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المطيري لعدم التعاون مع الحكومة 
وتحميلها مسؤولية ممارساتها 

الخطيرة تجاه أبناء الكويت

أكد أهمية تحمل نواب األمة مسؤولياتهم الوطنية

النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي 

الفلسطيني غادر البالد
غادر البالد ظهر أمس االول النائب 
التش���ريعي  االول لرئيس املجلس 
الفلسطيني د.أحمد محمد بحر والوفد 
املرافق له بعد زيارة رسمية استغرقت 

عدة أيام.
وكان ف���ي وداع الوف���د الضيف 
مراقب املجلس ورئيس بعثة الشرف 
د.علي العمير واألمني العام املساعد 
للش���ؤون البرملانية مبجلس األمة 
الوس���مي وكبار املسؤولني  راضي 

باالمانة العامة للمجلس.

االفضل، مؤكدا اهمية احترام 
الدميوقراطي���ة وقبول الرأي 
والرأي اآلخر، مشددا على اصرار 
الشعب الكويتي على احلفاظ 
على مس���يرة الدميوقراطية، 
مبينا ان النواب في جلس���ة 
الي���وم سيس���جلون صفحة 
الكويت  مضيئة في تاري���خ 
وفي احلفاظ على كرامة الناس 
ومنع تكرار االعتداء عليهم، 
موضحا ان ما قامت به احلكومة 
من ممارس���ات خطيرة جتاه 
أبناء الشعب وقيام قوى األمن 
بضرب املواطنني وممثليهم من 
النواب سابقة خطيرة وانتهاك 
للدس���تور ولكرامات الناس، 
النواب للوقوف موقفا  داعيا 
مشرفا بإعالن عدم التعاون مع 
احلكومة وحتميلها املسؤولية 
والدس���تورية  السياس���ية 
ومحاس���بة املخطئني احقاقا 
الكويتي  الش���عب  حلق���وق 

وانتصارا لكرامته.

أكد الناشط السياسي فهد 
عياد املطي���ري اهمية حتمل 
نواب األم���ة مس���ؤولياتهم 
إياها  الت���ي حملهم  الوطنية 
الشعب عندما اختارهم لتمثيله 

في البرملان.
وأوضح املطي���ري اهمية 
االستجواب وضرورة ان يكون 
في جلس���ة علني���ة ليوضح 
املستجوبون مواقفهم بصورة 
علنية وواضحة ليس���تطيع 
الناس س���ماع احلقائق بكل 
مصداقية وشفافية بعيدا عن 
التضلي���ل والتحريف، داعيا 
الن���واب ال���ى رفض س���رية 
اجللسة واحلفاظ على احلق 
بأن تكون علنية، مؤكدا اهمية 
صعود سمو رئيس الوزراء أو 
اي وزير مستجوب للمنصة 
واالجابة على تساؤالت وبنود 
االس���تجواب وال���رد عليها 
بش���كل علني، وقد سبق ان 
متت االستجوابات سابقا ومت 
التعامل معها وكانت ناجحة من 
حيث ردود احلكومة وتفنيد 
القواعد  اط���ار  ف���ي  بنودها 
الدستورية، لذك البد ان تكون 
علنية ليستطيع الشعب احلكم 

على ما يرد فيها.
وأكد املطيري اهمية التزام 
اجلميع بنصوص الدس���تور 
وباحلوار اإليجابي البعيد عن 
الشخصانية واالساءة لآلخرين 
ألننا جميعا ابناء الكويت وهمنا 
األول واالخير هو احلفاظ على 
الوطني���ة وحتقيق  وحدتنا 
كل ما في���ه مصلحة ألبنائنا 
والنهوض مبشروعاتنا نحو 

فهد املطيري

مسلم البراك أثناء خروجه من ديوان أبورمية

علي الراشد

خالد العدوة

د. علي العمير أثناء توديعه للنائب األول لرئيس املجلس التشريعي الفلسطيني

د. ضيف اهلل أبورمية متحدثا لوسائل االعالم

مبارك الوعالن باجتاه االجتماع

أبورمية: مزيد سيعلن موقفه من االستجواب تحت قبة البرلمان

موسى أبوطفرة
اكد النائب ضيف اهلل أبورمية ان النائب حسني مزيد آثر 
اعالن موقفه من استجواب سمو رئيس احلكومة حتت قبة 
البرملان وهذا ما وعد به النائب امام زمالئه خالل االجتماع. 
وقال أبورمية عقب االجتماع الذي عقد في ديوانه مبشاركة 
النواب مسلم البراك ومبارك الوعالن ومحمد هايف وحسني 
مزيد ان املجتمعني ناقش����وا قضية االستجواب املقدم الى 

سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تفريغ الدستور وإهدار 
كرامة االمة والتعدي على احلريات.

واضاف ان االجتماع انته����ى الى التأكيد على ضرورة 
احلرص على توحي����د املواقف بش����أن القضايا الوطنية 

والشعبية احلالية واملستقبلية.
وأش����ار الى ان النائب حسني مزيد عودنا على املواقف 
الوطنية الثابتة واملشرفة خاصة ان حضوره هذا االجتماع 

يعد خطوة ايجابية بالرغم من وجود بعض العتب فيما بني 
االخوان لبعضهم البعض اال ان النفوس تصافت.

وقال أبورمية ان عدد املؤيدين لالستجواب في ازدياد 
متواصل واجللسة ستوضح املواقف وحسني مزيد سبق له 
ان وعد الرجال في ديوانه وهو يريد احملافظة على كلمته 
وهو من سيعلن موقفه بعد مناقشة احملاور والرجال مواقف 

وكلمته هي مبثابة وعد لنا.

دعا نواب قبيلة مطير إلى االجتماع بديوانه مساء أمس األول

)سعود سالم(حسني مزيد في طريقه الجتماع ديوان أبورمية

الراشد يقترح إطالق اسم »يوسف حمادة« 
على إحدى مدارس القادسية

العدوة: على الحكومة إزالة معوقات
 إنجاز الخطة اإلستراتيجية

»العرائض« بحثت شكاوى المواطنين على »الصحة«
عقدت جلنة العرائض والشكاوى البرملانية 
اجتماعا امس بحثت خالله عددا من الش���كاوى 

املتعلقة بوزارة الصحة.
وقال رئي���س اللجنة النائب خالد العدوة ان 
اللجنة استمعت امس الى شكاوى املتظلمني في 
وزارة الصحة بحضور ممثل���ي وزارة الصحة 
احلاضرين بدعوة من اللجنة بينهم الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية ومدير ادارة الشؤون القانونية، 
مشيرا الى انه تبني عقب فحص الشكاوى ودراستها 
ان بعضا منها مقدم من مواطنة تتظلم من عدم 
حصول بعض اوالدها على شهادات ميالد اسوة 

بأشقائها من زوجها غير محدد اجلنسية.
واش���ار العدوة الى ان ممثل الوزارة افاد بأن 
زوج الشاكية من اصول س���عودية، والشاكية 
ترفض حصولها على شهادات بجنسية الزوج، 
كما بحثت اللجنة شكوى اخرى من مواطن يتظلم 
م���ن عدم اعتماد فترة مرضه كإجازة طبية رغم 
احقيته في ذلك، وافاد في هذا الصدد ممثل الوزارة 

بأن اللجنة الطبية رفضت اعتماد الفترة اجازة 
مرضية، وانه سيتم تشكيل جلنة اخرى خالف 
اللجنة الس���ابقة لدراسة الش���كوى والنظر في 

اجازة الشاكي املرضية.
واضاف العدوة: كما متت مناقش���ة ش���كوى 
اخرى مقدمة من مواطن كان يعمل رئيس مكتب 
الشؤون الهندسية مبنطقة االحمدي يتظلم من 
توقيع جزاء تأديبي بخصم عشرة ايام من راتبه 
وانه قام برفع دعوى قضائية وصدر ملصلحته 
حكم قضائي، وافاد ممثل ال���وزارة بأن اجلزاء 
التأديبي وق���ع بعد حتقيقات، كما مت بحث عدة 
شكاوى اخرى مقدمة من بعض العاملني في ادارة 
التغذية واالطعام في املستشفيات التابعة لوزارة 
الصحة يتظلمون فيها من عدم صرف بدل طبيعة 
العمل والبدالت املقررة لهم اسوة بنظرائهم، وافاد 
به���ذا الصدد ممثل الوزارة ب���ان الوزارة طلبت 
عدة مرات من ديوان اخلدمة املدنية اعتماد بدل 

طبيعة العمل.

قدم النائب علي الراش���د اقتراحا برغبة جاء فيه: فقدت الكويت 
احد الشخصيات التي حظيت باالحترام والتقدير فيها وهو الراحل 
يوسف راش���د حمادة، احد املربني األوائل الذين كانت لهم بصمات 
واضحة في مسيرة التعليم، حيث شكل املرحوم حالة إبداع متميزة 
أثرت احلياة التعليمية واألدبية في الدولة مبا قدمه من إس���هامات 
متعددة. وقد بات من الوفاء له تكرميه وتخليد اسمه لألجيال املقبلة 
إن شاء اهلل خالل إطالق اسمه على احدى املؤسسات التعليمية في 
املنطقة الذي سيكون مصدر فخر واعتزاز للجميع، اذ تأتي تخليدا 
لذكراه وتقديرا ملا قدمه في مجاالت العلم واألدب والثقافة، الس���يما 
ان املرحوم من الشخصيات األدبية التي أنتجت وعلمت وربت أجياال 
مازالت تنشد أقواله وأدبه.لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلطالق 
اسم املرحوم بإذن اهلل تعالى يوسف راشد حمادة على إحدى املدارس 
في منطقة القادسية تعبيرا وتقديرا للدور الكبير الذي لعبه املغفور 

له بإذن اهلل في مجال التعليم واألدب.

السنة املالية 2010 – 2011 الى 
واق���ع عملي ملموس يش���عر 
العادي  الكويتي  املواط���ن  به 
ان املش���اكل اصبحت  السيما 
تالحقه من كل صوب في ظل 
ارتفاع معدالت البطالة واتساع 
الفجوة بني الرواتب واس���عار 
السلع االستهالكية واملشاكل 
األخ���رى الرئيس���ية كقضايا 
االس���كان والصحة. واختتم 
العدوة تصريحه بأن املواطن 
العادي مازال يعلق اماال كبيرة 
على تلك اخلطة وعلى احلكومة 
ان تقدر اهمية اخلطة االمنائية 
للمواطن العادي والذي ينتظر 
املزيد منها بعد ان بسط مجلس 
األمة يد التعاون معها عندما أقر 
اخلطة ووافق عليها باالجماع 

في وقت سابق.

العدوة احلكومة  وناش���د 
الكويتية على حتويل اإلشادة 
املتابع���ة اخلاصة  بتقاري���ر 
باخلطة االمنائية متوس���طة 
االجل واخلطة الس���نوية عن 

العدوة  النائب خالد  متنى 
ان تعم���ل احلكومة في الفترة 
القادمة وفي أسرع وقت ممكن 
على إزالة املعوقات التي تواجه 
اجناز اخلطة االس���تراتيجية 
البيروقراطية  للدولة، واهمها 
التي اتسمت بها أساسيات العمل 
االداري والقضاء على املشاكل 
التي تتعلق بالدورة املستندية 
وعدم استكمال االوراق املقدمة 
املتابعة، والعمل على  جلهات 
معاجلة تدني نس���ب الصرف 
املالية على املشاريع بشكل عام 
عالوة على التعامل بشكل مالئم 
مع ما يتعلق بالكوادر واخلبرات 
البشرية واألساليب األخرى التي 
من خاللها يتم معاجلة اوجه 
القصور وتصحيح املس���ارات 

في املراحل املختلفة.


