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عسكر: »الداخلية« انتهت من قضية الوافدين اإليرانيين وال حاجة لعقد اجتماع للجنة
قراراته«.

وبني انه وف���ق قناعاتي فان 
»الوزير ب���ريء واذا كانت هناك 
مخالفات قمت بها فلديهم التسجيل 
الصوتي« مضيفا »وليس لي احلق 
ان اغيره، وتربيتي ال تسمح لي 

بعمل مثل ذلك«.
وقال »لو كنت متآمرا مع الوزير 
لكنت »فركشت وخربت« اجللسة 
ورفعت اجللسة من دون تصويت 
لكنني متعاون مع زمالئي النواب 
بالرغم من انني متأكد ان الوزير 

على حق وبريء«.
وزاد: »اذا كان زمالئي النواب 
ي���رون ان الوزي���ر اخط���أ فهذه 
قناعاتهم ونحن رأينا ان الوزير 
لم يخط���ئ ولم يخل بعمله وكل 

منا له اسبابه«.
وبني ان »التقرير سيرفع الى 
مجلس االمة وسيناقش وستتضح 
احلقيقة كاملة الى االخوة النواب 
وليس من صالحياتي ان اضيف 
شيئا ومن حق اي عضو ان يطلع 
على التقرير واذا كان به خلل فأنا 

املسؤول«.
وتابع »اذا كان هناك نائب لديه 
صحافي يسرب له او يصرح له 
او يقتبس منه فهذا الكالم خاطئ« 
رافض���ا املزاي���دات م���ن زمالئه 

النواب.

بعض الصحف بشأن وجود لغط 
في التقرير او تغيير من قبله.

واضاف عس���كر في تصريح 
صحافي آخر انه »وان كان يحق 
لي ان اغي���ر ف���ي التقرير وفق 
صالحياتي كرئيس جلنة اال انني 
التزمت مبا جاء في االجتماع مع 
اخواني النواب«، مبينا ان اللجنة 
عق���دت 3 اجتماعات وانتهت من 
التقرير بالتصويت ضد الوزير في 
املوضوع املرفوع من النائب مسلم 

البراك حول وافدين ايرانيني.
واكد ان اللجنة التزمت بالالئحة 
والتزمت بالتس���جيل الصوتي 
املوجود ف���ي جميع االجتماعات 
التش���كيك من زمالئه  مستغربا 

النواب.
وقال عسكر ان اللجنة انتهت 
من التقرير وال داعي لعقد جلسة 
او اجتماع يوم االثنني املقبل، الفتا 
التقرير ومسودته مرفق  ان  الى 
معهم���ا ال���رأي القانوني ويحق 
الي نائب االط���الع عليه بالرغم 

من سريته.
واضاف »استغرب من التصعيد 
واملزايدات والصعود على اكتافنا 
واكتاف الغير، ما خرج عن اللجنة 
واضح، والتحقيق اس���تغرق 3 
اشهر والوكالء ادوا القسم وتبقى 
قناعات االعضاء، واملجلس سيد 

وأضاف ان رئيس اللجنة منذ 
الصباح الباكر أغلق هاتفه النقال، 
اننا سنعقد اجتماعا يوم  مؤكدا 
النواب  املقبل بحض���ور  االثنني 
الثالثة حتى نطلع على التقرير 
وهذا حق لنا كوننا 3 اعضاء من 

اصل 5.
وأكد انه مت التصويت مبوجب 
ما متليه علين���ا ضمائرنا وهذا 
التصويت م���ع مصلحة الكويت 

وأمنه.
وتساءل الصواغ: ملاذا التهرب 
من جلس���ة يوم االثن���ني ما دام 
التصويت واضحا في املضبطة 
ومدون���ا من قب���ل اللجنة وملاذا 
يستعجل رئيس اللجنة في رفع 
التقرير دون اطالع اعضاء اللجنة 

عليه؟
واوضح ان���ه مت رفع التقرير 
الى رئيس مجل���س االمة بعدما 
قدمت طلب���ا بعقد االجتماع يوم 
االثنني، هذا يضع عالمة استفهام 
على ذلك خاصة انني ارسلت له 

رسائل على هاتفه.
وعاد رئي���س اللجنة النائب 
عسكر العنزي ليؤكد انه ملتزم 
مبا مت في االجتماع االخير للجنة 
التقرير بادانة  والتصويت على 
الوزير اخلالد بأغلبية 3 اعضاء 
مقابل عضوين رافضا ما اثير في 

وأضاف الص���واغ: طلبنا من 
رئي���س مجلس األم���ة االجتماع 
االس���بوع املقبل لالط���الع على 
التقرير النهائي ونطلع كذلك على 
مبررات تصويتنا ضد الوزير أو 

لصاحله.
وزاد: يت���راءى لي ان رئيس 
اللجنة يرفض االجتماع الطالعنا 
النهائي، مخاطبا  التقري���ر  على 
رئيس اللجنة بقوله: لم نشكك فيك 
ولكن نريد ان نطمئن بان التقرير 

ُرفع بالطريقة الصحيحة.
وبنينّ ان رئي���س اللجنة رفع 
التقرير ولم يراع فيه رأي النواب 
الثالثة بطلبهم عقد اجتماع وال 
تعنينا تصريحات الصحافة في 

شيء فهي تلزم من صرح بها.

بأنه وضع بالصورة األخيرة.
وتعقيبا على تصريح رئيس 
اللجنة النائب عسكر العنزي بعدم 
جدوى عقد اجتماع لالطالع على 
التقرير النهائ���ي قبل رفعه الى 
املجلس قال النائب فالح الصواغ 
ان النواب الثالثة اعضاء اللجنة 
وهم د.جمعان احلربش وشعيب 
املويزري وفالح الصواغ يطالبون 
بعقد اجتماع للجنة يوم االثنني 

املقبل.
وقال الص���واغ: نريد االطالع 
الذي صوتنا عليه  التقرير  على 
في اجللسة األخيرة وليس التقرير 
الذي تس���لمناه مرفق���ا به رأي 
الوكالء املساعدين الذين حضروا 

التحقيق.

شؤون الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب فالح الصواغ رئيس جلنة 
الداخلية عس���كر العنزي بتقدمي 
دعوة الى اعض���اء اللجنة لعقد 
اجتماع االثنني املقبل من أجل اجناز 
التقرير اخل���اص بالتحقيق في 
قضية الوافدين االيرانيني املتهمني 
بقضايا مخدرات ورفعه الى مجلس 

االمة قبيل دور االنعقاد.
وقال الصواغ في تصريح له 
الداخلية والدفاع  أمس ان جلنة 
بعد ان انته���ت من التحقيق في 
الوافدين االيرانيني، بناء  قضية 
على طلب املجلس والتي صوتت 
على تقريرها النهائي، أطالب بأن 
جنتمع االثنني املقبل حتى نطلع 
على نتائج التقرير النهائي، ويتم 
التصويت علي���ه من أجل رفعه 
الى املجل���س قبيل دور االنعقاد 

الثالث.
اللجنة  ودعا الصواغ رئيس 
عسكر العنزي الى توجيه الدعوة 
لعقد االجتماع االثنني املقبل، السيما 
بعد تقدم ثالثة اعضاء من اللجنة 
هم د.جمعان احلربش وشعيب 
املويزري اضافة اليه بطلب لعقد 
االجتماع من أج���ل رفع التقرير 
النهائي، مشيرا الى ان اللجنة بعد 
ان انتهت من التحقيق فانه ال داعي 
لتأجيل التصويت، وحتى نطمئن 

)جلسات اللجان سرية(.
اللجنة  ان  العن���زي  وأضاف 
ذكرت في تقريرها إفادات املسؤولني 
والتصوي���ت الذي جرى من قبل 
اعضاء اللجنة وما نتج عنه من 
رأي وهذا ما يتوافق مع الالئحة 
الداخلي���ة وما جرى عليه العمل 

في اللجان.
وأكد العنزي: ان تقرير اللجنة 
تضم���ن رأي االغلبي���ة واالقلية 
واالسباب التي بنيت عليها اآلراء 
وهذا تطبيق لنص املادة 56 من 
الالئحة الداخلية ملجلس االمة التي 
نصت على »يجب ان تشمل تقارير 
اللجان االسباب التي بنيت عليها 
رأيها، كما يجب ان يشتمل على 

رأي االقلية«.
وأش���ار العنزي الى ان قرار 
اللجنة الذي جرى التصويت عليه 
كان ثالثة مقابل اثنني وانتهى الى 
ان الوزير يتحمل مسؤولية االفراج 

عن الوافدين االيرانيني.
الذي  الكالم  ان  العنزي  وقال 
يروجه البعض عن تغيير لتقرير 
اللجنة غير صحيح على االطالق 
وال���ذي يريد التأك���د من االخوة 
الن���واب فليذه���ب لالطالع ع لى 
التقرير والتسجيالت احلرفية في 

شأن القضية داخل اللجنة.
من جانبه، طالب عضو جلنة 

أك���د رئيس جلن���ة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي ان 
جلنة التحقيق في ش���أن قضية 
الوافدي���ن االيراني���ني ناقش���ت 
موضوع القضية بش���كل كامل، 
االدل���ة والوثائق  واطلعت على 
التي قدمها النائب مسلم البراك، 
كما اس���تمعت الى افادات جميع 
الداخلية  املسؤولني في وزارتي 
والصحة، وبناء على ذلك قامت 
اللجنة بالتصويت على موضوع 
التحقيق بكامل اعضائها، وبهذا 
تكون اللجنة قد انتهت من دراسة 
املوضوع وال توجد حاجة لعقد 

اجتماع آخر.
العنزي: ف���ي تصريح  واكد 
صحافي ان اللجنة أعدت تقريرها 
مبا يتواف���ق مع امل���ادة 55 من 
الالئحة الداخلي���ة ملجلس االمة 
التي نصت عل���ى »تقدم اللجنة 
الى رئي���س املجلس تقريرا عن 
كل موضوع يحال اليها يلخص 
عملها ويبني توصياتها«، مشيرا 
الى ان اللجنة حافظت على سرية 
اجتماعاته���ا، وذل���ك من خالل 
ع���دم التفريغ احلرفي ملا دار في 
اجتماعات اللجنة في تقريرها ألن 
ذلك يفش���ي سرية عمل اللجنة، 
وهذا ما نصت عليه املادة 54 من 
الالئحة الداخلي���ة ملجلس األمة 

الصواغ: قدمنا مع الحربش والمويزري طلباً الجتماع اللجنة اإلثنين المقبل لالطالع على التقرير النهائي قبل رفعه إلى المجلس

فالح الصواغ عسكر العنزي

الخنفور: هناك تباطؤ حكومي في التعاطي
مع المقترحات المتعلقة بمحافظة الجهراء

رئيس البرلمان الناميبي يشيد بعالقات بالده 
»الممتازة« مع الكويت على جميع المستويات

دعا إلى سرعة اتخاذ قرار بنقل المعسكرات بعيداً عن السكن الخاص

املختصة في الدولة الجراء الالزم 
جتاهها بأسرع وقت ممكن. واعلن 
اخلنفور انه سيتابع خالل املرحلة 
املقبلة عددا من املواضيع التي تهم 
اهالي اجلهراء سواء كانت خدمية 
او تنظيمية او غيرها من االمور 
التي تشغل هاجس املواطنني هناك، 
مبينا انه سيتابع مع النائب االول 
لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك موضوع 
نقل بعض املعسكرات القريبة من 
السكن اخلاص الى خارج احملافظة 
مل����ا لها من اض����رار كثيرة امنية 
واجتماعية يجب ان يتم حس����م 

وضعها بأسرع وقت ممكن.
واك����د اخلنفور وج����ود هذه 
املعس����كرات بالقرب من مناطق 
الس����كن اخلاص حيث اصبحت 
تلك املواقع العسكرية حتيط بها 
املساكن من جميع اجلهات وكأن 
تلك البيوت ص����ارت مثل الدرع 
البشرية لهذه املواقع العسكرية 
مستغربا من عدم حترك املسؤولني 
بالدولة لنقل تلك االلوية الى خارج 
املناطق الس����كنية، متسائال: اين 
التخطي����ط والتنظي����م الذي من 
املفترض ان يكون على ارض الواقع 
من هذه العملية؟ وهل يجوز ان 
يكون جار املواطن موقعا عسكريا 

متكامال؟!

احلديدية في بالده والذي يبلغ 
طوله 230 كيلومترا »مت بأموال 

مساعدات الصندوق«.
من جانبه قال رئيس الوفد 
البرملاني الكويتي النائب صالح 
عاش����ور ان هناك العديد من 
العوامل املشتركة التي جتمع 
بني البلدين الصديقني الكويت 
وناميبيا »منها صغر احلجم 
والتعداد السكاني« في اشارة 
الى ان اخليار امامهما هو انشاء 
عالقات متوازنة مع كل دول 

العالم.
واوض���ح ان الزي���ارة »ال 
تهدف الى تعزيز العالقات بني 
البلدين فحسب بل الى تقريب 
النظر بينهما« مبينا  وجهات 
ان الدور املن���اط مبجموعات 
الصداقة البرملانية هو ان تكون 
»حلقة وصل مع احلكومة من 
اجل تذليل الصعوبات ودفع 

العالقات الى االمام«.
ويضم الوفد املرافق النائبني 
غامن امليع وشعيب املويزري 
وبدر قمبر من الشعبة البرملانية 

مبجلس االمة.

مقترح نقل موقع احدى شركات 
الدواجن القريبة من مدينة سعد 
الى منطقة  الس����كنية  العبداهلل 
خارجية بعيدة عن مواقع السكن 
اخلاص ملا تسببه من اضرار على 
صحة االنسان، مشيرا الى ان هذه 
الشركة تبث سمومها يوميا على 
اهالي املنطقة واملناطق احمليطة 
بينما ال جند اي جتاوب من السلطة 
التنفيذية جتاه هذا االمر اخلطير 
الذي يخلف يوميا امراضا كثيرة، 
مطالبا وزارة الصحة بإجراء مسح 
ميداني لتل����ك املنطقة واملناطق 
القريبة من موقع شركة الدواجن 
ملعرفة حجم الضرر على صحة 
االنسان ورفع تقرير بذلك للجهات 

من تعلمت منه الديبلوماسية 
عندما كنت اعمل في هيئة االمم 

املتحدة«.
واستذكر زيارته للكويت بعد 
حتريرها من الغزو الصدامي 
مشيرا الى ان آثار الغزو اثبتت 
ان ذلك النظام »لم يكن يسعى 
فقط الى احتالل الكويت بل الى 

طمس تاريخها«.
واعرب عن متنياته في أن 
الكويتي  يس���تمر الصندوق 
للتنمي���ة مبس���اعدة ناميبيا 
السيما ان انشاء خط السكك 

استغرب النائب سعد اخلنفور 
عدم تعاطي احلكومة وعدم تفاعلها 
م����ع املقترحات الت����ي تقدم بها 
بالتع����اون مع نواب آخرين فيما 
يتعلق باخلدم����ات في محافظة 
انواعها ومن بينها  اجلهراء بكل 
ايضا تخصيص بعض املواقع في 
احملافظة كأفرع للوزارات اخلدمية 
او جعل مبنى استراحة احلجاج 
كمجمع للوزارات من اجل تسهيل 
اجناز معامالت اهالي احملافظة بدال 
من املشقة والعناء اللذين يتكبدهما 

االهالي في اجناز معامالتهم.
وقال اخلنف����ور في تصريح 
له به����ذا اخلصوص »لقد تقدمنا 
بالكثير من املقترحات التي تهم 
محافظة اجله����راء ولكن مع كل 
االس����ف ان ايا منها لم ير النور 
حتى اآلن بالرغم من مضي فترة 
طويلة عليها« متسائال: اين اجليش 
العرمرم من املستش����ارين الذين 
يخرجون علينا بني فترة واخرى 
مبقترحات غي����ر مرحب بها من 
تلك املقترحات التي تفيد الوطن 
واملواطنني؟ الفت����ا الى ان هناك 
تباطؤا حكوميا في التعاطي مع 
تلك املقترح����ات التي اخذت من 
الوقت الكثي����ر دون ان ترى من 
يخرجها الى الن����ور ومن ادراج 
بعض املس����ؤولني. واش����ار الى 

البرمل���ان  اش���اد رئي���س 
الناميب���ي ثو ب���ن غوريرب  
بعالقات ناميبي���ا »املمتازة« 
الكويت على املس���تويني  مع 
احلكومي والشعبي مستذكرا 
 مواقف الكويت الداعمة لبالده
عل���ى  حصوله���ا  حت���ى 

استقاللها.
وقال الرئيس غوريرب الذي 
يرأس حاليا االحتاد البرملاني 
الدولي خالل لقائه وفد الصداقة 
البرملانية الكويتية الناميبية 
ان ب���الده لن تنس���ى مواقف 
الكويت الداعمة لناميبيا حتى 
حصولها على استقاللها عام 
1990 مشيرا الى حضور صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د »عندم���ا كان وزيرا 
للخارجية« مراسم االستقالل 
وتعيني الس���فيرة نبيلة املال 
حينذاك سفيرة محالة للكويت 

في ناميبيا.
وهنأ غوريرب الوفد البرملاني 
الكويتي  الكويتي والش���عب 
على حد س���واء بأن صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد »امي���ر لبالدكم وهو 

سعد اخلنفور

صالح عاشور

»التنمية واإلصالح«: التعدي على مكونات المجتمع
من قِبل بعض وسائل اإلعالم نتيجة إحساسها بالحماية

من هذا النهج اإلعالمي املدمر 
منذ بداية ظهوره وجنزم بأنه 
سيستمر اذا لم تتم مواجهته 

من قبل اجلميع.
ورغم اإلميان بأن مسؤولية 
مواجهة إعالم الفتنة واجب كل 
الكويتي وواجب كل  الشعب 
السلطات، فإن احلكومة صاحبة 
الس���لطة التنفيذي���ة تتحمل 
املسؤولية األكبر في تطبيق 
القان���ون والعبء األعظم في 
حماية املجتمع من شرور هذا 

اإلعالم وإيقافه عند حده.
وختاما في الوقت الذي تؤكد 
فيه الكتلة دفاعها عن احلريات 
ورفضها أخذ ايا كان حقه بيده، 
حتمل احلكومة املسؤولية كاملة 

عن شيوع حالة الفوضى.
ونسأل اهلل ان يحفظ هذا 
البلد الطيب وشعبه وقيادته 

من كل سوء.

املجتمع الكويتي.
إن احلادث���ة األخيرة التي 
تطاولت فيها إحدى أبرز هذه 
القن���وات على أس���رة احلكم 
الكرمية واته���ام أطراف منها 
جه���ارا وعلن���ا عل���ى الهواء 
مباش���رة ما كان ليتم لو ان 
احلكومة حاسبت هذه القناة 
بالقانون عند أول  ومثيالتها 
اعتداء على اي اسرة كويتية 

او فئة او طائفة.
هذا التط���اول ما كان ليتم 
القائمني عليها  لوال إحساس 
باحلماية والرعاية وان القانون 

لن يطولهم.
إن هذا النهج الغريب على 
الذي  الكويت���ي احلر  اإلعالم 
شرف الكويت في كل محافل 
اإلعالم الدولية والعربية يجب 
ان يقف، ولقد كان لنواب كتلة 
التنمية واإلصالح سبق التحذير 

تطبيقها للقوانني السارية على 
تلك القنوات والصحف، خاصة 
ما يتعلق مبص���ادر متويلها 
س���اهمت بتوفير الرعاية لها 
الذي جعلها  واحلماية، األمر 
تتمادى في ض���رب كل القيم 
واألخ���الق التي جب���ل عليها 

وقلة عدد س���كانها ستعاني 
أشد املعاناة.

ومع األس���ف أثبتت األيام 
صدق مخاوف احملذرين وبدأ 
الس���طح إعالم  يظهر عل���ى 
رخيص ذو رسالة فاسدة أساء 
الكويتي  الى س���معة اإلعالم 
احلر وإل���ى املجتمع الكويتي 
ككل.. وبدأ أهل الكويت يقرأون 
ويس���معون وي���رون ما لم 
يعتادوا عليه من طرح طائفي 
صريح مقيت وجتريح وإسفاف 
تطاول على كل مكونات املجتمع 
الكويتي حتى وصل الى أسرة 

احلكم الكرمية أخيرا.
ولقد س���اهمت احلكومات 
املتعاقبة منذ سنة 2006 بنشوء 
هذا اإلعالم الفاس���د الذي كان 
كل هدفه فتنة املجتمع وشق 
صفه وتأليب فئاته على بعضها 
البع���ض، إن احلكومة بعدم 

التنمية  أص���درت كتل���ة 
واإلصالح بيانا جاء فيه: الفتنة 

أشد من القتل
جراحة السنان لها التئام.. 

وال يلتئم ما جرح اللسان
بعد تعديل قانون املطبوعات 
ع���ام 2006 وإص���دار قانون 
لتنظيم اإلعالم املرئي واملسموع 
عام 2007 تزايدت وتيرة إصدار 
التراخيص لصحف وقنوات 
جديدة بشكل غير مسبوق في 

تاريخ الكويت.
ومنذ البداية سارع كثيرون 
م���ن املخلصني من أبناء البلد 
الطيب الى التحذير من أنه اذا 
لم تنفذ القوانني السارية على 
الكبير قبل الصغير فإن األمور 
الى ضدها  ال شك س���تنقلب 
وان الكويت بس���قفها العالي 
للحريات وتع���دد مكوناتها 
االجتماعي���ة وصغر حجمها 

د.فيصل املسلم

حسني مزيد

مزيد: نرفض المساس الذي تعرضت له أسرة المالك
رفض النائب حس���ني مزيد املساس الذي 
تعرضت له أسرة املالك أحد أفرع أسرة الصباح 
الكرمية، موضحا ان اجلميع يعرف إسهامات 
هذه األسرة ودور أفرادها البارزين في بناء 

الكويت وهي التي ال تخفى على أحد.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان العديد 
من الشيوخ في أس���رة املالك مثلوا الكويت 
وأبرزوا وجهها املش���رف ومنهم سفيرنا في 
األردن الشيخ فيصل املالك الذي أثبت وعن 

جدارة دور الكويت الديبلوماسي، الفتا الى ان 
املجتمع الكويتي ينبذ مظاهر االزدراء والتقليل 
م���ن اآلخر وهي املظاهر التي بدأت تتفش���ى 
وحتتاج الى وقفة حكومية جادة الستئصالها 
قبل ان تستشري ويصعب عالجها وتتطلب 
كذلك ان يتصدى لها اإلعالم، ألن متاسكنا في 

وحدتنا التي هي طوق النجاة من بعد اهلل.
وأضاف مزيد ان لغة العنف وتغليب القوة 
على القانون أمر مرفوض ايضا وال يجب ان 

يتبع كمس���لك ألن معاجلة اخلطأ أيا كان ال 
يجب أن يكون بخطأ، مبينا ان القانون يجب 
ان يحترم وان تتب���ع القنوات القانونية في 
مثل هذه األحداث، مستنكرا التعرض ألبناء 
القبائل وللعوائل واألسر الكويتية من بعض 
القنوات أو بعض وسائل اإلعالم الرخيصة، 
مبينا ان ذلك نهج دخيل على املجتمع ويرفضه 
كل حريص على تقدمي وحدة الصف على ما 

سواها.

»التدريب« أنهت دورة »كيفية التعامل مع الجمهور وكبار الضيوف«

أنه����ت إدارة التدري����ب باألمانة العامة 
ملجلس األمة أم����س دورة تدريبية بعنوان 
»كيفية التعامل مع اجلمهور وكبار الضيوف« 

خصصت حلرس مجلس األمة، وتأتي هذه 
الدورة في إطار االستعدادات التي تقوم بها 
األمانة العامة ملجلس األمة حلفل افتتاح دور 

االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 
الثالث عشر، حاضر فيها د.محمد الكندري. 
حضر ختام البرنامج التدريبي مدير إدارة 

احلماية واإلسناد املقدم خالد منصور ورئيس 
قسم تنفيذ البرامج التدريبية خالد محارب 

ومنسق التدريب محمد السند.

املشاركون في الدورة في لقطة تذكارية بعد تسلم شهادات اجتياز الدورة

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة جاء فيه: انطالقا 
من اهمية تخليد ذك����رى الرموز الوطنية املخلصة الذين 
افنوا حياتهم في العطاء املستمر للكويت، وحتى يكونوا 
نبراسا لالجيال القادمة. ونظر الى املسيرة احلافلة بالعطاء 
واالجناز في العديد من املجاالت وخاصة املجال السياسي 
وفي مختلف املناصب الت����ي تقلدها املغفور له بإذن اهلل 
تعالى املرحوم جاسر خالد اجلاسر الراجحي، حيث متيز 

باخالقه الدمثة واخالص����ه في العطاء مما جعل له مكانة 
خاصة في قلوب املواطنني ومح����ط ترحيبهم وتأييدهم، 
وهو ما س����اهم في ان يتبوأ مقعده في مجلس االمة عبر 
عدة فصول تش����ريعية باالضافة ملا عرف عنه من الدفاع 
عن قضايا الكويت في مختلف احملافل، وفي احلك االزمات 
السياسية وتقدميه لقوانني تنموية كبرى ساهمت في نهضة 
الكويت احلديثة، كما انه خدم اهل الكويت صغارا وكبارا 

فكان ابا واخا للصغار وابنا بارا للكبار فلم يفرق بني احد 
من ناحية االصل او العرق او النسب وهذا مشهود له من 
اجلميع، وتخليدا للمآثر الوطنية والسياسية واالجتماعية، 
وتكرميا له بعد وفات����ه ولعائلته الكرمية واهالي منطقة 
الروضة كافة، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة لتس����مية 
شارع الروضة الرئيسي في منطقة الروضة باسم املغفور 

له بإذن اهلل تعالى جاسر خالد اجلاسر.

حماد إلطالق اسم جاسر الجاسر على شارع الروضة الرئيسي


