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اقترحت النائبة د.سلوى اجلسار قيام وزارة الصحة بالعمل على رفع مستوى الصحة 4
العامة وجودة اخلدمات الصحية بنشر الوعي والثقافة الصحية في املجتمع من خالل عقد 
الندوات الثقافية واعداد الكتيبات والنش���رات الصحية والبوس���ترات والبرامج املسموعة 
واملرئية وحمالت التوعية حول أهم املش���اكل الصحية املنتش���رة في املجتمع، وعلى نحو 
خاص ما يتصل منها بأمراض الس���كر واالصابة بالس���رطان وأنواعها وطرق الوقاية منها 
وأسس متابعة العالج في املراكز املتخصصة لتلقي العالج في حال االصابة بها. مع توفير 

عيادات متخصصة لها في املراكز الصحية.

الجسار لزيادة التوعية بأمراض السكر والسرطان والوقاية منهما

شكرت وزير الداخلية على اعتماد كفالة المواطنة ألبنائها وزوجها

معصومة: ننتظر قرارًا من وزيرة التربية
 بمساواة أبناء الكويتيات في مجانية التعليم العالي

ش����كرت النائبة د.معصومة املبارك وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد على سرعة تفاعله 
مع املطلب الذي تقدمت به اليه في األول من شهر 
يوليو وشرحت له فيه معاناة املرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي في احلصول او جتديد 
اإلقامة ألبنائها وزوجها دون اعتبار لشرط السن 
الذي ميثل قلقا مس����تمرا الستقرارها األسرى 
واطمئنانها على فلذات كبدها حيث كان املعمول 
به ان شرط السن لكفالة األم ألبنائها هو حتى 

21 سنة ولزوجها ان يتعدى ال� 60 عاما.
وقالت د.معصومة في تصريح صحافي ان 
وزير الداخلية عندما استمع وبعناية كبيرة 
الى الشرح عن معاناة الكويتيات حترك حسه 
اإلنساني وأعطى توجيهاته الشفهية للمعنيني 
بإدارة الهجرة بأن تكفل الكويتية أبناءها وزوجها 

دون اعتبار لشرط السن وتفاءلنا خيرا وانتظرنا 
التطبي����ق لكن يب����دو ان التعليمات لم تأخذ 
دورها في التنفيذ واستمر العمل بالقرار السابق 
املجحف، فاتصل����ت بالوزير وهو في اجازته 
اخلاصة وش����رحت له عدم تنفيذ توجيهاته 
واستمرار املعاناة، فوعد بأن يصدر قرارا وما 
هي اال أقل من 24 ساعة وإذا بالقرار االنساني 
يصدر مفاده أن الكويتية لها حق كفالة أبنائها 

وزوجها دون اعتبار لشرط السن.
وزادت: شكرا لوزير الداخلية شكرا حلسه 
االنساني ش����كرا لتفاعله مع مطلب احملافظة 
على اس����تقرار الكويتي����ة املتزوجة من غير 
كويتي شكرا على سعيه اجلاد للتخفيف على 
الكويتية واطمئنانها على أبنائها ومحافظتها 

على أسرتها.

وتابعت: وللم����رأة الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي نقول: أبشري باملستقبل األفضل 
لك وألس����رتك، تعهدنا بأن نعم����ل على ازالة 
الظلم الذي اس����تمر عقودا، واحلمد هلل الذي 
هيأ وزراء لديهم العزم واحلس اإلنساني على 
التجاوب مع مطالبنا االنسانية، باألمس كان 
وزير الصحة بقراره ملس����اواة أبناء الكويتية 
من أب غير كويتي أو بدون مع الكويتيني في 
مجانية العالج، واليوم وزير الداخلية بقراره 
الرائع حلق الكويتية في كفالة أبنائها وزوجها 
وغدا قرار ننتظره من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي مبساواة أبناء الكويتية من أب 
غير كويتي أو بدون مع الكويتيني في مجانية 
التعليم العام العالي، ان املستقبل األفضل بدأنا 

د.معصومة املباركنعيشه اآلن.

سالم النمالن

مخلد العازمي

مبارك اخلرينج
د.جمعان احلربش

لفت النائب س���الم النمالن 
الطبية تسبب  الى ان األخطاء 
ضررا كبي���را للمرضى بل وقد 
تودي بحياتهم، مشيرا الى انه 
من س���مات ال���دول املتحضرة 
التي تقدر قيمة اإلنسان وضع 
آليات وأنظمة لرصد مثل هذه 
األخطاء ودراس���تها والتحقيق 
فيها ملعرفة أس���بابها وأعدادها 
ومقارنته���ا بالنس���ب العاملية 
او  الفرد  سواء على مس���توى 
الدولة  او  او املستشفى  القسم 
بشكل عام وإعادة تقييم النظم 
املتبعة ومحاسبة املخطئ وإعادة 
تأهيل مقدم���ي الرعاية الطبية 
للتقليل من ف���رص تكرار مثل 

هذه األخطاء.
وزاد: نحن ال نشكك بنزاهة 
أو كفاءة الطاق���م الطبي ولكن 
يجب ان تكون هناك آليات لضبط 
جودة اخلدمات الطبية، لذلك فإن 
إنشاء جلنة دائمة لضبط جودة 
اخلدمات الطبية ميكن الوزارة من 
الكشف عن األخطاء الطبية في 
كل املستشفيات واملرافق الطبية 
وتقييم هذه األخطاء لألخذ على 

أيدي املخطئني ومحاسبتهم.
واقترح النمالن إنشاء جلنة 
دائمة لضب���ط جودة اخلدمات 
الطبية مبا في ذلك رفع جودة 
الطبية والكش���ف  اخلدم���ات 
عن األخط���اء الطبي���ة في كل 

اكدت وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ان االجراءات املتبعة 
في شغل الوظائف االشرافية عن 
طريق الندب والتثبيت مستندة 
ملا ورد في قرارات مجلس اخلدمة 

املدنية.
جاء ذلك في رد الوزارة على 
اسئلة قدمها النائب مخلد العازمي 
القوانني  بشأن االستفسار عن 
واالج���راءات املنظمة واملتبعة 
لشغل الوظائف االشرافية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية، 
وكانت األس���ئلة تشتمل على 
ستة بنود وكانت االجابة عنها 
على النح���و التالي، حيث ورد 
في الس���ؤال االول: ما القواعد 
واالجراءات املتبعة في ش���غل 
الوظائف سواء بالترقية او النقل 
او الندب او التكليف بقطاعات 
والش���ؤون  االوق���اف  وزارة 
االس���المية، وكان���ت االجابة: 
املتبعة في  بالنس���بة للقواعد 
شغل الوظائف االشرافية بطريق 
الندب والتثبيت تتمثل في تلك 
الواردة بق���رار مجلس اخلدمة 
املدنية 2006/25 واالستثناءات 
ال���واردة عليه بتعميم الديوان 
رقم 2007/56 � 2009/30، حيث 
يت���م حصر اوض���اع موظفيها 
وبحث مدى انطباق شروط شغل 
الوظائف االشرافية عليهم وفقا 
الحكام القرار سالف الذكر ويكون 
احلصر املشار اليه ابتداء باالدارة 
التي توجد بها الوظيفة الشاغرة 
ثم القطاع الذي به تلك االدارة 
ثم باقي القطاعات االخرى ومن 
تنطبق عليه الشروط يحدد له 
موعد لبيان حتقق شرط اجتياز 
الش���خصية وهو احد  املقابلة 

قال النائ���ب مبارك اخلرينج: 
ان احلادث املؤس���ف الذي حصل 
مؤخرا في منطقة حفر الباطن في 
العربية السعودية ألبناء  اململكة 
عمومتي لم يكن مأساة »اخلرينج« 
وحدهم بل ألم يعتصر له كل قلب 
ولكن ال مفر من القدر الذي كتبه 

اهلل لعباده.
وأض���اف: اننا ال منلك أال قول 
)إنا هلل وإنا إليه راجعون( وندعو 
اهلل ان يسكنهم دارا خيرا من هذه 
الدار وان يلهمنا الصبر والسلوان 
ويجمعنا معهم في اجلنان وبرغم 
جترعن���ا للحزن واألل���م اال انني 
صدمت بتلكؤ وتأخر سفارتنا في 
العائلة والتواجد معهم  مساعدة 
لتس���هيل اج���راءات دخولهم الى 
الكويت برغم محاوالت س���فيرنا 
باململكة العربية السعودية واألخ 
العاملني  مش���عل املطيري اح���د 
بالس���لك الديبلوماسي بالرياض 
اللذين اجتهدا وقاما مش���كورين 
بالعم���ل واجلهد الذي يس���تحق 

االحترام والتقدير.
وأوضح اخلرينج: مبجرد ان 
عرفت باحلادث الس���اعة الثانية 
ظه���را بتوقيت الكوي���ت وبرغم 
انشغالي بإجراءات السفر لوالدتي 
على نفقت���ي اخلاصة التي كانت 
في العناية املركزة اال انني قررت 

أش���اد النائ���ب د.جمع���ان 
احلرب���ش بتفهم واس���تجابة 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدول���ة للتخطي���ط والتنمية 
ووزير اإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد، للمطالبات املتكررة لرفع 
املعاناة وانصاف ما يقارب 400 
أسرة كويتية من الذين خصصت 
لهم وحدات سكنية مبنطقة جابر 
األحمد والتي نقلت له في فترات 
سابقة ومت تقدمي شرح مفصل 
بشأنها خالل عدد من االجتماعات 
الثنائية، مشيرا الى القرار الذي 

أصدره مؤخ���را والذي صادق عليه مجلس ادارة بنك التس���ليف 
واالدخار خالل اجتماعه الذي عقد مساء امس األول، والذي ينص 
على ايقاف خصم واس���تقطاع أقساط القرض االسكاني منهم ملدة 
عام قابلة للتجديد حلني االنته���اء من اجناز جميع مراحل البنية 

التحتية واخلدمات األساسية للمنطقة.
كما أضاف د.احلربش ان تفهم وتقدير اعضاء احلكومة ملشاكل 
ومعاناة املواطنني واتخاذ القرارات املنصفة بش���أنها تزيدهم قوة 
ومصداقية وال تؤثر س���لبا عليهم كما يعتقد البعض، كما ان قرار 
ايقاف اخلصم جاء النصاف هذه الشريحة التي تتحمل حاليا اعباء 
وتكاليف بناء الوحدات السكنية وسط االرتفاع املرهق ملواد البناء 
وعدم اكتمال البنية التحتية واملرافق األساسية في املنطقة، وكذلك 
حتملهم لتكاليف االيجار للس���كن احلالي، رغم ايقاف بدل االيجار 

احلكومي عنهم فور تسلمهم للوحدات السكنية.

املعيشية وأيضا ارتفاع أسعار 
التي ه���ي الضرورة  العقارات 
القصوى لدى اي مواطن وعليه 
يكون عليهم التزامات مالية أكثر 
من غيرهم علما انه لم تتم زيادة 
رواتب األئمة واملؤذنني منذ اكثر 
من 12 س���نة، لذا فإنني أتقدم 
التالي برجاء  باالقتراح برغبة 
التفض���ل بعرضه على مجلس 

األمة املوقر.
وين���ص االقت���راح عل���ى 
»زيادة رواتب األئمة واملؤذنني 
الذين يعملون على  الكويتيني 

بند املكافآت«.
وف���ي اقت���راح ثال���ث قال 
العازمي: نظرا للمعاناة الكبيرة 
التي تعانيه���ا املواطنة نتيجة 
عدم توافر سكن لها )املطلقة � 
املتزوجة من غير كويتي � العزباء 
التي ال معيل لها(، لذا فإنني أتقدم 
التالي برجاء  باالقتراح برغبة 
التفض���ل بعرضه على مجلس 

األمة املوقر.
وينص االقتراح على »قيام 
العام���ة للرعاي���ة  املؤسس���ة 
الس���كنية عن���د تخصيصه���ا 
املساكن للمواطنني، باالهتمام 
باملرأة الكويتية بحيث يكون لها 
احلق بتوفير سكن خاص بها، 
وذلك للفئات التالية )املطلقة � 
املتزوجة من غير كويتي � العزباء 

التي ال معيل لها(.

2006/25 وتتمثل هذه الشروط 
فيما يلي:

1 � العمل باالدارة التي توجد 
بها الوظيفة الشاغرة ملدة عامني، 
فاذا لم يوجد موظف تتوافر به 
شروط شغل الوظائف االشرافية 
يتم االختيار من موظفي القطاع، 
فاذا لم يوجد يتم االختيار من 

باقي قطاعات الوزارة.
2 � اجتياز املقابلة الشخصية 
بنج���اح من قب���ل فريق العمل 
املكلف مبقابالت املرشحني لشغل 

الوظائف االشرافية.
وق���د مت التقيد بالش���روط 
االساسية الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية املشار اليه وايضا 
بالشرطني املضافني سالفي الذكر 

بشأن املرشحني لشغلها.
الثالث:  الس���ؤال  وجاء في 
هل مت تعديل هذه الشروط في 
شغل بعض الوظائف بعد االعالن 
عنها، واذا كانت االجابة بااليجاب 
فيرجى تزويدي بنس���خة من 
الش���روط االصلي���ة واملعدلة 
التعدي���ل، وجاءت  واس���باب 
االجابة: التعديل الذي مت بشأن 
شروط شغل الوظائف االشرافية 
هو فقط اضافة الشرطني املشار 
اليهما في اجابة البند الثاني من 

السؤال.
اما السؤال الرابع فكان: يرجى 
تزوي���دي بصورة م���ن جميع 
قرارات الترقية وكشف بأسماء 
املعينني وقرارات التكليف التي 
صدرت بالوزارة خالل السنوات 
الثالث املاضية حتى تاريخ الرد 
على الس���ؤال، وجاءت االجابة 
بارفاق مستندات تشتمل على 

االجابة عن السؤال.

من هذا الكالم وهذا التأخير وعدم 
الشعور باملس���ؤولية والروتني 
واالجراءات التعسفية التي تعيشها 

وزارة اخلارجية.
وأوضح اخلرينج ان هناك نقصا 
في املسؤولية ملساعدة الكويتيني 
باخلارج وانني أعتب على وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
املغيب عن عمل بعض السفارات 
باخلارج وال يعرف ماذا يدور والذي 
لم يعلق على املوضوع ولم يبد اي 
اهتمام بهذه املأساة االنسانية من 
الطراز األول ولم يقدم حتى التعازي 
وهذا التصرف يعنيه ش���خصيا 
ولكن ما يعنينا كنواب مجلس األمة 
انه ال ميكن ان نقبل بهذه املهزلة 
التي متارسها وزارة اخلارجية مع 
الكويتيني في نق���ل املتوفني الى 
ذويهم باجراءات تعسفية معقدة. 
وأشاد اخلرينج بدور حكومة خادم 
احلرمني الشريفني ومحافظ حفر 
الباطن وكذلك مدير ادارة مرور حفر 
الباطن الذي وفر لنا كل التسهيالت 
منذ دخولنا اململكة حتى وصولنا 
الى منفذ الرقعي وباشر املوظفون 
السعوديون تسهيل االجراءات لنا 
برغم ان الكهرباء كانت مقطوعة 

عن املركز احلدودي.

املستش���فيات واملرافق الطبية 
بالدولة. من جه���ة ثانية تقدم 
النمالن باقتراح اخر جاء فيه: مت 
في اآلونة األخيرة زيادة رواتب 
األئمة واملؤذنني بجميع عقودهم 
ما عدا رواتب األئمة واملؤذنني 
الذين يعملون على  الكويتيني 
بند املكافآت منهم بدعوى انهم 
يعملون في غير الوزارة وانه مت 
صرف كوادر لهم في عملهم في 
الوزارات األخرى، ومما ال شك 
فيه ان طبيعة عمل اإلمام واملؤذن 
الكويتي متاثل طبيعة عمل األئمة 
واملؤذنني غير الكويتيني ونظرا 
ملا مير به املواطنون حاليا من 
ارتف���اع في األس���عار وخاصة 
التي متثل  السلع االستهالكية 
ضرورة من ضروريات احلياة 

الشروط املضافة وهذا الشرط 
يتحقق منه فريق العمل املكلف 
باملقابالت، وه���ذا الفريق على 
مستوى اداري عال، واذا لم يوجد 
احد تنطبق عليه الشروط يتم 
عمل اعالن، فاذا لم يتقدم احد 
ممن تنطبق عليهم الشروط تقوم 
الوزارة باسناد الوظيفة بطريق 
االستثناء من شروط شغلها وفقا 
الديوان رقم 2007/56  لتعميم 
وتعديالته، حي���ث ان التعميم 
املذكور اعطى الوزارة الرخصة 
القانونية في االستثناء املشار 

اليه سلفا.
اما السؤال الثاني فكان: هل 
مت وضع شروط شغل الوظائف 
االش���رافية، اذا كان���ت االجابة 
بااليج���اب فيرج���ى تزويدي 
بنسخة من هذه الشروط وعما 
اذا كان قد مت التقيد بها ومراعاتها 
في االختيار ام ال، وكانت االجابة: 
نعم، مت وضع شروط اضافية 
لشغل الوظائف االشرافية وذلك 
اس���تنادا الى املادة الرابعة من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

دخول اململكة العربية السعودية 
وحاولت االتصال بالسفير ولكنه 
كان ف���ي إجازة خاص���ة وجربت 
االتصال هاتفيا بالقائم باألعمال 
ولم يرد برغم ورود رسالة نصية 
من هاتفي )أبحث عن املس���اعدة 
وتس���هيل االج���راءات( وبعد ان 
اتصل���ت بالقنصل وحتدثت معه 
قال ل���ي حرفيا انه ال يس���تطيع 
االس���تئذان لدخول »املتوفني« اال 
بعد املوافقة الت���ي لم تأت حتى 
اآلن من »اخلارجية« وانه يتصرف 
معي بصفة شخصية وليس من 
صالحياته اعطاؤنا املوافقة، صعقت 

تقوم بالكشف عن األخطاء الطبية في المستشفيات

ردًا على سؤال للنائب مخلد العازمي

إيقاف خصم واستقطاع أقساط القرض اإلسكاني لمدة عام 

النمالن إلنشاء لجنة دائمة لضبط
جودة الخدمات الطبية

»األوقاف«: شغل الوظائف اإلشرافية عن طريق 
الندب والتثبيت وفقًا لقرارات »الخدمة المدنية«

الخرينج: حادث »حفر الباطن« قدر اهلل
أشاد بإجراءات خادم الحرمين في تسهيل الدخول إلى المملكة

الحربش يشيد بقرار الفهد: 
أنصف 400 أسرة كويتية

الحويلة لالستعانة بأحدث نظم الجودة الطبية 
ووضع برنامج صحي متكامل ألفراد المجتمع

اقترح النائب د.محمد احلويلة قيام وزارة الصحة 
باالس����تعانة بأحد املستشفيات الذي يطبق احدث 
انظمة اجلودة والتكنولوجيا احلديثة على ان يسند 
اليه ادارة احد مستشفياتنا وبالتالي سينقل خبراته 
إلينا م����ع ضمان حصوله على االعتماد واالعتراف 
العاملي بعد عامني من تش����غيله من قبل املؤسسة 
العاملية ثم التطبيق على باقي املستشفيات، وقيام 
الوزارة باعطاء املستشفى منذ البدء في تشغيله من 
قبل الفريق العاملي االستقاللية االدارية واملالية على 
ان متارس دورها االش����رافي والرقابي عليه ضمن 

القوانني املنظمة لذلك.
كما اقترح وضع برنامج صحي متكامل جلميع 
افراد املجتمع يسعى الى ال��كشف املبكر عن االم��راض 

وفق املع��ايير املعتمدة عامليا.
من جهة أخرى قّدم احلويلة اقتراحا برغبة جاء 

فيه: لرجال االطفاء دور كبير ومش����رف في حماية 
االرواح واملمتلكات، واملثال على ذلك عدد الشهداء 
من رجال االطفاء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن 
اثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية والتي ال تقل عن 

نظرائهم في اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
ومبا ان قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 2003/137 
ينص على مس����اواة رجال االطفاء مع نظرائهم في 

وزارة الداخلية في الرتب واملرتبات.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة بأن يتم دخول 
رجال االطفاء الى اللجنة الثالثية واخلاصة بتقاعد 
العاملني باجلهات العسكرية الثالث »اجليش � الشرطة 
� احلرب الوطني«، وعدم تطبيق نظام البصمة على 
العامل����ني بقطاع املكافحة حي����ث ان عملهم بنظام 
الزام����ات بحيث يداوم الفرد 24 س����اعة متواصلة 

ويستريح 48 ساعة.

لتقليل معدالت الجريمة ومحاربة االتجار بالبشر

المطوع لمنح مخالفي اإلقامة 
مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم

طالب النائ���ب عدنان املطوع 
وزير الداخلية بإصدار قرار يقضي 
مبنح مهلة ملن ال يحمل ترخيصا 
باإلقامة ممن انتهت إقامتهم دون 

ان يتمكنوا من جتديدها.
وقال املطوع ف���ي تصريحه 
ان الداخلي���ة تق���وم مبش���اريع 
خطط أمني���ة بجميع محافظاتها 
ملكافحة اجلرمية والتجاوز على 
القانون كعم���ل احترازي وقائي 
الدولة  بالتنسيق مع مؤسسات 
كوزارة التجارة والبلدية والشؤون 
للحد من ظاهرة االجتار بالبشر 
التي تقوم بها ش���ركات وهمية 
وجتار اإلقامات وضعاف النفوس 
بوس���ائل غير مشروعة يقع من 
خاللها الكثير من الوافدين ضحايا 
ابتزاز نتج عنها خلل وعدم توازن 
بالتركيبة الس���كانية وزيادة في 
معدل العمالة الهامشية والسائبة 
جتبر على اعمال قسرية وظاهرة 
تسول يصاحبها اضطهاد وهروب 
مبخالفة صريحة لقانون اإلقامة 
تتأثر فيها حركة املرور واستهالك 
الكهرب���اء واخلدم���ات الصحية 
والطبي���ة واخطره���ا زيادة في 
مع���دل اجلرمية والع���بء املالي 
على الدولة. وش���دد على أن هذا 
الوزارة  القرار سيس���هل عل���ى 
تخفيف عبء القيام بهذا املشروع 
وخططه الطموحة التي يتطلع لها 
أن حتدث اس���تقرارا امنيا سواء 
باحلد من معدل اجلرمية واالجتار 
أو احملافظة على سمعة  بالبشر 
الدولة كراعية حلقوق االنس���ان 
ومواجهة االرهاب وتأمني احلدود 
ومكافحة املخدرات وجرائم املال 
وسكن العزاب مبناطق العائالت، 
التي تتطلب تضافر كل اجلهود كما 
عودنا صاحب السمو األمير من 

مبادرات سامية ولفتات كرمية.

واشار الى ان البعض انتهت 
اقامته دون ان يتمكن من جتديدها 
وفق االشتراطات املقررة او بسبب 
ابتزاز الشركات الوهمية وجتار 
او اسباب اخرى حالت  االقامات 
دون جتديدها لتعديل اوضاعهم 
ودفع الغرام���ات املترتبة عليهم 
وفق ش���روط محددة. ودعا الى 
اتاحة الفرصة امام مخالفي قانون 
االقامة ملغادرة البالد من كال املنافذ 
احلدودية تك���ون مبدة حتددها 
الوزارة دون غرامات أو مساءلة عن 
مدة التأخير املترتبة عليهم شريطة 
عدم وجود قضايا أو أحكام جنائية 
أو جرائم تخل باألمن العام، تكون 
مصحوبة بحملة توعية تنش���ر 
بجميع وس���ائل االعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة بلغات عدة 
ليستفيد من خاللها اكبر عدد ممكن 
يقدر باآلالف بل عش���رات اآلالف 
م���ن املخالفني الذي���ن يكتظ بهم 
سجن اإلبعاد واملناطق السكنية، 
ستكون إيجابياتها العملية كبيرة 
وتكلفته���ا األمني���ة واملادية اقل 
بكثير، ومهام تطبيق اخلطط اكثر 
يسرا مبعوقات اقل الى حد كبير 

مما هي عليه اآلن.

عدنان املطوع
تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل الدبو�س الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

هدى في�صل غامن الدبو�س

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


