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والناجحة  احلكيمة  اإلدارة  اخل��راف��ي: 
ه���ي ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر وح��ل 

مشكالت العمل
6

عاد إلى البالد بعد اختتام زيارته الرسمية 

الغامن عقد مباحثات موسعة مع رئيس برملان أذربيجان 
    

عاد إلى البالد أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
والوفد املرافق له قادما من العاصمة االذرية باكو بعد أن 

اختتم زيارة رسمية الذربيجان استغرقت ثالثة أيام.
 وك��ان في استقبال الغامن على أرض املطار وزير 
اإلع��الم ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري 
ومراقب مجلس األمة نايف املرداس العجمي وأمني عام 

مجلس األمة عالم الكندري.
 وضم الوفد املرافق للغامن النائبني الدكتور محمد 
احلويلة وناصر الدوسري إضافة إلى رئيس الهيئة 

اخليرية اإلسالمية العاملية الدكتور عبدالله املعتوق.

وعقد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن والوفد 
البرملاني املرافق له أمس االول مباحثات موسعة مع 
رئيس اجلمعية الوطنية االذربيجانية اوكتاي اسدوف 

وذلك مبقر البرملان االذري بالعاصمة باكو .
وقال الغامن في تصريح للصحفيني عقب املباحثات 
“ إن االجتماع مت وسط أجواء إيجابية أكدت على عمق 
العالقة بني الشعبني الشقيقني، مبيناً أن صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح قلًد 
الرئيس األذربيجاني قالدة مبارك الكبير، في وقت سابق 
كما أن صاحب السمو ُقلد من قبل الرئيس األذربيجاني 

أعلى وسام في جمهورية أذربيجان”.
وأضاف الغامن” مت التطرق خالل املباحثات إلى كيفية 
تقوية العالقات الثنائية بني البرملانني، ومت االتفاق على 
التنسيق بشأن العديد من القضايا املشتركة في احملافل 

الدولية القادمة”.
وق��ال الغامن “ لدينا اجتماع مهم في أنطاليا يوم 
8 أكتوبر املقبل بني البرملانات اآلسيوية واألوروبية، 
وكذلك مؤمتر االحت��اد البرملاني الدولي في منتصف 
أكتوبر والذي سيكون حافال بالعديد من القضايا الشائكة 

وامللفات املعقدة والتي مت االتفاق على معظمها”.

وب��ني ال��غ��امن أن��ه سيكون هناك تنسيق كبير بني 
املجموعة العربية ومجموعة الدول احمليطة بجمهورية 
أذربيجان، مؤكداً حرصه على أن يكون البرملان الكويتي 
والبرملان األذري حلقة الوصل بني املجموعتني حلشد 
أكبر ق��در م��ن األص���وات ف��ي البنود الطارئة وقضايا 

املجلس احلاكم”.
وق���ال ال��غ��امن “ ال يفوتني أن أت��ق��دم بالشكر إلى 
رئيس البرملان األذري على احل��ف��اوة التي وجدناها 
منذ بداية وصولنا إلى باكو، وإلى سفير دولة الكويت 
ل��دى جمهورية أذربيجان سعود عبد العزيز شمالن 

الرومي وأعضاء السفارة على كل ما قدموه من خدمات 
وتسهيالت للوفد البرملاني”.

واختتم الغامن تصريحه قائال” نتمنى أن تستمر 
الدبلوماسية البرملانية الكويتية فعالة في حتقيق كل ما 

يفيد الكويت واملجموعة العربية واإلسالمية”.
وحضر املباحثات النائبان الدكتور محمد احلويلة 
وناصر الدوسري ورئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية الدكتور عبدالله املعتوق وسفير دولة الكويت 
ل��دى جمهورية أذربيجان سعود عبد العزيز شمالن 

الرومي.

الدبلوماسية البرملانية أتت لتعزز هذه العالقة

احلويلة: عالقة الكويت بأذربيجان مميزة
أكد عضو الوفد البرملاني املشارك في احتفالية مرور 
100 عام على تأسيس البرملان األذربيجاني الدكتور 
محمد احلويلة “أن الكويت تربطها بأذربيجان عالقة 
ثنائية مميزة، مضيفاً أن الدبلوماسية البرملانية 
الكويتية أتت لتعزز هذه العالقة التي تربط مجلس 

األمة بالبرملان األذربيجاني”.
 وق���ال احل��وي��ل��ة  ف��ي تصريح للصحافيني عقب 
املباحثات التي أجراها الوفد البرملاني برئاسة رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن مع رئيس البرملان 
األذري “ بحثنا كافة املجاالت التي جتعل العالقة بني 
البرملانني منوذجية، وستكون هناك زي��ارة لرئيس 
ال��ب��رمل��ان األذرب��ي��ج��ان��ي وجلنة ال��ص��داق��ة الكويتية 

األذربيجانية إلى دولة الكويت قريبا”.
 وقام رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن والوفد 
البرملاني املرافق له والذي يضم النائبني الدكتور محمد 
احلويلة  وناصر الدوسري بزيارة رسمية الذربيجان 
للمشاركة في احتفالية مرور ١٠٠ عام على تأسيس 
البرملان االذربيجاني تلبية لدعوة رسمية من رئيس 

د. محمد احلويلةالبرملان االذري اوكتاي اسدوف .

الوفد البرملاني عقب عودته الى البالدجانب من املباحثات الثنائيةالغامن خالل اجتماعه مع رئيس البرملان االذربيجاني

شهدت تفاهمًا حول القضايا اإلقليمية والدولية

السفير الرومي : زيارة الغامن إلى أذربيجان 
كانت ناجحة دبلوماسيًا وسياسيًا

ق��ال سفير دول��ة الكويت في 
جمهورية أذربيجان سعود عبد 
العزيز شمالن الرومي إن “زيارة 
رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغامن إلى جمهورية أذربيجان 
ك���ان���ت ن��اج��ح��ة دب��ل��وم��اس��ي��اً 

وسياسيا”.
 وق���ال ال��روم��ي ف��ي تصريح 
للصحافيني عقب املباحثات التي 
أجراها الوفد البرملاني برئاسة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
علي الغامن مع رئيس البرملان 
األذري” ك��ان اللقاء ج��ي��داً ومت 
التفاهم خ��الل��ه ح��ول القضايا 

اإلقليمية والدولية”. السفير سعود الرومي

دعا لتفعيل دور املؤسسات الدولية البرملانية لتحقيق أقصى درجات االحترام لإلنسانية

الدقباسي: أفكار الشعبة البرملانية الكويتية متميزة 
وحتظى باحترام املنظمات الدولية

أك��د عضو مجلس األم���ة ال��ن��ائ��ب علي 
الدقباسي اھمتام املجلس بتعديل الالئحة 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ن��ظ��ام األس��اس��ي ل��الحت��اد 
البرملاني الدولي. ودعا النائب الدقباسي 
في تصريح لوكالة األنباء الكويتية على 
ھام��ش مشاركته ف��ي أع��م��ال ن��دوة دولية 
حول أھداف التنمية املستدامة واملساواة 
بني اجلنسني إلى ض��رورة متكني االحتاد 
البرملاني الدولي إليجاد حلول للقضايا 
والنزاعات الدولية املختلفة وعلى رأسھا 
التوسع االستيطاني في األراضي العربية 

احملتلة.
ودعا إلى تفعيل دور املؤسسات الدولية 
وبخاصة البرملانية لتحقيق أقصى درجات 
االحترام لإلنسانية مؤكًدا أن الكويت بلد 
يرفع شعار اإلنسانية ومھمت بتطبيق أحكام 

القانون الدولي واالتفاقيات الدولية.
 وأضاف أن الشعبة البرملانية الكويتية 
متميزة ف��ي ط��رح األف��ك��ار وال��ت��ص��ورات 

وحتظى باحترام كبير في االحتاد البرملاني 
الدولي الفًتا إلى دورھا في تنسيق املواقف 
العربية واإلسالمية ملنع وجود مقعد للكيان 
الصھيوني ال��ذي ينتھك القانون الدولي 

ويخالف املواثيق والقرارات الدولية.
 وقال “من ال يلتزم بقرارات األمم املتحدة 

يجب أالاّ يكون له مكان في منظمة شعوب 
العالم”.

وذكر أن “ھذه المھمة ليست بالسھلة لكنھا 
مھم��ة ليست مستحيلة” مؤكًدا أن االحتاد 
ال��ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ح��ري��ص على تطبيق 

قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي.

 وأوضح أن الندوة ناقشت موضوعات 
التنمية املستدامة واملساواة بني اجلنسني 
في التشريعات مؤكًدا حرص الكويت على 
االط��الع على تشريعات ال��دول الصديقة 
والشقيقة وم��واك��ب��ة أح��دث التشريعات 
التي حتقق أقصى درجات االستفادة بھذا 

الصدد.
 ك��م��ا أك���د أھم���ي���ة رص���د وم��ت��اب��ع��ة كل 
التشريعات التي تساھم في حتقيق املساواة 
بني اجلنسني وإيجاد حلول لقضايا املرأة 
بخاصة )األم احلاضنة املربية( واالطالع 

على جتارب الدول األخرى في ھذا الشأن.
 وأض���اف أن أھم��ي��ة ال��ن��دوة تكمن كذلك 
ف��ي وج���ود ل��ق��اءات برملانية ب��ني ال��وف��ود 
في منطقة الشرق األوس��ط وذل��ك لتبادل 
اآلراء والتشاور حول القضايا ذات االھمتام 

املشترك.
ونظمت الندوة التي استمرت ثالثة أيام 
االحت���اد البرملاني ال��دول��ي بالتعاون مع 
االحتاد البرملاني العربي ومجلس النواب 
املصري.  وتھدف الندوة التي عقدت مبكتبة 
اإلسكندرية إل��ى حتديد ال��ف��رص املتاحة 
والتحديات التي ت��واج��ه البرملانات في 
تنفيذ أھداف التنمية املستدامة واملساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة وتعزيز مشاركتھا 
الفعالة ف��ي م��واق��ع ال��ق��ي��ادة على جميع 

املستويات وفي جميع القطاعات.
 وش��ارك في الندوة عدد من البرملانيني 
ال��ع��رب واألف��ارق��ة وم��ن ب��رمل��ان��ات العالم 
ومسؤولون ومثقفون وغيرھم من المھمتني 

بقضايا املرأة.

علي الدقباسي

أرست دعائم الوحدة الوطنية وحماية احلريات 

الصالح يشيد بجهود »الداخلية« 
في إجناح موسم شهر محرم

أك��د النائب خليل الصالح أن اجلهود 
الكبيرة ال��ت��ي بذلتها وزارة الداخلية 
إلجناح موسم شهر محرم احلرام  حتسب 
جلميع قياداتها وفي مقدمتهم نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ 

خالد اجلراح .
وق��ال الصالح في تصريح صحفي إن 
اإلج���راءات التي اتخذتها ال���وزارة خالل 
هذا املوسم كان لها عظيم األثر في تسهيل 
إحياء شعائر ليالي عاشوراء بداية من 
دخول اخلطباء فضال عن حفظ األمن وبث 

الطمئنينة في نفوس رواد احلسينيات .
وأوض���ح أن احل��ض��ور ال��الف��ت لكبار 
ق��ي��ادات الداخلية بشكل مستمر وعلى 
رأسهم الفريق عصام النهام ال��ذي كان 
يتنقل  على م���دار ال��س��اع��ة ب��ني امل��واق��ع 
املختلفة ، وكذلك  اللواء فيصل النواف 
واللواء جمال الصايغ ،  أسهم في تذليل 
املعوقات وتلبية االحتياجات ، منوها إلى 
تواجد العنصر النسائي األمني بشكل 
ملحوظ وال��ذي شكل إضافة نوعية هذا 

العام .
واعتبر الصالح  أن الدور الذي جنحت 
فيه وزارة الداخلية خالل شهر محرم ال 
ميكن حصره في مجرد إج���راءات أمنية 
رغم أهميتها ، وإمن��ا  كان مبثابة  رسالة 
يحتاجها ال��ش��ارع الكويتي ، تصب في 

ارس����اء دع��ائ��م حل��م��ة ال��ش��ع��ب وحماية 
احلريات العقدية .

وذكر أن اإلج��راءات  والترتيبات  التي 
مت اتخاذها حلماية جميع احلسينيات 
ومجالس احلسينيات ، و االنتشار  األمني 
في املناطق املختلفة لتأمني مرتاديها ، 

انعكاس للحس الوطني لرجال األمن.
كما أشاد الصالح بالتنسيق بني وزارتي 
الداخلية ومختلف اجلهات احلكومية، من 
أجل تأمني احلسينيات خالل شهر محرم 

احلرام.

خلدمة أهالي املدينة وتكون احلدائق متنفًسا لهم

عسكر يقترح إنشاء مركز إطفاء وحدائق 
عامة وتشجير الشوارع في »جابر األحمد«

أعلن النائب عسكر العنزي تقدميه 
ثالثة اقتراحات برغبة إلنشاء حدائق 
عامة ومركز إطفاء وتشجير الشوارع في 

مدينة جابر األحمد.
وق��ال عسكر في مقترحه األول: نظًرا 
الفتقار مدينة جابر األح��م��د إل��ى وج��ود 
احلدائق العامة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: إن��ش��اء ح��دائ��ق عامة في 
جميع القطع السكنية مبا يخدم أهالي 
مدينة جابر األحمد وتكون متنفًسا لهم. 
والعمل على تشجير الطرق الرئيسية 

والشوارع الداخلية ملدينة جابر األحمد.
وق��ال عسكر في مقترحه الثاني: تعد 
مدينة جابر األحمد من امل��دن اإلسكانية 
م��س��اح��ة وك��ث��اف��ة س��ك��ان��ي��ة، ورغ���م ذل��ك 
ينقصها العديد من اخلدمات حيث تفتقر 
لتشجير الطرقات الرئيسة والداخلية 
للحد من الغبار والسافي واألتربة الذي 
يغلق الطرقات بشكل مستمر، كما ينقصها 
احل��دائ��ق التي ستكون متنفًسا ألهالي 
املدينة األمر الذي يستوجب سرعة تسليم 
احلدائق العامة باملدينة للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتكون 
متنفًسا ألهالي املدينة، لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: “اتخاذ اإلجراءات 
ال��الزم��ة لتنفيذ احل���زام الشجري حول 
مدينة جابر األحمد السكنية، وتسليم 

احلدائق العامة فيها للهيئة العامة لشؤون 
ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية لتنفيذها 

وافتتاحها “.
وقال في مقترحه الثالث: ملا كانت مدينة 
جابر األحمد تتكون من تسع قطع وتتسم 
باتساع رقعتها اجلغرافية إال أنه وبالرغم 
من ذلك ال يوجد بها مركز إطفاء، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:إنشاء مركز 

إطفاء مبدينة جابر األحمد.

النصف: االستثمار البشري أساس تقدم األمم ونهضة املجتمعات

»األمة« يستضيف ندوة توطني 
الوظائف بدول مجلس التعاون

حتت رعاية رئيس مجلس األمة م��رزوق علي الغامن، 
يستضيف مجلس األمة الندوة اإلقليمية لتوطني الوظائف 
واالستثمار في امل��وارد البشرية ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي غدا االثنني املوافق الرابع والعشرين من سبتمبر 
اجلاري.وقال وكيل الشعبة البرملانية الكويتية النائب 
راكان يوسف النصف ان هذه الندوة اإلقليمية تقام بناء 
على ق��رار رؤس���اء املجالس التشريعية اخلليجية في 
اجتماعهم ال��دوري احل��ادي عشر وال��ذي أقيم في دولة 

الكويت في الثامن من يناير 2018.
وأض����اف ال��ن��ص��ف أن م��وض��وع ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف 
واالستثمار في املوارد البشرية املتاحة هو أحد أهم األسس 

التي تقوم عليها اخلطط اإلصالحية والتنموية، ملا لها من 
دور فعال في القضاء على شبح البطالة اآلخذ في االرتفاع 

في املجتمع.
وقال النصف إن مقياس تقدم الدول ونهضتها هو تقدم 
العنصر البشري وكيفية االستثمار فيه وجعله عنصراً 
منتجاً يساهم في تنمية املجتمع الذي يعيش فيه، مؤكداً 
أن العنصر البشري يعد الركيزة األساسية لتحقيق 
التنمية الشاملة في كافة املجاالت االقتصادية والثقافية 
واالجتماعية وغيرها.ولفت إلى أن االستثمار في تنمية 
امل���وارد البشرية أم��ر ه��ام وض���روري، ملا لها من أهمية 

قصوى، إذ أنها الثروة احلقيقية والرئيسة للدول، 

خليل الصالح

عسكر العنزي 
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