
فسمو األم��ي��ر  ،ي��راه��ن على املستقبل،
ومستقبل دول املنطقة قائم على التعاون
والتكامل مع اجليران مع القريب ال البعيد،
م��ع املشترك الثقافي والبشري  ،ال اآلخ��ر
الغريب واملغاير مع الذي نقتسم معه سحنة
التضاريس  ،وتداخل التاريخ  ،ومزاج املناخ
واضاف الغامن :العراق واستقراره  ،احدى
البوابات الستقرار املنطقة  ،فقط ألقوا نظرة
سريعة على خارطة العراق لتعرفوا ما أقول
 ،العراق املطل على إقليم الشام الكبير غربا،
وعلى اخلليج واجل��زي��رة العربية جنوبا
 ،وع��ل��ى االن��اض��ول ش��م��اال ،وع��ل��ى الفضاء
الفارسي شرقا
ه��و ف��ي ق��ل��ب اجليوبوليتكس ال��ش��رق
أوس��ط��ي ،وم��ن دون ع���راق مستقر وآم���ن ،
سيكون احلديث عن استقرار الشرق االوسط

محض خرافة ،لذلك نحن ننظر الى استقرار
العراق كضرورة استراتيجية  ،والعراق
ال��ذي ننظر اليه للدخول في حقبة التنمية
املنشودة  ،و عراق متوازن
عراق عربي منفتح على جيرانه العرب،
ع��راق متصالح ومتعاون م��ع جيرانه في
اإلقليم ،
عراق منفتح على العالم  ،فعال وتفاعال،
هذه عناويننا العريضة في الكويت  ،فيما
يتعلق بالعراق ،ووفق هذه العناوين نعمل،
وطبقا لها نتحرك وعلى اثرها  ،مند يدنا
للعراق  ،معاونني ومساعدين وداعمني
وختم قائال :ال يسعني في اخلتام اال ان
أؤك��د باننا في البرملان الكويتي  ،على أمت
االستعداد للعمل مع كل برملانات دول اجلوار
العراقي ومع البرملان العراقي ،ضمن مرئيات
نتفق عليها  ،تتعلق بكيفية حتقيق شروط
االستقرار والوفاق  ،في منطقة  ،تعبت من
التصارع واالقتتال
ش��ك��را م���رة أخ���رى ألخ���ي م��ع��ال��ي محمد
احلبلوسي  ،رئيس البرملان العراقي  ،ونائبيه
واعضاء البرملان العراقي على الدعوة  ،وعلى
ك��رم الضيافة وح��س��ن ال��وف��ادة  ،والشكر
موصول لكافة االخوة رؤساء برملانات دول
اجلوار العراقي

الدمخي يلتقي ممثلة جمعية حقوق
اإلنسان الكويتية

الدمخي ومنال بوحمد

التقى رئيس جلنة حقوق اإلن��س��ان البرملانية
النائب د.عادل الدمخي ممثلة جمعية حقوق اإلنسان
الكويتية االستشارية في جراحة العيون الدكتورة
منال بوحيمد على هامش اجتماع اللجنة.
وقال الدمخي في تصريح صحافي إن اللقاء تطرق
إل��ى احلديث عن األخطاء الطبية وتكاليف العالج
وغيرها من احل��االت اإلنسانية واحلقوق الصحية
والتشريعات الصحية الالزمة.

وأوضح أن جلنة حقوق اإلنسان ستستدعي وزارة
الصحة واللجنة الصحية البرملانية وصندوق إعانة
املرضى للنظر في هذا األمر.
وأضاف أن هناك حاالت صحية ال ميكن أن حتبس
داخ��ل الكويت ألنها ال تستطيع دفع رس��وم العالج،
مشيرًا إلى تعميم وزارة الصحة باستقبال احلاالت
الطارئة فورًا .وقال إن هذا األمر يحتاج إلى توضيح
فيما يتعلق بتحديد ما هي احلاالت الطارئة

