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بعث رئــيــس مجلس األمــة 
ــي الـــغـــامن أمــس   مـــــرزوق عــل
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس 
الــنــواب فــي جمهورية مالطا 
أجنيلو فاروغيا وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
كما بعث الــرئــيــس الغامن 
ـــى رئــيــس  بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إل
املجلس الوطني في جمهورية 
أرمينيا أرارات ميرزويان وذلك 
مبناسبة العيد الوطني لبالده. 

وبعث الغامن ببرقيتي تهنئة 
إلى رئيسة مجلس النواب في 
جمهورية بليز لـــورا توكير 
لونغسوورث ورئيس مجلس 
الشيوخ داريــل بريدلي وذلك 
مرزوق الغامن مبناسبة العيد الوطني لبلدِهما

الغامن يهنئ نظراءه 
في مالطا وأرمينيا وبليز 

باألعياد الوطنية

ــن نـــواب الــبــرملــان  أشـــاد عـــدد م
ــة الــكــويــت  ــم ــك ــح األوروبــــــــــي ب
وسياساتها املعتدلة جتاه مختلف 

القضايا اإلقليمية والدولية.
جاء ذلك على لسان سفير الكويت 
لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى 
االحتـــاد األوروبــــي وحــلــف شمال 
األطلسي )ناتو( جاسم البديوي في 
تصريح لـ)كونا( عقب لقائه بثمانية 
ـــي في  مــن أعــضــاء البرملان األوروب
ستراسبورغ حيث يعقد البرملان 

جلسته الكاملة األسبوع اجلاري.
واوضــح السفير البديوي  عبر 
الهاتف من ستراسبورغ اليوم انه 
تلقى خــالل االجــتــمــاع »تعليقات 
ممتازة من أعضاء البرملان األوروبي 
جتــاه الكويت وقــد أثنى جميعهم 
على الــســيــاســات احلكيمة لسمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الــصــبــاح والــتــي تتسم بــاالعــتــدال 
واإلنسانية وجهوده لتجنب أي نوع 

من التصعيد«.
وقال البديوي إن أعضاء البرملان 
األوروبــي الذين التقاهم على مدى 

ــن يــنــتــمــون إلــى  ــي ــاض ــن امل ــوم ــي ال
مجموعات سياسية كبيرة من مختلف 
الدول األوروبية كما انهم أعضاء في 
مختلف جلان البرملان األوروبي مثل 
الشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان 

والزراعة واالقتصاد.
وأضاف أن الغرض من االجتماع 
هو تقدمی نفسه إلى أعضاء البرملان 
ــدد »وتهنئتهم على  األوروبـــي اجل
انتخابهم« مشيرا الــى أنــه بحث 

معهم »سبل تعزيز العالقات بن 
ــي والكويت وكذلك  االحتــاد األوروب

مع البرملان األوروبي«.
ولفت السفير الكويتي إلــى أنه 
اغتنم فرصة اللقاء وشرح ألعضاء 
البرملان األوروبـــي موقف الكويت 
وعالقتها باالحتاد األوروبــي وسبل 
ــع االحتـــاد  التنسيق الــســيــاســي م
ــي ودور الكويت في تعزيز  األوروب
ــي املنطقة  ــالم واالســتــقــرار ف ــس ال
ــي منطقة  ــرة ف ــي ــورات األخ ــط ــت وال

اخلليج العربي.
وشــــدد عــلــى املــســتــوى الــعــالــي 
ــن الكتلة  ــاون ب ــع ــت للتنسيق وال
األوروبــيــة والكويت مشيرا إلى أن 
افتتاح مقر بعثة االحتــاد األوروبــي 
في الكويت سيعزز احلــوار املستمر 

ويعزز العالقة بن اجلانبن.
وأوضح ان جميع النواب »أظهروا 
اهتماما كبيرا بتقوية العالقات 
مــع الكويت والــرغــبــة فــي زيارتها 
للحصول على انطباع مباشر عن 

البالد«.
ــه إلى  ــارت ــن الــبــديــوي ان زي وب

البرملان األوروبــي في ستراسبورغ 
تتفق مع جهود بعثة الكويت لدى 
االحتاد األوروبي للبقاء على اتصال 
دائـــم مــع املــســؤولــن والبرملانين 
ومع األحــزاب السياسية األوروبية 
لشرح سياسات الكويت وموقفها 
مــن الــشــؤون اإلقليمية والــدولــيــة 

وتوضيحها.
على صعيد متصل اقترح النائب 
املنتمي حلزب الشعب األوروبي أكبر 
مجموعة في البرملان األوروبي مايكل 
جاالتش في اجتماعه مع البديوي 

فكرة بدء »الدبلوماسية البرملانية«.
ـــي  ـــان ـــب األمل ـــائ ـــن ـــــــح ال وأوض
ــه »عندما ال يتمكن املسؤولون  أن
واحلكومات من التوصل إلــى قرار 
أو حل ملشكلة ما فيمكن للبرملانات 
إطالق »الدبلوماسية البرملانية« حلل 

القضايا.
يذكر ان وفدين رفيعي املستوى 
ــي زارا الكويت  من البرملان األوروب
العام املاضي ومن املتوقع أن يزور 
عــدد من أعضاء البرملان البالد في 

عام 2020

والدولية اإلقليمية  القضايا  جتاه  الكويت  بحكمة  يشيدون  األوروبي  البرملان  نواب 

البديوي واحد نواب البرملان االوروبي 

الشاهني:  إيقاف 
القروض والهبات 

املليونية للشقيقة  مصر 
مطلب شعبي ونيابي

ريا�ض عواد 

شكر النائب محمد هايف املطيري  
وزارة الداخلية على اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بوقف ندوة أمس 
وقال النائب محمد هايف املطيري 
على حسابه بتويتر أن : األفكار 
الهدامة أصبح لها تنظيمات وندوات 
مشبوهة كالطاقة والعشق الصوفي 
وهـــذا يــضــاعــف املــســؤولــيــة على 
احلكومة حلماية املجتمع من األفكار 
واخلزعبالت ومحاسبة من يقوم 
بنشرها أوالــتــرويــج لها من خالل 

ندوات أو اجتماعات مشبوهة
وأضــــاف محمد هــايــف طالبنا 
بصدور  بيان من وزارة الداخلية 
ـــــدوة الـــغـــد املــشــبــوهــة  بـــوقـــف ن

ومحاسبة مــن سمح للمتطاولن 
بأفكارهم على عقيدة املسلمن في 
ذات الله وبالفعل جتاوبت وزارة 

الداخالية لهذا الطلب 
واختتم النائب محمد هايف  ليس 
مــن حــق كــل صــاحــب فــكــر  نشر ما 
يخالف عقيدة املسلمن ويؤذيهم في 
بالدهم بأفكاره املنحرفة وطقوسه 

الشاذة
بدوره قال النائب ثامر السويط 
أيضا على حسابه )تويتر (  يجب 
عــلــى وزارة الــداخــلــيــة أن تقوم 
مبسؤولياتها جتاه ندوة تتعارض 
مع اآلداب والصالح العام  والتي 
كان مقرر إقامتها أمس السبت في 

أحد فنادق الكويت

 هايف: أشكر الوزارة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة بوقف الندوة املشبوهة 

السويط: وزارة الداخلية قامت بواجبها الوطني 

أسامه الشاهن ثامر السويط 

أكد النائب أسامة الشاهن 
ــروض والــهــبــات  ــق ــاف ال ــق إي
املــلــيــونــيــة للشقيقة مصر 
وغيرها مطلب شعبي ونيابي 
ـــرورة وطنية.وأضاف  وض
الشاهن تعليقا على توقيع 
الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية اتفاقية قرض 
جلمهورية مصر العربية 
بقيمة 15 مليون إلنــشــاء 4 
ــات حتــلــيــة مــيــاه أن  ــط ــح م
اإليقاف بجانب كونه مستحقا 
ــورات األحـــداث  ــط ملتابعة ت

اإلقليمية ومآالتها محمد هايف 


