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الغامن يهنئ نظيره في احتاد سانت 
كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
امس ببرقية تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني 

في احتاد سانت كيتس ونيفيس مايكل بيركنز 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده

ــس  ــي ــل رئ ــب ــق ــت اس
جلنة حقوق اإلنسان 
الــبــرملــانــيــة فـــي مقر 
ــس  أعضاء  اللجنة ام
ـــــــــارات  ــــز اإلم ــــرك م
للدراسات والبحوث 

االستراتيجية.
وجرى خالل اللقاء 
االستبيان  مناقشة 
الذي أعده املركز فيما 
يتعلق بدراسة حالة 
ــان في  ــس ـــاع اإلن أوض
دول مجلس التعاون 

د. عادل الدمخي اخلليجي.

أمني سر الشعبة البرملانية الدكتور عودة 
الرويعي مشاركا في اجتماع اللجنة التنفيذية 

لالحتاد البرملاني العربي
شارك أمني سر الشعبة البرملانية أمني سر 
مجلس األمة النائب الدكتور عودة الرويعي 
في أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد 
البرملاني العربي والـــذي يعقد حاليا في 

العاصمة األردنية عمان.
وناقش اجتماع اللجنة الــذي عقد اليوم 
تقرير اللجنة املصغرة اخلــاص بتعديالت 
النظام الداخلي وتقرير اللجنة القانونية 
ــروع املــوازنــة لــعــام 2020 لالحتاد  ــش وم

البرملاني العربي.
كما ناقش االجتماع إعداد مشروع جدول 
أعــمــال املــؤمتــر الثالثني لــالحتــاد البرملاني 

الرويعي أثناء مشاركته  في »تنفيذية االحتاد البرملاني العربي« بعمانالعربي.

ريا�ض عواد 

قال النائب طالل اجلالل أنه و في ظل هذه الظروف 
التي متر بها املنطقة يجب علينا جميعا الوقوف خلف 
قيادتنا السياسية ودعمها في اي اجراء تتخذه وتغليب 
مصلحة الكويت على اي مصلحة أخرى والبعد عن اية 
مهاترات واستقاء املعلومات من املصادر الرسمية فقط 
ونسال الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها وان يدمي 

علينا نعمة االمن واالمان
وقــال رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب عسكر 
العنزي االجــراءات االحترازية ضرورة وذلك تأهبا ألي 
طاريء وتزامنا مع األحداث التي متر بها املنطقة واالجراء 
األهم توحيد الصفوف وتقوية اجلبهة الداخلية ومواجهة 
من يسعى إلــى زرع الفنت فنحن في أمــس احلاجة إلى 
التكاتف والتآلف الشعبي ونسأل الله أن يحفظ الكويت 

وأميرها وشعبها من كل مكروه
وقــال النائب عــودة الرويعي: يجب علينا محاربة 
االشاعات وعدم تصديقها او نشرها وترويجها وعدم اخذ 

املعلومات الدقيقة اال من اجلهات واملصادر الرسمية..
حفظ الله الكويت وسائر بالد املسلمني من كل مكروه.

وأضــاف عــودة الرويعي علينا مسئوولية ووطنية 
وعقالنية لتوحيد الصفوف ونبذ اخلالفات وتفويت 
الفرصة لكل من يترصد بالكويت او يسعى لعدم استقرار 
االمور والبحث عن أي ثغرة لزرع الفنت والقالقل ونحن 

بالشك في حاجة للوحدة والتكاتف والتالحم
ــدا االمن  وقــال عــودة الرويعي نسأل الله دائما واب
واالطمنئان والسالم للجميع واملنطقة في هذه الظروف 
التي متر بها وتستدعي منا بان نثق بقيادتنا وقواتنا 

والسلطات الرسمية
بدوره قال النائب د.عبدالكرمي الكندري: على الوزارات 
وضع خطط الطوارئ حيز التنفيذ والتأكد من جاهزيتها 
وعلى احلكومة تكثيف احلضور االعالمي والتعامل مع 
احلالة األمنية بشفافية وعدم فسح املجال لالشاعات .. 
نحن بأمس احلاجة للتعامل مع األحــداث كفريق واحد 

بهذا الوقت ملا فيه مصلحة البالد

نواب يطالبون بعدم االلتفات إلى اإلشاعات 

تتخذه  إجراء  أي  في  ودعمها  السياسية  قيادتنا  خلف  الوقوف  اجلميع  على  اجلالل:  طالل 

البرملاني  االحتاد  »تنفيذية  في  يشارك  الرويعي 
العربي« بعمان

الدمخي يستقبل أعضاء مركز 
اإلمارات للدراسات والبحوث 

االستراتيجية

عبدالكرمي الكندري  عسكر العنزي  طالل اجلالل
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