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الخرافي: نؤمن بسيادة القانون ونأسف ألسلوب إلقاء القبض على الجويهل
املطلوبة لتكون الكويت منوذجا 
راقيا في التعام����ل مع القانون 
حسب بنود الدستور، وأضاف انه 
التزم بالوحدة الوطنية ولن يقبل 
اإلساءة لكرامات الناس وتواضع 
وعدل عندما طالب بعدم التعسف 
عند تطبيق القانون بحق اجلويهل 

أو أي مواطن أو مقيم.
أما النائب خالد العدوة فأكد 
أن تصريح الرئيس اخلرافي جاء 
نتيجة اس����قاطات وخصومات 
سياسية لم تراع جسامة احلدث، 
وما قام به رجال أمن الدولة يعكس 
الرفيع باملسؤولية  اإلحس����اس 
جتاه من دمر الوحدة الوطنية، 
واحل����ري بالرئيس اخلرافي أن 
يدافع ع����ن نوابه وعن كرامتهم 

وليس االنحياز الى اجلاني.

أكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلراف����ي امس اميان����ه بدولة 
املؤسس����ات وس����يادة القانون 
وحرصه على تطبيقه وسالمة 
إجراءاته اال انه أعرب في الوقت 
ذاته عن اسفه ألسلوب أمن الدولة 
في إلقاء القب����ض على املواطن 
محمد اجلويهل في مطار الكويت 

مساء أمس األول.
وقال اخلراف����ي في تصريح 
ل����� »كونا« »انن����ا بالتأكيد ضد 
األسلوب اإلعالمي للجويهل وال 
نقبل بأي اساءة للوحدة الوطنية 
ولكرامات الناس ولكننا في الوقت 
ذاته ضد املبالغة والتعسف في 
اإلجراءات سواء بحق اجلويهل او 

بحق أي مواطن أو مقيم«.
من جانبه، قال النائب حسني 

من جهته، قال النائب مبارك 
الوعالن: كن����ا نتمنى ان يخرج 
اخلرافي ويأس����ف مم����ا قام به 
اجلويهل عندما سّب اهل وقبائل 
الكويت، واصفا تصريح احلرافي 
بأنه ال ينس����جم مع موقف اهل 

ونواب سابقني.
من جانبه، اعرب س����عدون 
حماد عن استغرابه لتصريحات 

اخلرافي ودفاعه عن اجلويهل.
وقال: كنا نتمنى ان يش����يد 
الدولة في  ام����ن  اخلرافي بدور 

الق����الف ان تصريحات اخلرافي 
هي تصريح����ات رجل دولة من 
الطراز االول، لكن اين الذي يفهم؟ 
واضاف انه ال ش����ك ان اخلرافي 
يرفض متاما املس����اس بالقبائل 

وكفى متاجرة.

ملا حدث للجويهل من اجراءات وما 
حصل اقل من املطلوب، مطالبا 
احلكومة باجراءات أشد بحق من 
اشعل الفتنة في البالد، وقال ان 
معاملة اجلويهل يجب اال تكون 
افضل من معاملة ش����خصيات 

الكويت، متمنيا ان يرفع اخلرافي 
نفسه عن هذه الفئة العنصرية. 
اما النائب محمد هايف فناش����د 
اخلراف����ي ان يدافع عن 30 نائبا 
تط����اول عليه����م اجلويهل ولم 
يعترف بهم، وقال: لن نتأس����ف 

القي����ام بدورها للحف����اظ على 
الوحدة الوطنية جتاه من اساء 
لها، ونطالب بأن يكون عبرة ملن 
هم على شاكلته. من جانبه قال 
عدنان املطوع ان الرئيس اخلرافي 
اص����اب ع����ني العق����ل واحلكمة 

تباين نيابي حول موقف رئيس مجلس األمة

الزلزلة يدعو إللغاء نظام البصمة في الحضور واالنصراف 
للعاملين الفنيين بمختبرات  وزارة الصحة

أال يعلم املسؤولون بالصحة أنهم 
بهذا ال يجبرونهم على االلتزام 
بل يطلبون منهم عدم العمل، إذ 
كيف يعملون وهم يحاسبون على 
ثانية تأخير ويخصم من رواتبهم 
الت���ي ال تع���ادل نصف جهدهم 
وتعبهم أال يعلم���ون أنهم آباء 
وأمهات وأخوات. أال يعلمون أنه 
في املناطق الصحية توجد مراكز 
رعاية أولية وقد تصل إلى أكثر 
من عشر مراكز في بعض املناطق 
الصحية وقد يصل أعداد العاملني 
باملختبرات م���ن اختصاصيني 
وممارسني وفنيني اكثر من 120 
شخصا باملراكز هذا عدا الفنيني 

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة 
باقتراح بالغ���اء نظام البصمة 
في احلض���ور واالنصراف على 
العاملني املعينني مبختبرات وزارة 
الصحة ملا لهذه الوظائف الفنية 
من خصوصية في طريقة توزيع 
العامل���ني وانتقالهم بني املراكز 
واملستوصفات، وجاء في نص 

االقتراح:
إن قطاع املختبرات الطبية في 
جميع دول العالم سواء املتقدمة 
أو الدول النامية كما تسمى عند 
البعض جميعها ترى أن اجلسم 
الطبي واخلدمة الصحية ال تقوم 
إال على أركان من أهمها هو قطاع 
املختبرات، حي���ث إنه ال ميكن 
للطبيب تش���خيص أي مرض 
دون النظ���ر لنتائ���ج التحاليل 
الطبية املخبري���ة. وإن حتدثنا 
عن أهمية هذا القطاع من اخلدمات 
الطبية املساندة فإنه ال يسعنا 
إال أن نشيد بالعاملني باملختبرات 
الطبية، حيث إنهم رغم الضغوط 
الكثيرة االدارية واملالية احمليطة 
بهم مازالوا يعملون كخلية نحل 
كل من فيها يعلم أن عمله مهم جدا 
ويكمل عمل باقي قطاعات الصحة 
وذل���ك لعلمه األكي���د أن عالج 

املريض ال يكتمل إال بعمله.
العظم���ى من  الغالبي���ة  إن 
العاملني بقطاع املختبرات الطبية 
وما يقارب 80% منهم من حملة 
الشهادات العلمية اجلامعية وهناك 
الكثير منهم من يحمل شهادات 
عليا كاملاجستير والدكتوراه وأقل 
حتصيال علميا باملختبرات هم 
ال���دم احلاصلون على  فاصدو 
ش���هادة دورات متخصصة ملدة 
الثانوية  سنتني دراسيتني بعد 
العامة ونستطيع القول إنه حتى 
الدورات املتخصصة هم  حملة 
مازالوا أفضل بالشهادة والدراسة 
من أي قط���اع آخر بأي فرع من 
الطبية املساندة.  فروع اخلدمة 
ورغم هذه الشهادات واملضاف 
القطاع  لها اخلب���رة فإن ه���ذا 
يعامل بطريقة كأنها أقل من أقل 
ش���هادة بوزارة الصحة وظهر 
هذا جليا عندم���ا قامت الوزارة 
بتطبيق نظام البصمة واستثناء 
فئات معينة وترك���وا أهم فئة 
العاملون باملختبرات لكي  وهم 
يقوموا بالتبصيم الساعة السابعة 
صباحا والس���اعة الثانية ظهرا 
كإثبات بأنهم ملتزمون بعملهم 
وتناسوا طبيعة عملهم الفنية. 

واالختصاصي���ني مبختب���رات 
املستشفى. وهذا أيضا ينطبق 
على املستشفيات التخصصية 
التي غالبا يتبع لها مراكز وكثيرا 
ما يتم نقل الفني من املستشفى 
للمركز وبالعكس أو يتم النقل 
من مركز رعاية أولية إلى مركز 
آخر وذلك للضرورة وللتغطية 
في حالة نق���ص الفنيني، وهذه 
الضرورة دائمة وكل ذلك من أجل 
تنسيق العمل وإمتامه على أكمل 
وجه. ورغم ذلك يجب أن يقوم 
االختصاصي والفني بالتبصيم، 
فأين يبصم وبأي مستشفى أو 
مركز أو مستوصف وهل يذهب 
الس���ابعة ملنطقة كي يبصم ثم 
يخرج ليذهب ملنطقة أخرى حتى 
يقوم بعمله الذي يجب أال  يتأخر 
عليه ألن هن���اك أجهزة حتتاج 
لتشغيلها وموازنتها بالكنتروالت 
والتأكد م���ن صحة ودقة عملها 
وذل���ك اتباعا لقوان���ني الرقابة 
العاملية وبعدها يترك  النوعية 
عمله واملرضى مضطرا لكي يذهب 
للمنطقة األخ���رى حتى يبصم 
لنهاية ال���دوام وإال مت اعتباره 
متهربا من العمل علما أن خفارات 
املراكز الصحية تكون في نفس 

العمل من الس���اعة الرابعة إلى 
الساعة العاشرة مساء مما يشكل 
عبئا على الفنيني للحضور مرة 

أخرى للخفارات.
لقد كان هؤالء طوال األعوام 
السابقة التي قامت الكويت بها 
إلى اآلن  اوائل املختبرات  بفتح 
وهم يعملون بجد وبشكل ممتاز 
وال توجد أي شكوى وإن وجدت 
فهي قليلة وغير ملحوظة بحيث ال 
تذكر، وللعلم هناك اختصاصيون 
وفنيون لهم باخلدمة س���نوات 
تفوق 15 عاما اضافة الى شهاداتهم 
اجلامعي���ة، ورغ���م ذلك يجب 
أن يقف���وا مع املوظ���ف اإلداري 
الذي تع���ني باألم���س ليقوموا 
بالتبصيم، حتى رئيس الفنيني 
واالختصاصيني لم يسلم من بالء 
إنها ليست بصمة بل  البصمة، 
العاملني  وصمة في حق جميع 
باملختبرات الطبية فغيابهم يظهر 
جليا في نتائج مرضاهم، النتائج 
التي ال ميكن أن يتأخروا بها وذلك 
خوفا على حياة املرضى وقبلها 

مخافة اهلل في عملهم.
كانوا ومازالوا يعملون بجهد 
وتعب وال يشتكون مثل سواهم 

ولكن وصل السيل الزبى.

مبارك الوعالنسعدون حمادمحمد هايفحسني القالفخالد العدوةجاسم اخلرافي

د.ضيف اهلل أبورمية
د.يوسف الزلزلة

»المعلمين«: تحصين الطلبة من محاوالت شق وحدة الصف

والتفرقة بني أبناء الشعب الواحد. 
وأك����دت اجلمعية في بيانها على 
دور املعلمني واملعلمات واإلدارات 
املدرسية في التصدي لهذه الظواهر 

أكدت جمعي����ة املعلمني على 
دور وزارة التربية وأهل امليدان 
التعليم����ي من معلمني ومعلمات 
في تعزيز وحدة الصف والتالحم 
بني أبناء الش����عب الكويتي بكل 
أطيافه وش����رائحه، وفي نبذ أية 
محاوالت لتمزيق وحدة الصف 
وإث����ارة الفنت وض����رورة النأي 
بطالبنا وحتصينهم من أية مسائل 
أو ممارسات تضر بوحدة الصف. 
وأش����ارت اجلمعية في بيان لها 
الى أن ما شهدته الساحة احمللية 
مؤخ����را من أحداث وممارس����ات 
دخيلة تثير في النفس احلسرة 
واحلزن واألس����ى واأللم ملا لهذه 
األحداث من انعكاسات وتداعيات 
س����لبية على وح����دة الصف بني 

أبناء الشعب الكويتي الذي عهد 
عنه ومنذ نشأة الكويت تالحمه 
وترابطه وتآلفه والوقوف صفا 
واحدا بكل أطيافه وشرائحه وفئاته 
في وج����ه األزمات والتصدي لها 
وفي الوقوف خلف قيادته. وذكرت 
اجلمعية أن ه����ذه األحداث التي 
وصفها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بأنها أزمات 
طارئة، ستتم معاجلتها باحلكمة 
املعهودة من قيادتنا السياسية، 
القانون س����يكون هو سيد  وأن 
املوقف واملرجع األول في التصدي 
لكل من تسول له نفسه العبث بأمن 
أو محاولة متزيق وحدة  البالد، 
الصف وإثارة بذور الفنت والشقاق 
وتأجيج مشاعر البغض والكراهية 

الدخيلة من خالل حتصني امليدان 
الترب����وي منها مب����ا يتوافق مع 
إلى  الت����ي تدعو  التربية  أهداف 
الوطنية  الوحدة  تعزيز وتأكيد 
وتقوي����ة روح األس����رة الواحدة 
بني أف����راد املجتمع وغرس حب 
الوطن والوالء في نفوس أبنائنا، 
العامة على  وتغليب املصلح����ة 
املصالح الشخصية اآلنية. وقالت 
جمعية املعلمني في ختام بيانها 
هناك املسؤوليات اجلسام ملقاة 
على عات����ق أهل امليدان التربوي 
من جموع املعلمني واملعلمات في 
التصدي لهذه األحداث من خالل 
النأي بطالبنا وحتصينهم من أية 
مسائل أو ممارسات تضر بوحدة 
الصف مع تنمية وتعزيز جانب 

الوالء للوطن في نفوسهم، وأن 
يك����ون املعلمون وكما العهد بهم 
قدوة ومثال يحتذى في تعاملهم 
دون أي حتي����ز أو تعصب، وأن 
يكونوا قلبا واحدا، وروحا واحدة 
يجمعهم هدف واحد وهو الكويت، 
فاألبناء هم مستقبل البالد، وهم 
غرس يرتوي من معلميه، فأوردوا 
هذا الغرس ماء طيبا حتى يكون 
جيال طيبا في املستقبل، وأشربوهم 
احلب والصدق واألمانة، وعلموهم 
كيف يكونون رجاال صادقني في 
حبهم للوطن ووالئهم له ولقيادته 
يعملون بحرص وإخالص من أجل 
أمن وسالمة وسيادة واستقرار 
ال����ذي لم يبخل  الكويت  وطننا 

على أبنائه.

عايض السهلي

فريق عمل املسابقة م.بنيامني غريب وم.أفراح الشطي وم.أبرار العوضي 

أبورمية: تدشين ندوات في جميع المناطق 
تحت عنوان »شراء المديونيات إرادة شعبية«

المطوع: مشروع إسقاط فوائد القروض 
سيمر في جلسة 5 يناير المقبل

أكد النائب عدنان املطوع أن الهدف والغاية 
من مشروع إسقاط فوائد القروض هو إجناحه 
ونحن ممن يسعى لذلك ويوافق على إسقاط 
الفوائد عن كاهل املواطن واملعس����ر دون أدنى 
شك فتهديد احلكومة وبشكل قاطع ال لبس فيه 
بأنها كانت سترد القانون فيما لو أقر بشكله 
ووضعيته التي قدمت، حينها سيكون اخلاسر 
واملتضرر األكبر هو املواطن املعس����ر ونتائج 
س����قوطه س����تكون مميتة ويجعل املسؤولية 
مضاعفة على النواب واحلكومة وهذا ما يريد 
أن يتصي����ده البعض لزيادة الت����أزمي واثارة 
املشاعر كون مش����روع القانون املقدم متى ما 

ردته احلكومة:
1 � لن يع����رض على املجل����س إال في دور 
االنعقاد املقبل أي بعد سنة كاملة وبذلك عدم 
ضمان بقاء املجلس للعام القادم في ظل تأزمي 
سياس����ي ال نكاد ننتهي من تأزمي حتى ندخل 
بآخر وبذلك يذه����ب أدراج الرياح في حال لم 

يستمر املجلس.
2 � كما يحتاج القانون بعد رفض احلكومة 
له وإعادته ليقر إلى أربعني نائبا أو ثلث املجلس 

مما يجعله في غاية الصعوبة.
فقرار تأجيل التصويت على املداولة الثانية 
ملدة اسبوعني هو بال شك لصالح شريحة املواطن 
املغل����وب على أمره من بط����ش البنوك وخلل 
الرقابة ويعطي احلكومة والنواب واملعارضني 
الفرصة ملراجعة القانون ودراسته لسد الثغرات 
واملالحظات واالستفس����ارات غير القابلة منها 
للتطبيق والتي حددت في س����اعات جلس����ة 
ماراثونية وعلى عجل، ففي جلس����ة 2010/1/5 
سيمر القانون ويخرج بتشريع متكامل يحقق 
الرغبات الشعبية ويتطابق مع القوانني والشرع 
تسد فيه كل الذرائع عن رافضي املشروع على حد 
سواء من احلكومة أو النواب فنحن بذلك نكون 
من انقذنا القانون من السقوط والفشل لصالح 

املواطن بعيدا عن التكسب وإثارة املشاعر.

لجنة العالقات العامة في »المهندسين« 
تطلق مسابقة »لنجعلها خضراء« البيئية

اطلقت جلنة العالقات العامة بجمعية املهندسني 
مس����ابقة بيئية داخلية في مق����ر اجلمعية بعنوان 
»لنجعلها خض����راء أو GO Green« وتهدف الى رفع 
املس����توى البيئي للعامل����ني واملتطوعني باجلمعية 
وتعزيز اللقب الذي حصلت عليه كأول جمعية نفع 

عام صديقة للبيئة في العام 2007.
وبدأ فريق عمل املس����ابقة واملكون من م.بنيامني 
غريب وم.افراح الش����طي وم.ابرار العوضي عملية 
توزيع العلب اخلاصة باملسابقة في مختلف مكاتب 
مقر اجلمعية واملنشآت التابعة لها، حيث سيقوم كل 

موظف او متطوع في اجلمعية بعملية فرز مباش����ر 
للنفايات املكتبية بحيث يتم وضع الورق والكرتون في 
علب خاصة، والبالستيك في علبة اخرى، والنفايات 

االخرى في علبة ثالثة.
وقال رئي����س الفريق م.بنيامني غريب: ان عملية 
جمع النفايات ستستمر حتى نهاية الشهر املقبل حيث 
سيقوم فريق العمل بعد انتهاء املدة احملددة بتقييم 
عملية فرز النفايات في كل مكتب سواء من قبل املوظف 
او من قبل املتطوعني وذلك من ناحية الكم واجلودة 

وااللتزام بالشروط املوضوعة من فريق العمل.

دافعت عن ادارات البنوك مبشروعها 
املتمثل في دعمها للبنوك من خالل 
مرسوم االس����تقرار املالي فيجب 
عليه����ا ان حتت����رم كذل����ك ارادة 
الشعب. وحول تلويح احلكومة 
بعدم دستورية شراء املديونيات 
حذر أبورمية احلكومة من الدخول 
في دهاليز القوانني الدس����تورية 
والالدستورية الن ذلك سينعكس 

النائ����ب د.ضيف اهلل  اب����دى 
أبورمية ارتياحه ملا آلت اليه االمور 
في املداولة األولى من جلسة قروض 
املواطنني قائال نحمد اهلل سبحانه 
وتعالى ان وصلت األمور الى هذا 
احلد وان اغلب النواب قد تيقنوا 
من ان قضية ق����روض املواطنني 
قضية حقيقية وليس����ت لدغدغة 

املشاعر.
وطالب أبورمية احلكومة بأن 
حتترم ارادة الش����عب ومطالباته 
وان تقوم بارجاع قانون ش����راء 
املديوني����ات، موضحا ان مجلس 
االمة ميثل االرادة الشعبية وفي 
حال ارجاعها للقانون فهذا يدل على 
ان احلكومة ال حتترم رأي الشارع 
الكويت����ي خصوص����ا ان القانون 
م����ر باملداولة األول����ى باألغلبية 

النيابية.
واضاف أبورمية على احلكومة 
أال تكيل مبكيالني واال تنذر نفسها 
بالدفاع ع����ن البنوك فقط فمثلما 

عليها في كثير من القرارات التي 
سنفحتها. وطالب أبورمية النواب 
ال� 29 الذين وقعوا كتاب التعاون 
مع احلكومة بأن يستوعبوا الدرس 
جي����دا في حال ارج����اع احلكومة 
املديونيات  ملشروع قانون شراء 
قائال له����م هذا رد م����ن تعاونتم 
معها حي����ث انك����م احترمتموها 
وردت التحية بعدم االحترام لكم 
من خالل ارجاع املشروع، متمنيا 
التي  الرسالة  ان يستوعبوا هذه 

احرجتكم بها احلكومة شعبيا.
وكش����ف أبورمية النقاب عن 
نيته تدش����ني ن����دوات في جميع 
مناطق الكويت وس����تكون حتت 
عنوان »ش����راء املديونيات ارادة 
شعبية«، موضحا ان يوم الثالثاء 
املقبل ستنطلق من ديوانه اولى 
هذه الندوات وسيدعو لها جميع 
النواب والقوى السياسية مطالبا 
جمي����ع املواطنني باحلضور لهذه 

الندوات لدعم قضيتهم.

أك����د القنصل املص����ري العام 
بالكويت السفير صالح الوسيمي ان 
وزارتي اخلارجية والشؤون وعدتا 
بحل مشكلة العمال املصريني بشأن 
احلصول على مستحقاتهم املتأخرة 
)لدى إحدى الشركات الكويتية ( 

خالل بضعة أيام قليلة.
وقال الس����فير الوس����يمي في 
أنباء  ل����� »وكالة  تصريح خاص 
انه يتابع  الشرق األوسط« أمس 
هذا املوضوع عن كثب وعلى مدى 
األربع والعشرين ساعة مع اجلانب 
الكويتي إليجاد حل س����ريع لهذا 
املوضوع، مشيرا إلى أن اجلانب 
الكويتي مهتم جدا بإيجاد حل لهذا 

املوضوع.
وأضاف أنه على اتصال مستمر 
مبدي����ر اإلدارة القنصلية بوزارة 
اخلارجية السفير حمود الروضان 
الذي أكد اهتمامه بإيجاد حل لهذا 
املوضوع، كما أبدى وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري اهتماما مماثال، وقام بالفعل 
بإرس����ال فريق عمل من الوزارة 
إلى الشركة التي يعمل بها العمال 
املصريون جلرد اس����تحقاقاتهم 

ووعد بحل ه����ذا املوضوع خالل 
أيام قليلة. وشدد الوسيمي على 
أن القنصلي����ة املصرية بالكويت 
ال تأل����و جهدا في س����بيل خدمة 
العمال املصريني واجلالية املصرية 
بالكويت والوقوف على مشاكلهم 
وإيجاد احللول املناسبة لها جتسيدا 
للدور املهم الذي تضطلع به وزارة 
اخلارجية حيال املواطنني املصريني 
باخلارج سواء في الدول العربية 

أو األجنبية.

القنصل المصري: حصول  عمالتنا 
على مستحقاتهم المتأخرة خالل أيام

السفير صالح الوسيمي

المطر: حملة »نحن المشكلة والحل«
تنطلق غدًا بحضور قيادات القطاع المروري

أكد أن حوادث الطرق تحصد أرواح آالف الشباب سنويًا

اعلن رئيس جمعية السالمة 
ب����در املط����ر انطالق  املرورية 
البرنام����ج االول م����ن احلملة 
الشبابية »نحن املشكلة واحلل« 
والذي سينطلق غدا وسيستمر 

الى فبراير املقبل.
ولفت املطر، ف����ي تصريح 
صحافي امس، الى ان املشروع 
الوطني »نحن املشكلة واحلل« 
عب����ارة عن عدد م����ن احلمالت 
التوعوية ستخاطب كل حملة منها 
فئة سنية من املجتمع، وستبدأ 
باملرحلة الشبابية خالل شهري 
يناير وفبراير 2010 وس����تكون 

انطالقة احلملة 27 اجلاري بحضور قيادات القطاع 
املروري واملهتمني بالقضية املرورية وبالتعاون مع 
طلبة تكنولوجيا التعليم الذين قاموا باعداد عدد 
من افالم التوعية املرورية التي تخاطب الش����باب 

من اجلنسني.
وكشف املطر انه س����يكون هناك عدد آخر من 
املش����اريع التوعوية من اع����داد طلبة تكنولوجيا 
التعليم وس����تتضمن احلملة العديد من االنشطة 

التي ستنطلق في يناير املقبل 
منها املاراثون الرياضي اضافة 
الى مشاركة من قائدي الدراجات 
النارية بكل فئاتها ورفع شعارات 
حتض على احلد من احلوادث 
املروري����ة والتقي����د باالنظمة 
املرورية وهي رس����الة موجهة 

الى الشباب.
ال����ى ان هذه  ولف����ت املطر 
احلمالت التوعوية تأتي في اطار 
حرص جمعية السالمة املرورية 
الفاعل  على االضطالع بدورها 
في تنمي����ة املجتمع واحلد من 
حوادث الطرق، مش����يرا الى ان 
االحصائيات الدولية اثبتت وقوع مئات اآلالف من 
الضحايا سنويا جلهم من الشباب الذين هم عماد 

البالد وسبب نهضتها ورقيها.
واكد ان الشباب هم الثروة احلقيقية التي متلكها 
بلدنا وعلينا العمل بإخالص للمحافظة على تلك 
الثروة من حوادث الطرق التي تودي بحياة املئات 
س����نويا بني قتيل وجريح واصابات تصل الى حد 

العاهة املستدمية.

بدر املطر


