
اختتمت مجموعة الصداقة البرملانية 
الثانية مبجلس االمة برئاسة النائب 
شعيب امل��وي��زري وعضوية النواب 
نائب رئيس املجموعة أسامة الشاهني 

وس��ع��ود ال��ش��وي��ع��ر وع��ب��دا ل��وه��اب 
البابطني وماجد املطيري زيارته الى 
ايطاليا حيث التقى  مع رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ 

االيطالي السيناتور فيتو بيتروتشيللي 
واعضاء اللجنة في مقر املجلس بقصر 

)ماداما(.
و قال نائب رئيس مجموعة الصداقة 

البرملانية الثانية مبجلس االمة الكويتي 
أس��ام��ة الشاهني ف��ي تصريح صحفي 
نيابة عن اعضاء الوفد ان اليوم الثاني 
الجتماعات جلنة الصداقة في روما مع 
نظرائهم في جلنة الشؤون اخلارجية 
مبجلس الشيوخ االيطالي كانت »مثمرة 
وايجابية وص��ري��ح��ة« ورك���زت على 
»عمق العالقات الرسمية بني البلدين 

الصديقني«.
واضاف ان اللقاء استعرض جوانب 
التعاون املتعددة بني الكويت وايطاليا 

وسبل تطويرها في مختلف املجاالت.
واوض��ح الشاهني ان اعضاء الوفد 
البرملاني الكويتي ش���ددوا ايضا في 
لقائهم على »املطلب الكويتي الرسمي 
واحلكومي املستحق« بأهمية اعفاء 
امل��واط��ن��ني ال��ك��وي��ت��ي��ني م��ن ت��أش��ي��رة 
)شنغن( ل��دخ��ول االحت���اد االوروب���ي 
مثمنا التجاوب »اإليجابي« من الطرف 
االي��ط��ال��ي خ��اص��ة ب��ع��د ان استوفت 
الكويت ش��روط االعفاء ال��ذي »نتطلع 

إلعالنه في أقرب وقت«.
ك���م���ا ج�������ددت جل���ن���ة ال����ش����ؤون 
اخلارجية مبجلس الشيوخ االيطالي 
أم��س االول  ال��ت��زام ايطاليا مبساندة 
اج���راءات اع��ف��اء املواطنني الكويتيني 
من تأشيرة )شنغن( وحرصها على 
تعميق العالقات الثنائية »املمتازة« مع 
الكويت. جاء ذلك خالل لقاء وفد وقال 
السيناتور بيتروتشيللي في تصريح 
صحفي  ف��ي خ��ت��ام اللقاء ان »زي���ارة 
وفد الصداقة البرملانية الكويتي تتسم 
بأهمية خ��اص��ة ف��ي ترسيخ عالقات 
الصداقة املمتازة بني البلدين والتي 
نسعى سويا لتطويرها وتنميتها ليس 
ع��ل��ى الصعيد ال��ت��ج��اري فحسب بل 

تعزيزها كعالقة اخوة«.
واش��اد بجهود القائم بأعمال سفير 
الكويت املستشار سامي الزمانان ودور 
السفارة في اتاحة ه��ذا اللقاء »املهم« 
الذي يتيح »فرصة للمقاربة واحلوار 
املنفتح والصريح« وهو ما يشكل أساس 

وعصب عمل جلنة الشؤون اخلارجية.
وث��م��ن السيناتور بيتروتشيللي 
بحرارة ما ابداه رئيس الوفد البرملاني 
الكويتي واع��ض��اؤه من امتنان لدور 
ايطاليا ومساعدتها امللموسة ابان الغزو 
عام 1990 واملشاركة في حرب التحرير 
لتبقى »عالمة رئيسية« في العالقات 
الثنائية القدمية والتعاون املشترك على 

الصعيدين االقليمي والدولي.
واش��ار ال��ى ان هناك إدراك��ا متبادال 
ب��ك��ون ال��ط��ري��ق نحو حتقيق السالم 
العاملي والتصدي »ل��الره��اب« م��ازال 
طويال لكنه ميثل الهدف املشترك الذي 
يتعني علينا بلوغه سويا م��ؤك��دا ان 
التعاون الفعال بني ايطاليا والكويت 

على هذا الصعيد »امر أساسي«.
وشدد السيناتور بيتروتشيللي في 
ه��ذا السياق على اهمية دور الكويت 
»ال���ب���ارز« على املستويني اخلليجي 
والعربي مؤكدا ان »ايطاليا تعول بشكل 
كبير على الكويت لضمان االستقرار 
ف��ي املنطقة ب��االض��اف��ة ال��ى مستوى 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري املشجع وال��واع��د 
ادراك����ا بإمكانية اس��ت��م��رار حتسني 
وتنمية العالقات االقتصادية وامليزان 

التجاري«. واكد ان ايطاليا التي تعمل 
شركاتها في مشروعات تنموية مهمة 
في الكويت تبذل ما يلزم لتقدمي مجاالت 
االمتياز والتميز لشركاتها للمساهمة 
في حتقيق استراتيجية تنويع االقتصاد 

الكويتي.
ون���وه السيناتور بيتروتشيللي 
باالهتمام االيطالي والكويتي املشترك 
بالبعد االنساني والتنموي في بناء 
السالم والرخاء في العالم مشيرا الى 
استثمارات ايطاليا الكبيرة في برامج 
التعاون االمنائي مع البلدان النامية 
والناشئة وما تبذله الكويت بقوة في 

هذا اخلصوص.
وفيما اشار الى اهمية تنمية العالقات 
الثنائية في مجاالت التعاون التقليدية 
اك���د احل��اج��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون في 
تبادل املعلومات واخلبرات س��واء في 
مجاالت البحث العلمي والتكنولوجي 
والتبادل الثقافي والتعليمي بني املعاهد 

واجلامعات اجلارية بشكل اوسع.
وانطالقا م��ن العالقات وال��رواب��ط 
ال��ق��وي��ة ب��ني اي��ط��ال��ي��ا وال��ك��وي��ت اك��د 
السيناتور بيتروتشيللي ان مجلس 
الشيوخ والبرملان االيطالي سيبذالن 
كل اجلهد لتعزيز العالقات اخلاصة 
ومواصلة الدفع مبلف اعفاء الكويتيني 
م��ن تأشيرة )شنغن( مل��ا ل��ه م��ن آث��ار 
»ايجابية متشعبة« معتبرا ان »اجنازه 
اصبح يسيرا مبجرد استيفاء املعايير 

الفنية«.

واشار الى ان الزيارة تخللتها جولة 
تعريفية مبرافق مقر مجلس الشيوخ 
االي��ط��ال��ي العريق وق��اع��ات��ه لالطالع 
على التجربة الدميقراطية القدمية في 
ايطاليا واالستفادة منها والوقوف على 
آليات وضوابط العمل التشريعي بني 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ب���دوره عبر ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال سفير 
الكويت املستشار سامي الزمانان في 
تصريح صحفي عن سعادته مبستوى 
اللقاء ال���ذي ج��رى ف��ي اج���واء مفعمة 
باملودة اب��رزت عمق العالقات القوية 
الكويتية االيطالية املتسعة واحلرص 
املشترك على احلوار البناء واملثمر على 

سائر املستويات.
وق��ال الزمانان ان زي��ارة مجموعة 
الصداقة البرملانية الثانية في مجلس 
األم��ة الكويتي ال��ى ايطاليا ومجلسي 
ال���ن���واب وال��ش��ي��وخ حققت »جن��اح��ا 
واضحا« في إيصال رسالة الدميقراطية 
الكويتية وتعميق ق��ن��وات التواصل 
البرملاني بالغ األثر في دعم العالقات 
الدولية والعمل الدبلوماسي خدمة لدور 

الكويت الدولي وعالقاتها الدولية.
وق��ام رئيس الوفد الكويتي النائب 
شعيب املويزري بتسليم رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية فيتو بيتروتشيللي 
الدعوة املوجهة من رئيس مجلس االمة 
الكويتي مرزوق علي الغامن الى رئيس 
مجلس النواب اإليطالي روبيرتو فيكو 

لزيارة الكويت
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فتحت إدارة ش��ؤون االنتخابات أبوابها 
امس وهو اليوم العاشر واألخير من فتح باب 
الترشح الستقبال طلبات املرشحني لتكميلية 
مجلس األم��ة عن الدائرتني الثانية والثالثة 
بعد إعالن املجلس خلو مقعدي النائبني وليد 

الطبطبائي وجمعان احلربش.
وم����ددت ادارة ش��ئ��ون االن��ت��خ��اب��ات فترة 
الترشيح لليوم االخير ملدة ساعة حتى الساعة 
2.30 بدال من الواحدة والنصف نظرا لزيادة 
عدد املرشحني في اللحظات االخيرة حيث  تقدم 
ستة عشر مواطنا امس في آخر يوم من االيام 
العشر التي بدئت من اخلميس 6 فبراير 2019  
بأوراق ترشحهم إلى جلنة شؤون االنتخابات 
خل��وض سباق االنتخابات التكميلية ملجلس 
اليوم في اليوم األخير للترشح ليصبح اإلجمالي 

اثنني وستني مرشحا بينهم خمس سيدات
وقد ترشح خالل األيام التسعة املاضية ستة 
وأرب��ع��ون مرشحا. اغلقت ادارة االنتخابات 
أبوابها لليوم العاشر واألخ��ي��ر من فتح باب 
الترشح الستقبال طلبات املرشحني لالنتخابات 
التكميلية ملجلس األم��ة عن الدائرتني الثانية 
والثالثة حيث تقدم 15 مرشحا ليصبح اجمالي 

املرشحني 59 مرشحا.
واكد مرشح الدائرة الثالثة  علي أحمد دشتي 
ب��ان الفساد اصبح يشكل عائقاً ام��ام حركة 
التنمية والتطور للبالد مشيرا بانه لن يكون 

هناك تنمية ما دام هناك فساد . 
واوضح دشتي بان برنامجه االنتخابي يضم 
تنقيح بعض القوانني التي ستغير مجرى الكثير 

من االمور . 
ولفت مرشح ال��دائ��رة الثانية صالح علي 
غضنفر الى ان قضايا التعليم من اهم القضايا 
التي يجب تسليط الضوء عليها وايجاد احللول 
لها مشيرا ال��ى ان النهج ف��ي اجلامعه قدمي 

ويحتاج ال��ى تطوير وجتديده ملواكبة حركة 
ت��ط��ور التعليم اجل��ام��ع��ي ال���ذي شهد تطور 

متسارع في العالم   . 
ام��ا م��رش��ح ال��دائ��رة الثانية مساعد سعد 
ابراهيم املانع فاكد بانه مع الشباب املطالبني 
باسقاط القروض مشيرا بان مساعدات الكويت 
في كل انحاء العالم فلماذا ال تكون البناء الشعب 

من خالل اسقاط القروض .
واكد املانع  ان الدميوقراطية يجب ان تكون 
كاملة م��ن خ��الل ان تكون دائ���رة االنتخابات 
تابعة ملجلس االمة وليس لوزارة الداخلية الفتا 

بانه في هذا الوضع الدميوقراطية منقوصة . 

واوضح مرشح الدائرة الثانية فاضل هالل 
املطوع ان هناك الكثير من امللفات التي يجب 
ان يسلط الضوء عليها الهميتها ومنها  ملف 
تفعيل احلكومة االلكترونية مضيفا باننا 
سمعنا عنها وبعض ال���وزارات قامت بتفعيل 
احلكومة االلكترونية بالفعل على ارض الواقع 
ولكن لالسف مازالت  هناك قطاعات حكومية 
في الدولة لم تفعل هذه اخلدمة التي تسهل على 

املواطن اجناز معامالته . 
واضاف بقوله :« يجب ان يكون هناك تنسيق 
ب��ني التعليم العالي وب��اق��ي وزارات الدولة 
فهناك الكثير من اخلريجني ال يجدون فرص 

للعمل فيجب التنسيق ب��ني وزارة التربية 
والتعليم العالي وباقي وزارات الدولة ومعرفة 
احتياجات وزارات الدولة لتوجيه اخلريجني 
الى التخصصات التي حتتاجها الدولة للقضاء 

على مشكلة البطالة » .
واكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله علي بن 
نخي بان قضية العزاب والعمالة السائبة وما 
يشكلونه من مشاكل داخل السكن اخلاص تعتبر 
من القضايا املهمة التي ستكون من اولوياته 
ملا لها من اثار سلبية مضيفا بانه سيعمل على 
تفعيل ايجاد القوانني وتفعيلها للقضاء على 
مشكلة العزاب والعمالة السائبة من جهته قال 

جاسم العريفان مرشح الدائرة الثالثة :«  ان من 
اهم ما ساتبناه في برنامجي االنتخابي قضايا 
املتعاقدين الذين اهملوا بعد احالتهم للتقاعد 
فكان يجب على احلكومة االستفادة من خبراتهم 
مضيفا كما يجب على التامينات اعادة النظر في 

الفوائد على املتقاعدين ». 
من جانبه قال احمد ابراهيم االث��ري مرشح 
ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة :«  رؤي��ت��ي ف��ي برنامجي 
االنتخابي تعتمد على اجلانب االقتصادي ودعم 
رؤية الكويت بان تكون مركز مالي واقتصادي 
» . ب��دوره ق��ال مرشح ال��دائ��رة الثالثة فوزي 

الصقر :«

هدفي من هذه املشاركة هي طرح املالبسات 
لرفع املعاناة عن املواطنني وحماية الوطن و 
اتخاذ كل ماهو ج��ازم الص��الح ترفيه املواطن 

واحلفاظ على الوطن ومقدراته مضيفا 
ال يخفى على الكل املشاكل احلاصله من خالل 
قضية القروض املجحفة التي سببها مؤسسات 

الدولة التي 
لكي نحلها ال بد ان تكون هناك طرق واقية 

وضامنه للمواطنني ورفع املعاناة عن املواطن 
الفئة االول��ى املقترض مجبرا وهي قروض  
الصحة والتعليم والسكن فيجب ان تكون هناك 

حلوال لكل مقترض مجبرا

.. ومرشح آخر خالل انها إجراءاتهأحد املرشحني يتقدم بأوراقه أمس

والثالثة    الثانية  الدائرتني  »تكميلية«  لـ  مرشحًا   62 لالنتخابات..   الترشح  أيام  آخر  في 

جلنة برملانية إيطالية: للكويت دور بارز خليجيًا وعربيًا لضمان استقرار املنطقة

تبادل الهدايا التذكارية

الوفد الكويتي واملسئولني االيطاليني 

بخالص العزاء واملواساة  
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تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته 
ويسكنها  فسيح  جناته
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