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 قدم النائب مرزوق الغامن اقتراحا برغبة  6 
بشأن املوافقة على منح معاش استثنائي 
للقادة العسكريني املتقاعدين في اجلهات 
العســـكرية الثالث (الداخلية – الدفاع – 
احلرس الوطني) وذلك بعد القرار الوزاري 
 ٢٠٠٤/٧/١ رقم ٣٦٢٣ لسنة ٢٠٠٤بتاريخ 
بشأن البدالت والعالوات املوحدة ومنح 

مكافأة االستحقاق ملن تنتهي خدمته من 
القادة العسكريني بعد خدمة ٢٥ سنة براتب 
سنتني بدال من سنة املطبق حاليا وذلك من 
رتبة عقيد فأعلى علما بأن عدد املتضررين 
من القرار املذكور أعاله يتراوح بني ٢٠٠ 
و٢٢٠ من الضباط العسكريني في اجلهات 

العسكرية. 

 الغانم لمنح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين 

 الطبطبائي لبناء مدارس في الجهراء والفحيحيل لذوي االحتياجات 
الخاصة تشمل رياض األطفال والمتوسط والثانوي 

 قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا 
برغبة طالب فيه ببناء مدرسة في كل من 
الفحيحيل  منطـــقة اجلهراء ومنطــقة 
لذوي االحتياجات اخلاصة تشمل رياض 
األطفـــال واملتوســـط والثانوي للبنني 

والبنات.
  كما قدم اقتراحا آخر بشـــأن تشكيل 
فريق عمل حكومي ذي صالحيات واسعة 
هدفه الرئيســـي ضمان معاملة املواطن 
الكبير في الســـن معاملة مميزة (بدءا 
من ســـن ٥٠ او ٥٥ سنة)، واعطاء كبار 
السن األولوية في مواعيد املستشفيات 
واملستوصفات والعيادات والفحوصات 
املختبرية واألشعة، وغيرها من اخلدمات 
الطبية. ووضع (كاونتر) خاص بكبار 
السن الجناز املعامالت في الوزارات لضمان 
عدم وقوفهم في الطوابير الطويلة. واعفاء 
كبار السن من الرسوم االدارية احملصلة 
من قبل الدولة نظير اخلدمات وما شابه. 
وانشـــاء خط مباشر للشكاوى يتم من 
خالله استقبال املقترحات والشكاوى من 
قبل املواطنني كبار السن املعنيني جتاه 
اي تقصير يواجهونه في جميع وزارات 
الدولة واجلهـــات التابعة لها. واصدار 
بطاقات خاصة لكبار الســـن (لتيسير 
معامالتهم) مثلما يحدث في بعض الدول 

.(SENIOR CITIZEN) املتقدمة كبطاقة
  وقدم الطبطبائي اقتراحا ثالثا بشأن 
قبول من أمت أربع سنوات دراسية بنجاح 

في دور القرآن الكرمي بوظيفة مؤذن معني 
ـ أو مؤذن متطوع. وقبول من أمت أربع 
سنوات دراســـية باالضافة الى سنتي 
تخصص في دور القرآن الكرمي بوظيفة 
إمام معني أو إمام متطوع وذلك بعد اجتياز 

اجراءات املقابلة.
  من جهة أخـــرى، قال الطبطبائي ان 
تأجيل بداية العام الدراســـي بات اليوم 
ضرورة ملحة ومطلبا مهما وليس ترفا 
وال تكسبا سياسيا أو مزايدة انتخابية. 
الطبطبائي: ان هناك اســـبابا  واضاف 
عديدة تدعو لتأخير العام الدراسي على 
رأسها عدم قدرة وزارة الصحة حاليا على 
مواجهة أي موجات كبيرة من املرض ال 
قدر اهللا، لو مت انتشار العدوى مع بداية 
العام الدراسي، حيث تعاني مرافق وزارة 
الصحة من عدم توفير قدرة استيعابية 
في ظل النقص احلالي في اسرة العناية 
املركزة، يضاف الى ان شهري ٩ و١٠ هما 
أخطر الشهور في استفحال االنفلونزا 
املوســـمية ألنها بداية تغيير اجلو من 

احلر الى البرد.
  واكد الطبطبائي ان مما يدعو لتأجيل 
بداية الدراسة ان التطعيمات لن تصل 
قبل بداية شهر اكتوبر املقبل واالفضل 
تأخير الدراســـة الى حني تطعيم طلبة 
املدارس، خصوصا املرحلة االبتدائية، 
ألن االطفال اكثر عرضة لالصابة مبرض 
انفلونـــزا اخلنازير من الكبار بنحو ١٤ 

مرة، واكد الطبطبائي ان تأجيل الدراسة 
ملدة شـــهر يتيح لوزارة الصحة كسب 
املزيد مـــن الوقت من اجل االســـتعداد 
اجليد والتحضير املناسب والتدريب على 
االجراءات الوقائية التي تنوي الوزارتان 
اعداده ملواجهة املرض. مضيفا: ان ما ذكر 
عن عمل غرفة عزل لالطفال في كل مدرسة 
ال يعتبر أمرا عمليا لصعوبة التحكم في 
االطفـــال في غرفة العزل، باالضافة الى 
صعوبة ابقاء مدرســـات أو اداريات مع 

االطفال املرضى في غرفة واحدة!
  وعن االحتجـــاج بأميـــركا بأنها لم 
يتـــم تأجيل الدراســــــة فيها أشـــــار 
الطبطبائـــي إلى القيـــاس على الفارق 
الكبير ألن االستعدادات هناك كافية وعدد 
املســــتشفيات مـــناسب ونظام التأمني 
الصحي هناك فعـــال، ومع ذلك فيوجد 
لديهم خوف واحتياطات كبيرة. مشيرا 
الى ان تأخير بداية الدراســـة يتيح لنا 
معرفة اوضاع الدول االخرى التي ستبدأ 
فيها الدراسة ملعرفة النتائج واالستفادة 
منها، فنستفيد ونأخذ العبر من غيرنا 

ال ان جنرب في اوالدنا.
  ومتنى الطبطبائي ان هذه االحتياطات 
واالستعدادات ال نحتاج إليها، وان متر 
االزمة بســـالم، ولكن مع ذلك يجب ان 
نعقلها ثم نتوكل علـــى اهللا، وأال ندع 
التقارير  ان  مجاال للظروف، خصوصا 

احلالية تنذر باألسوأ.
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 د. جمعان احلربش   د. معصومة املبارك  د. محمد احلويلة  بادي الدوسري 

 معصومة: ال حاجة لعقد «طارئة» حول إنفلونزا الخنازير
  الدوسري: اجتماع اللجنة الصحية حقق األهداف المنشودة 

 الحربش: أودعنا طلب عقد «الطارئة» في األمانة العامة

 سامح عبدالحفيظ ـ آالء خليفة
  بينما أودع النائب د.جمعان 
احلربــــش طلب عقد اجللســــة 
الطارئة ملناقشة وباء انفلونزا 
اخلنازير ممهــــورا بتوقيع ٣٠ 
نائبا. أعلن النائبان د.معصومة 
املبارك ود.بادي الدوســــري ان 
اجتمــــاع اللجنة الصحية الذي 
عقد أمــــس األول حقق األهداف 
املنشودة وال حاجة لعقد جلسة 

طارئة.
  الدوسري الذي اعلن انسحابه 
من قائمة املؤيدين لعقد الطارئة 
أكد انه لم تعــــد هناك ضرورة 

لعقدها.

  رؤية كويتية

  النائــــب د.معصومة املبارك 
شــــددت على انه ليــــس هناك 
حاجة لعقد جلســــة طارئة مبا 
يخص مسألة انفلونزا اخلنازير 
واالحتياطــــات املتخذة في هذا 
الصــــدد، خاصة مع قرب بداية 
الدوام الرسمي للمدارس بجميع 
مراحلها الثانوية واملتوســــطة 

واالبتدائية.
  وأوضحت ان جميع اإلجراءات 
التي اتخذتهــــا كل من وزارتي 
الصحــــة والتربية مطمئنة في 
هــــذا اجلانب واطلعنــــا عليها 
خالل اجتماعنا بهم للتأكد من 
االستعدادات املتخذة، وقد وجدنا 
انها مطمئنة جدا وطيبة وثمة 
جهد حقيقي مبذول من قبلهم، 
فإجراءاتنا مطابقة حسب معايير 
منظمة الصحة العاملية. ولفتت 
انفلونزا  الى ان ازمة  د.املبارك 
اخلنازير حتتاج الى وعي شعبي 
وذلك من خالل توعيتهم بضرورة 
اخذ االحتياطات واتخاذ اجراءات 
حلماية انفســــهم وملواجهة هذا 
الڤيروس املنتشر والذي ال يعتبر 

حصرا على نطاق الكويت.
  جاء حديث د.معصومة املبارك 
افتتاحها ملعرض «رؤية  خالل 
كويتية» الذي نظمه نادي بيت 
الفوتوغرافي  لوذان للتصوير 
وبيت السدو حتت رعاية شركة 
العقاريــــة والذي  الصاحليــــة 
سيستمر ملدة ثالثة أيام متتالية 
في مجمع الراية. من جانب آخر، 
أكدت د.معصومة املبارك ضرورة 
وأهميــــة االخذ بالتوصية التي 
قدمها أعضاء مجلس األمة في 
نهايــــة اجتماعهم مــــع وزيرة 
التربية والقيام بتطبيقها وهي 
ان يتــــم االلتزام ببــــدء الدوام 
الثانوية في  الرسمي للمرحلة 
موعده املقرر على ان يبدأ عقبه 
بأســــبوع دوام طلبــــة املرحلة 
املتوسطة ويلحقهم بأسبوع آخر 
طلبة املرحلة االبتدائية، لتطمئن 
الوزارة على سالمة االجراءات 
الوقائية ولتالفي وجود ارباك.

  مــــن جانبه، أعلــــن النائب 
د.بادي الدوسري انسحابه من 
قائمة املؤيدين لعقد اجللســــة 
الطارئة اخلاصة مبناقشة مرض 
انفلونزا اخلنازير، مبينا انه لم 
تعد هناك ضــــرورة لعقد هذه 
اجللسة بعد ان حتققت األهداف 
املنشودة منها من خالل ما مت 
التوصــــل اليه فــــي االجتماع 
املوســــع الذي عقدتــــه اللجنة 

الصحية مؤخرا.

  خطة جيدة

  وقال الدوسري في تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة ان 
احلكومة أتت بخطة جيدة فيما 
يتعلق مبرض انفلونزا اخلنازير 
ورغم اننا كنا من املطالبني بعقد 
جلسة طارئة اال اننا بعد النقاش 
واالســــتماع الى شرح الوزراء 
املعنيني عن استعداداتهم ملواجهة 
الوباء وجدنا ان استعداداتهم 
كافية وال حاجة لعقد جلســــة 

طارئة.
الذي  النقــــاش  ان    وأضاف 
حصل فــــي االجتماع كان بناء 
وأدى الغرض املطلوب وال اعتقد 
ان اجللسة اخلاصة ستوصلنا 
الى أفضل ممــــا توصلنا اليه، 
والتوصيــــات التي طرحت من 
النواب وعــــدت احلكومة  قبل 
بدراســــتها، مشددا على اننا ال 
التكسب السياسي  نبحث عن 
أو املزايدات على حساب مشاكل 
الناس ومعاناتهم وزرع الهلع في 
قلوبهم بينما الوضع لدينا أفضل 

بكثير مما في باقي الدول.
  وبني ان ما فاقــــم من توتر 
الهلع، غياب  الوضع وزيــــادة 
اخلطاب الرسمي الذي يطمئن 
الناس ويشرح لهم اإلجراءات 
واالستعدادات املتخذة ملواجهة 
املــــرض والتي تبني لنــــا انها 
على مســــتوى عال وجتاوزت 
استعدادات أكثر الدول تطورا مثل 
الواليات املتحدة، مشيرا الى انه 
مت االتفاق مع اجلانب احلكومي 
على ان تبــــادر احلكومة بعقد 
املؤمترات الصحافية وتكثيف 

احلملة اإلعالمية من اجل طمأنة 
الناس على أبنائهم.

  وأكــــد الدوســــري ان هدف 
النواب حماية أرواح املواطنني 
وليس كسب األصوات أو املتاجرة 
بأرواحهم ولسنا بصدد املساومة 
مع احلكومة فهي تســــير على 
اخلط الصحيح في هذا اجلانب، 
مؤكدا فــــي الوقت ذاته على ان 
احلكومة اذا لم تكن قادرة على 
تطبيق ما طرحته بشكل عملي 
فعليها في هذه احلالة أال تكابر 
أو تغامر بــــأرواح الناس وان 

تؤجل الدراسة.
  وأوضح اننا سنقيم اإلجراءات 
احلكومية من اآلن، حيث ميكننا 
القياس على النتائج التي ستظهر 
من خالل بدء الدراسة في املدارس 
األجنبية، والذي اصبح أمرا واقعا 
فنرى مدى قدرة احلكومة على 
تطبيق اجراءاتها واالستعدادات 
التي اتخذتها ملواجهة املرض، 
الفتا الى ان هذه الفترة ستكون 
احملك الذي ســــيبني مدى قدرة 
احلكومــــة على تطبيق خطتها 
ملواجهة املرض ويحدد املوقف 
من تأجيل بدء العام املدرســــي 

لباقي املراحل من عدمه.

  ٣٠ نائب

  بدوره أعلن النائب د.جمعان 
احلربش عن تقدمي كتلة التنمية 
واالصالح طلبا لعقد جلســــة 
خاصة ملناقشة قضية انفلونزا 
اخلنازير الى األمانة العامة موقعا 
من ٣٠ نائبا. وقال د.احلربش 
في تصريــــح صحافي امس ان 
الكتلة عندما طالبت بعقد جلسة 
خاصة ملناقشة انفلونزا اخلنازير 
كانت واضحة وليس ذلك بهدف 
التهويل ولكن لتشــــترك األمة 
في الرقابة ومتابعة االجراءات 
احلكومية جتاه تطور هذا املرض 

وكثرة الوفيات.
  واضاف احلربش ان الفترة 
املقبلة مهمة وقد تســــاعد على 
انتشــــار املرض بســــب فصل 
اخلريف وعودة احلجاج وبداية 
العام الدراســــي، مؤكدا ان تلك 

االسباب كانت تستوجب حضور 
السالم  احلكومة قاعة عبداهللا 
لتعلن خطتها للتعامل مع هذا 

الوباء.
  وأبدى احلربش أســــفه من 
وجود حائط صــــد نيابي ضد 
الطلب ـ ونحتــــرم وجهة نظر 
اآلخرينـ  مضيفا ان بعض النواب 
اصبحوا يهاجمــــون زمالءهم 
الذين يريدون عرض القضية في 
مكان يتابع فيه الشعب الكويتي 
والنواب اجراءات احلكومة وكالم 

الوزير.
  وأضــــاف ان هؤالء اختاروا 
خيــــارا غير الئحــــي وهو عقد 
اجتماع في اللجنة الصحية ومت 
االكتفاء به، مبينا انه ال توجد 
به شفافية أو متابعة من الشعب 
الكويتي فضال عن ان املداوالت 
به سرية، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان ما حدث هو خطأ في التعامل 

مع األزمة واملرض.
  وأكــــد د.احلربش ان الكتلة 
أدت أمانتهــــا بالتقــــدم بهــــذا 
الطلب وكانت حريصة على مد 
يد العون، مبديا أســــفه من ان 
احلكومة كان يفترض عليها ان 
تبادر هي وتطلب اجللسة حلمل 
املسؤولية مبشاركة املجلس. 
وقال ان الطلب مت ايداعه لدى 
األمانة العامة للمجلس واملجال 
مفتــــوح ألي نائــــب يرغب في 
اضافة اسمه على الطلب شاكرا 
النواب الثالثني الذين دعموا حق 
الشعب الكويتي في هذه املطالبة، 
مســــتدركا: وان لم تنعقد هذه 
اجللسة فقد أدينا واجبنا الوطني 
دون تكسب ودون مزايدة، ملقيا 

املسؤولية على اآلخرين.
  وخاطب د.احلربش احلكومة 
قائال: انت ال تديرين هذه األزمة 
كفريق عمل وال تبدين الشفافية 
في التعامل مع احلدث، مستشهدا 
بجريدة «الراي» التي نشــــرت 
بالصفحــــة األولــــى خبرا عن 
سحب دواء التاميفلو املنتهية 
صالحيته من العيادات واملراكز 
الصحيــــة فلذلك كنــــا نطالب 
احلكومة باحلضور والكشــــف 

عن صحة هذه املعلومات. وأبدى 
احلربش أسفه من أن ٣٠ نائبا 
ميثلون األغلبيــــة في البرملان 
لم يستطيعوا ان يفرضوا على 
احلكومة املشــــاركة ومشاركة 
الشــــعب الكويتي في الرقابة، 
مضيفا ان قضية محطة مشرف 
استحقاق ولم يكن لدينا مانع 
من املشاركة واضافتها في الطلب 
واذا طلب عقد جلسة خاصة لها 
فأول املوقعني سيكون اعضاء 

كتلة التنمية واالصالح.

  تعاون السلطتين

  من جانبه، أكد مراقب مجلس 
النائب د.محمد احلويلة  األمة 
على ضرورة تعاون السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وتوحيد 
جهودهما لتوفير جميع احللول 
املتعلقة بوباء انفلونزا اخلنازير، 
مشــــيرا الــــى أهميــــة حضور 
احلكومة واستجابتها لطلب عقد 
الطارئة ملناقشة هذه  اجللسة 
القضية في ظل تزايد احلاالت 
املصابة بهذا املرض وانتشــــار 

العدوى.
  وقال احلويلة في تصريح 
صحافــــي اننا اســــتمعنا امس 
األول خــــالل اجتمــــاع اللجنة 
الصحية الستعدادات احلكومة 
ممثلة بوزارتي الصحة والتربية 
ملواجهــــة هــــذا املــــرض وهي 
اســــتعدادات جيــــدة ولكن في 
الوقت نفسه نتســــاءل ملاذا ال 
حتضر احلكومة للجلسة الطارئة 
وتعــــرض هذه االســــتعدادات 
للشــــعب الكويتــــي؟ وملاذا ال 
نطلع النواب جميعا على هذه 
االستعدادات واالجراءات مادام 
ارتأى النواب ضرورة عقد هذه 
اجللسة، الفتا الى ان هذه اجللسة 
ستكون مبنزلة فرصة للحكومة 
لتعرض جاهزيتها واستعداداتها 
ملواجهة وباء انفلونزا اخلنازير 
أمام الشعب الكويتي وعلى ذلك 
مطلوب تعاون احلكومة معنا 
في هذا املجال لنطمئن الشعب 
بصحــــة اإلجــــراءات وكفايــــة 

االستعدادات.

 الحويلة: لماذا ال تحضر الحكومة الجلسـة الطارئة وتعلن جاهزيتها للشـعب الكويتي لمواجهة الوباء؟!

 العبدالهادي: الحبس عشر سنوات 
  لمن يثير النعرات الطائفية أو القبلية

 النمالن يطالب بإقرار زيادة 
  «الفتوى والتشريع» أسوة بأعضاء النيابة 

 الخرافي هنأ نظراءه في ليبيا 
  وأوزبكستان وسلوڤاكيا بأعيادهم الوطنية

 بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة الى كل 
من أمني مؤمتر الشعب العام بليبيا مفتاح محمد كعيبة، ورئيسة 
املجلس التشريعي بأوزبكستان ديلوروم توشمحمدوفا، ورئيس 
مجلس الشيوخ بسلوڤاكيا سوبيروف الكيزار ماتيا كوبوفيتش، 
ورئيس املجلس الوطني بسلوڤاكيا بافول باسكا، وذلك مبناسبة 
االعيـــاد الوطنية لبالدهم. كما بعث اخلرافـــي ببرقية تهنئة الى 
رئيس املجلس الوطني بڤيتنام االشـــتراكية جنوين فو ترونغ، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده. 

 في تعديل على قانون الجزاء

 بعد أن صدرت زيادة بعالوة قضائية خاصة بالقضاء والنيابة دون أن تشملهم 

 قدم النائب ناجي العبدالهادي تعديال على 
قانون اجلزاء، قال فيه: متاشـــيا مع توجيهات 
صاحب السمو االمير، لوحظ في اآلونة االخيرة 
تنامي ظاهرة التراشـــق والتنابذ واالصطفاف 
الطائفي والقبلي على املســـتويني السياســـي 
واالجتماعي دون وجود رادع قانوني او قيمي، 
وهو االمر الذي ميهد االجواء الشتعال نار الفتنة 
وشـــق صف الوحدة الوطنية، في ظل قصور 

تشريعي وغياب واضح للقانون.
   مضيفا: وتفاديا النفالت زمام االمور ورغبة 
في وضع حد لهذه الظاهرة، نقترح اضافة النص 
التالي كفقرة اخيرة على املادة ٢٩ من قانون ١٦ 
لسنة ١٩٦٠ واملعدل مبوجب القانون ٣١ لسنة 
١٩٧٠ الذي تضمن تعديالت على قانون اجلزاء 
الكويتي حتت اجلزء اخلاص بجرائم امن الدولة 
الداخلي: «او الى اثـــارة النعرات الطائفية او 
القبلية، او التمييز بني افراد الشعب بسبب الدين 

او املذهب او اللون او اجلنس او االصل».

  ليصبح نص املادة ٢١ بعد االضافة: «كل من 
حـــرض علنيا او في مكان عام يســـتطيع فيه 
ســـماعــه او رؤيته من كان في مكان عام، عن 
طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او 
الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير 
عـــن الفكـــر، على قلب نظـــام احلكم القائـــم 
في الكويــت، وكان التحريض متضمنا احلث 
على تغيير هذا النظـــام بالقوة او بطرق غير 
مشروعة، يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز العشر 

سنوات. 
  ويحكم بالعقوبة نفســـها على كل من دعا 
بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى 
هدم النظم االساســـية في الكويت بطرق غير 
مشروعة او الى االنقضاض بالقوة على النظام 
االجتماعي او االقتصـــادي القائم في الكويت 
او الى اثارة النعـــرات الطائفية او القبلية، او 
التمييز بني افراد الشعب بسبب الدين او املذهب 

او اللون او اجلنس او االصل». 

 اســـتغرب النائب ســـالم 
النمالن تعامل احلكومة مع 
الذي قدمه  القانوني  التظلم 
الدولة  مستشاري ومحامي 
بالفتوى والتشـــريع بعد ان 
صدرت زيادة بعالوة قضائية 
خاصة بالقضاء والنيابة دون 
ان تشـــملهم هـــذه الزيادة، 
مبينـــا ان الزيـــادة التي لم 
تشمل الفتوى والتشريع غير 

دستورية.
العازمي على ان    وشـــدد 
مجلـــس الوزراء قـــد أصدر 
توصيات مبنح اعضاء الفتوى 

والتشـــريع ذات العالوة التي منحت للقضاء 
والنيابة، وذلك استنادا الى قانون رقم ٧٧/١٤ 
اخلاص بالتساوي بني ٣ اجلهات ذات الوظائف 
القضائيـــة وهي القضـــاء والنيابة والفتوى 
القضائية  السلطة  املذكورة بباب  والتشريع 
بالدستور، وهو ما أكده حكم احملكمة الدستورية 
بالقضية رقم ٢٠٠٨/٥ في التماثل والتساوي 
بني أصحاب املراكز القانونية بالقضاء والنيابة 

والفتوى والتشريع.
العازمــي رئيس    وطالب 
الوزراء بـــأن يحفظ كرامــة 
مستشاري ومحامي الدولـــة، 
خصوصا انهـــم املدافعـــون 
عن اخلزانــة العامة للدولـــة، 
وال يحـــق معاقبتهـــم بتأجيل 
فـــي حقوقهــم ألنهم  النظر 
القانوني في  سلكوا املسلك 
تظلمهـــم، وال يحـــق ايضا 
للحكومة ان حتنث بقسمها 
وهي حتافظ على الدســـتور 
والقانـــون، وبالتالي نتمنى 
علـــى احلكومـــة أال تنحى 
منحى شخصيا في تعاملها مع تظلم الفتوى 

والتشريع.
  وأكد العازمي انه يجب على رئيس الوزراء 
ان يصدر توجيهاتـــه باملوافقة على توصية 
اللجنة القانونية الوزارية للتظلم حتى يضع 
االمور بنصابها الصحيح قبل ان تتفاقم األمور 
نتيجـــة املوقـــف الســـلبـــي غيــر القانوني 

للحكومة. 

 سالم النمالن 

 جاسم اخلرافي 


