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ع���ق���دت جل���ن���ة ال����ش����ؤون اخل���ارج���ي���ة 
امس  اجتماعا  مبشاركة رئيس مجلس األمة 
م��رزرق علي الغامن وحضور نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
صباح اخلالد ونائبه خالد اجلارالله حيث مت 
مناقشة ما أثير من لغط حول مشاركة وفد 
دولة الكويت في مؤمتر )وارسو( ، باإلضافة 

إلى تطورات لوضع اإلقليمي، وذلك  .
وق��ال رئيس اللجنة النائب عبدالكرمي 
الكندري في تصريح صحفي عقب اجتماع 
اللجنة امس  ، إن االجتماع املطول كان صريحا 
ولم يكن فيه اي نوع من املجامالت وكان فيه 
حديث مهم ح��ول هل ما ي��دور من تساؤالت 
حول موقف الكويت من التطبيع مع الكيان 
الصهيوني وال��ص��ورة ال��ذي ظهر بها نائب 

وزير اخلارجية.
وأك��د أن أعضاء اللجنة أوص��ل��وا ل��وزارة 
اخلارجية بشكل مباشر الرفض الشعبي ألي 
توجه للتطبيع مع الكيان الصهيوني فضال 
عن البيان الصادر من القوى السياسية بهذا 

اخلصوص .
وأض�����اف  ال��ك��ن��دري ان مم��ث��ل��ي وزارة 
اخلارجية  أكدوا بأن هذه القضية أساسية في 
الكويت وال ميكن أبدا جتاهلها إال أن الكندري 
قال: ال ميكن القبول بالقول أنها صورة عابرة 
، فكلنا يعلم أننا نتحرك في القضايا بناء على 
صورة وعندما نغضب ألي حادثة حتصل في 
فلسطني بناء على ص��ورة تصلنا عن شهيد 
ان طفل ولذلك ال يستهني أحد بفكرة الصورة 
وخصوصا ان هناك من يحاول في املنطقة 
بأن يغير وضعه في اخلريطة سواء كان يريد 

التطبيع او ال«.
واض��اف الكندري انه  لن نسمح ألي أحد 
ان يجر الكويت ملسألة التطبيع وحتى لو انه 
ح��اول ان يستفيد من وج��ود الكويت في هذا 

املؤمتر ».
وأوضح أن وزارة اخلارجية قدمت شرحت 
تفصيليا عن مشاركتها في مؤمتر »وارسو« 
وأكد وزير اخلارجية أنه لم يكن هناك أي نوع 
من أنواع التالقي أو حديث عن مسألة التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.
وب��ني أن وزارة اخل��ارج��ي��ة أك���دت خالل 
االج��ت��م��اع أن ع���دم ال��ت��ط��ب��ي��ع م��ع ال��ك��ي��ان 
الصهيوني هي أحد الثوابت وركيزة السياسة 

اخلارجية في الكويت .
وأف�����اد ب���أن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ون��ائ��ب��ه 
استعرضا موقف الكويت في األمم املتحدة 
جت��اه القضية الفلسطينية من ب��اب التأكيد 
على موقف الكويت. وقال أن اللجنة نبهت على 
ال��وزارة بأن عليها في املستقبل اتخاذ الالزم 
واحل��ذر من مثل هذه األم��ور ، مجددا التأكيد 
على أن الصورة ال ميكن ان تكون امرا عابرا 

وميكن ان تكون في ي��وم من االي��ام مفتاحا 
ملصافحة.

وتابع الكندري  حتى ال نصل في يوم من 
االيام الى املصافحة كان هذا االجتماع وكنت 
صريحا في االجتماع وقلت ان اي حياد عن 
موقف الكويت في ما يتعلق بالتطبيع مع 
الكيان الصهيوني فلن يكون هناك اي استماع 

بل ستكون هناك محاسبة مباشرة«.
وذكر أنه متت مناقشة القضايا االقليمية 
سواء كانت في البيت الهليجي او الوضع في 
العاملني العربي واإلسالمي. وأكد ان االجتماع 
كان عميقا وصريحا ولم يكن فيه اي نوع من 

املجامالت.
وب���ني أن ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��ع��ت م��ع وزارة 
اخلارجية مبوجب تكليف من مجلس األمة 
بتاريخ ٣١ يناير املاضي لبحث تعزيز أوجه 
مكافحة التطبيع م��ع ال��ك��ي��ان الصهيوني 
والبحث في القوانني الكويتية إذا كان هناك 
منفذ ولذلك مت البدء اليوم فعليا مع وزارة 
اخلارجية وف��ي املستقبل ستوجه اللجنة 
الدعوة لوزارتي التجارة واإلعالم الستكمال 

بحث هذا املوضوع.
ورأى أن القوانني احلالية كافية لتجرمي 
التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالتالي ال 
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جانب من اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية 

خالل اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 

وزارة اخلارجية: موقف الكويت ثابت
 من عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الشاهني يسأل عن إغالق مرافق وألعاب »يوم البحار« ومقهى »أهل جبلة« 
وجه النائب اسامه الشاهني سؤاال الى  وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب  نص السؤال على مايلي: ملّا كانت قرية 
)يوم البحار( التراثية إحدى املعالم السياحية والترفيهية في 
ا لهذا املَعلم من دور متميز في تعريف األجيال الناشئة  البالد، وملمِ
بتراث وتاريخ اآلب��اء واألج��داد.ل��ذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1( ما سبب إزالة األلعاب الترفيهية التراثية في العام املاضي 
والتي كانت متاحة لألطفال في قرية )ي��وم البحار(؟ ومتى 

سيتم إعادتها؟
2( ما سبب إغالق مقهى )أهل جبلة( في العام اجلاري والذي 

كان منذ أكثر من )30( سنة يحتضن اآلباء وغيرهم من رواد 
القرية؟

3( ما سبب إغالق جميع املطاعم املتاحة في القرية؟ ومتى 
سيتم إعادة فتحها؟ وهل سيتم مراعاة الطابع التراثي والعائلي 

في تلك املطاعم وباقي مرافق القرية؟

الفضالة: سأتدرج بأدواتي الدستورية حول شبهات 
في عقود وهمية ألحد قياديي »النفط«

دعوة قطرية للغامن 
حلضور مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي

 استقبل رئيس مجلس األمة م��رزوق علي الغامن في مكتبه  صباح 
امس سفير دولة قطر لدى دولة الكويت بندر العطية.

وسلم السفير العطية خالل اللقاء الرئيس الغامن دعوة رسمية من 
رئيس مجلس الشورى القطري احمد بن عبدالله آل محمود حلضور 
مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال�140 املقرر عقده في الدوحة أبريل 

املقبل.

عيسى الكندري:  موسوعة 
تضم جميع القوانني 
واملراسيم النافذة

أعلن نائب رئيس مجلس 
األم���ة عيسى ال��ك��ن��دري عن 
ت��ق��دمي��ه اق��ت��راح��ا ب��رغ��ب��ة، 
حل��ص��ر ج��م��ي��ع ال���ق���وان���ني 
وامل��راس��ي��م بقوانني النافذة 
وفق آخر التعديالت وجمعها 

في صورة موسوعة.
ون���ص االق���ت���راح ع��ل��ى ما 

يلي:
ازدح������م������ت م��ن��ظ��وم��ة 
ال��ت��ش��ري��ع��ات امل��ع��م��ول بها 
حاليا في البالد بسبب تدفق 
القوانني التي تصدر لضبط 
حركة املجتمع في امليادين 
كافة ، األمر الذي يضيع معه 
الباحث بسبب عدم معرفته 
مبا هو قائم من هذه القوانني 
وما عدل أو مت إلغاؤه منها، 
وأص��ب��ح اإلمل���ام مب��ا يستجد 
م��ن تعديالت على القوانني 
م��ن األم���ور الصعبة كما أن 
بعضها أصبح مقطوع الصلة 

بني نصوصه وأحكامه وبني مستجدات العصر.
 ورغبة في القضاء على هذه الصورة السلبية يتعني الدعوة إلى 
ض��رورة إع��داد وإخ��راج موسوعة تضم جميع التشريعات النافذة في 
البالد وفق أح��دث ما طرأ على بعضها من تعديالت ومالحقة صدور 
هذه التعديالت وحتديث املوسوعة تسهيال على املشتغلني بالقانون 
ودرءا من الوقوع في أخطاء بسبب ما ألغي منها أو عدل.لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي :
»حصر جميع القوانني واملراسيم بقوانني النافذة وفق آخر التعديالت 

وجمعها في صورة موسوعة، واالستمرار في حتديثها وتطويرها

الرئيس الغامن والسفير القطري 

عيسى الكندري

استغرب النائب يوسف الفضالة 
م��ن نتائج التحقيق ف��ي اللجنتني 
ال��ت��ي مت تشكيلهم ف��ي ش��رك��ة نفط 
الكويت وشركة ال� kpc بشان وجود 
شبهات في عقود وهمية ميارسها احد 
القياديني والتي وصلت الي جتميدة 

فقط 
واض����اف ال��ف��ض��ال��ة ف��ي تصريح 
صحفي باملركز االعالمي ملجلس االمه 
انني اخرج االن في املومتر الصحفي 
للحديث ع��ن بعض القضايا التي 
فتحتها منذ عام ولم نصل فيها الي 

نتيجة مرضية
واشار الفضالة الي انه في تاريخ 
29 يناير من العام املاضي فتحت 
ملف بعض الشبهات في شركة نفط 
الكويت في بعض العقود الوهمية 
التي ميارسها احد القياديني بالشركة 
وق���ال الفضالة ان وزي���ر النفط 
ال��س��اب��ق بخيت ال��رش��ي��دي وبعض 
قياديي الشركة قامو بتشكيل جلنة 

لتقصي احلقائق عن املعلومات التي 
ذكرتها ومت تشكيل جلنة حتقيق 
اخ����ري ف��ي ش��رك��ة ال���� kpc اال ان 
اللجنتني أنهت أعمالها ف��ي جتميد 
القيادي فقط دون محاسبتة محاسبة 

جادة 
واكد الفضالة انني سأوجة أسئله 
برملانية لوزير النفط احلالي خالد 
ال��ف��اض��ل ع��ن ن��ت��ائ��ج التحقيق في 
اللجنتني وسأطلب تقارير اللجنتني 
كون نتائج التحقيق بالنسبة لي غير 

مرضية
وك��ش��ف ال��ف��ض��ال��ة ان���ه وردت��ن��ي 
معلومات اخري عن التحقيق الثاني 
في ان احد املتهمني وهو وافد اسيوي 
تغيب ع��ن العمل حتي ال��ي��وم االم��ر 
الذي  يعطيني داللة علي عدم وجود 

محاسبة حقيقية بهذا الشي 
وبني الفضالة انني أملك معلومات 
لكنني اح��ت��اج ال��ي اج��اب��ات رسمية 
ألع��رف كيف اتعامل معها موجها 

رسالة للقيادي اجلديد بضرورة عدم 
مضايقة الشباب الوطني املخلص 
ال���ذي يتحرك حلماية امل���ال العام 
النه في حالة محاربتهم ساكون انا 
وعدد من النواب » جبيلك » موكدا ان 
هذه  الرساله هي جلميع القيادين في 
الدولة مطالبا اياهم بضرورة وضع 
الشباب املخلصني علي ميناهم ال ان 

يحاربوهم 
وختم الفضالة تصريحة بانني 
سابدء في احملاسبة اجل��ادة خاصة 
وان هذا املوضوع مت فتحة منذ عام 
وتوقفت النني رأيت محاسبه اال انها 
غير جادة موكدا انه سيتم التدرج في 
االساله البرملانية حلني الوصول الي 
استخدام أدواتي الدستورية املتاحة 
مشيرا الي انني لن اسكت علي خطا 
حتي اري خ��ط��وات ج��ادة لإلصالح 
الفتا الي انه كلة ثقة بقياديي شركة 
نفط الكويت وثقتة كبيره باألخ هاشم 

الهاشم في متابعه هذا املوضوع
يوسف الفضالة

املطيري يقترح أسواقًا موسمية 
لدعم الشباب

أعلن النائب ماجد املطيري عن تقدميه 
اقتراحا برغبة قال في مقدمته: من أجل 
دعم وحتفيز املبادرين الشباب وإزال��ة 
جميع العقبات املوجودة أمامهم إلقامة 
األنشطة املوسمية وتسويق منتجات 
مشاريعهم وخصوصا الشباب املشاركني 
في املشروعات الصغيرة واملتوسطة، لذا 

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
- تخصيص أرض واسعة تقام في 
ال��س��اح��ات أو امل��ع��ارض أو امل���دارس أو 
املالعب الرياضية أو احل��دائ��ق العامة 
أو أي أرض ف��ض��اء ف��ي ك��ل محافظة 
م��ن احمل��اف��ظ��ات ال��س��ت م���زودة بجميع 
التسهيالت واخل��دم��ات لدعم الشباب 
وخ���ص���وص���ا أص���ح���اب امل���ش���روع���ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وذل���ك إلق��ام��ة 
األنشطة واألس��واق املوسمية باإلضافة 
إلى العربات املتنقلة واألعمال املنزلية 
على أن يطلق عليه س��وق السبت ومن 
دون حتمل املبادرين الشباب أي تكاليف 

أو رسوم.
ماجد املطيري

 ك��رم األم��ني العام املساعد لشؤون 
احل��رس في مجلس األم��ة اللواء خالد 
الوقيت صباح أم��س األرب��ع��اء ع��ددا 
من ضباط الصف واألف��راد من حرس 

مجلس األم��ة وذل��ك الجتيازهم دورة 
الصاعقة التأسيسية املشتركة رقم 21 
املنعقدة في كتيبة العمليات اخلاصة 
67 ف��ي احل���رس ال��وط��ن��ي بحضور 

مدير إدارة الشؤون األمنية املقدم بدر 
املطوع. 

وقد عقدت دورة الصاعقة املشتركة 
رق��م 21 م��ن ت��اري��خ 29 نوفمبر عام 

2018 حتى تاريخ 19 فبراير 2019 
وذلك في إطار رفع كفاءة حرس مجلس 
األمة واالرتقاء بجاهزيتهم إلى أعلى 

مستوى.

جانب من التكرمي

األمة مجلس  حرس  وأفراد  الصف  ضباط  من  عددًا  يكرم  الوقيت 


