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الغامن يهنئ نظراءه
في مالطا وأرمينيا وبليز
باألعياد الوطنية
بعث رئ��ي��س مجلس األم��ة
م�����رزوق ع��ل��ي ال���غ���امن أم��س
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس
ال��ن��واب ف��ي جمهورية مالطا
أجنيلو فاروغيا وذلك مبناسبة
العيد الوطني لبالده.
كما بعث ال��رئ��ي��س الغامن
ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل���ى رئ��ي��س
املجلس الوطني في جمهورية
أرمينيا أرارات ميرزويان وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبالده.
وبعث الغامن ببرقيتي تهنئة
إلى رئيسة مجلس النواب في
جمهورية بليز ل���ورا توكير
لونغسوورث ورئيس مجلس
الشيوخ داري��ل بريدلي وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبلدهِما

مرزوق الغامن

نواب البرملان األوروبي يشيدون بحكمة الكويت جتاه القضايا اإلقليمية والدولية
أش���اد ع���دد م��ن ن���واب ال��ب��رمل��ان
األوروب����������ي ب��ح��ك��م��ة ال��ك��وی��ت
وسیاساتها املعتدلة جتاه مختلف
القضایا اإلقلیمیة والدولیة.
جاء ذلك على لسان سفیر الكویت
لدى بلجیكا ورئیس بعثتیها لدى
االحت���اد األوروب����ي وح��ل��ف شمال
األطلسي (ناتو) جاسم البدیوي في
تصریح لـ(كونا) عقب لقائه بثمانیة
م��ن أع��ض��اء البرملان األوروب���ي في
ستراسبورغ حیث یعقد البرملان
جلسته الكاملة األسبوع اجلاري.
واوض��ح السفیر البدیوي عبر
الهاتف من ستراسبورغ الیوم انه
تلقى خ�لال االج��ت��م��اع «تعلیقات
ممتازة من أعضاء البرملان األوروبي
جت��اه الكویت وق��د أثنى جمیعهم
على ال��س��ی��اس��ات احلكیمة لسمو
األمیر الشیخ صباح األحمد اجلابر
ال��ص��ب��اح وال��ت��ي تتسم ب��االع��ت��دال
واإلنسانیة وجهوده لتجنب أي نوع
من التصعید».
وقال البدیوي إن أعضاء البرملان
األوروب��ي الذین التقاهم على مدى

البديوي واحد نواب البرملان االوروبي

ال��ی��وم�ین امل��اض��ی�ین ی��ن��ت��م��ون إل��ى
مجموعات سیاسیة كبیرة من مختلف
الدول األوروبیة كما انهم أعضاء في
مختلف جلان البرملان األوروبي مثل
الشؤون اخلارجیة وحقوق اإلنسان

هايف :أشكر الوزارة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة بوقف الندوة املشبوهة

السويط :وزارة الداخلية قامت بواجبها الوطني

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
وه���ذا ي��ض��اع��ف امل��س��ؤول��ي��ة على
احلكومة حلماية املجتمع من األفكار
واخلزعبالت ومحاسبة من يقوم
بنشرها أوال��ت��روي��ج لها من خالل
ندوات أو اجتماعات مشبوهة
وأض����اف محمد ه��اي��ف طالبنا
بصدور بيان من وزارة الداخلية
ب���وق���ف ن�����دوة ال���غ���د امل��ش��ب��وه��ة

ومحاسبة م��ن سمح للمتطاولني
بأفكارهم على عقيدة املسلمني في
ذات الله وبالفعل جتاوبت وزارة
الداخالية لهذا الطلب
واختتم النائب محمد هايف ليس
م��ن ح��ق ك��ل ص��اح��ب ف��ك��ر نشر ما
يخالف عقيدة املسلمني ويؤذيهم في
بالدهم بأفكاره املنحرفة وطقوسه
الشاذة
بدوره قال النائب ثامر السويط
أيضا على حسابه (تويتر ) يجب
ع��ل��ى وزارة ال��داخ��ل��ي��ة أن تقوم
مبسؤولياتها جتاه ندوة تتعارض
مع اآلداب والصالح العام والتي
كان مقرر إقامتها أمس السبت في
أحد فنادق الكويت

Sunday 22th september 2019 - 13 th year - Issue No.3525

alwasat.com.kw

محمد هايف

ثامر السويط

والزراعة واالقتصاد.
وأضاف أن الغرض من االجتماع
هو تقدمی نفسه إلى أعضاء البرملان
األوروب���ي اجل��دد «وتهنئتهم على
انتخابهم» مشیرا ال��ى أن��ه بحث

معهم «سبل تعزیز العالقات بنی
االحت��اد األوروب��ي والكویت وكذلك
مع البرملان األوروبي».
ولفت السفیر الكویتي إل��ى أنه
اغتنم فرصة اللقاء وشرح ألعضاء
البرملان األوروب���ي موقف الكویت
وعالقتها باالحتاد األوروب��ي وسبل
التنسیق ال��س��ی��اس��ي م��ع االحت���اد
األوروب��ي ودور الكویت في تعزیز
ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ف��ي املنطقة
وال��ت��ط��ورات األخ��ی��رة ف��ي منطقة
اخللیج العربي.
وش����دد ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��ال��ي
للتنسیق وال��ت��ع��اون ب�ین الكتلة
األوروب��ی��ة والكویت مشیرا إلى أن
افتتاح مقر بعثة االحت��اد األوروب��ي
في الكویت سیعزز احل��وار املستمر
ویعزز العالقة بنی اجلانبنی.
وأوضح ان جمیع النواب «أظهروا
اهتماما كبیرا بتقویة العالقات
م��ع الكویت وال��رغ��ب��ة ف��ي زیارتها
للحصول على انطباع مباشر عن
البالد».
وب�ین ال��ب��دی��وي ان زی��ارت��ه إلى

البرملان األوروب��ي في ستراسبورغ
تتفق مع جهود بعثة الكویت لدى
االحتاد األوروبي للبقاء على اتصال
دائ���م م��ع امل��س��ؤول�ین والبرملانینی
ومع األح��زاب السیاسیة األوروبیة
لشرح سیاسات الكویت وموقفها
م��ن ال��ش��ؤون اإلقلیمیة وال��دول��ی��ة
وتوضیحها.
على صعید متصل اقترح النائب
املنتمي حلزب الشعب األوروبي أكبر
مجموعة في البرملان األوروبي مایكل
جاالتش في اجتماعه مع البدیوي
فكرة بدء «الدبلوماسیة البرملانیة».
وأوض�������ح ال���ن���ائ���ب األمل���ان���ي
أن��ه «عندما ال یتمكن املسؤولون
واحلكومات من التوصل إل��ى قرار
أو حل ملشكلة ما فیمكن للبرملانات
إطالق «الدبلوماسیة البرملانیة» حلل
القضایا.
یذكر ان وفدین رفیعي املستوى
من البرملان األوروب��ي زارا الكویت
العام املاضي ومن املتوقع أن یزور
ع��دد من أعضاء البرملان البالد في
عام 2020

الشاهني:إيقاف
القروض والهبات
املليونية للشقيقة مصر
مطلب شعبي ونيابي
أكد النائب أسامة الشاهني
إي��ق��اف ال��ق��روض وال��ه��ب��ات
امل��ل��ي��ون��ي��ة للشقيقة مصر
وغيرها مطلب شعبي ونيابي
وض���رورة وطنية.وأضاف
الشاهني تعليقا على توقيع
الصندوق الكويتي للتنمية

االقتصادية اتفاقية قرض
جلمهورية مصر العربية
بقيمة  15مليون إلن��ش��اء 4
م��ح��ط��ات حت��ل��ي��ة م��ي��اه أن
اإليقاف بجانب كونه مستحقا
ملتابعة ت��ط��ورات األح���داث
أسامه الشاهني
اإلقليمية ومآالتها

