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 قدم النائب سالم النمالن سؤاال برملانيا  6 
الى وزير الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
العفاسي: جاء في مقدمته «تولى الكويت 
اهتماما كبيرا بشتى املشاكل البيئية وذلك 
من منطلق السعي الى ايجاد حلول ملختلف 
التي تواجهها مستقبال  البيئية  االزمات 
ومبا ان الكويت ممثلة بوزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل قد سمحت بتأسيس 
جمعية نفع عام مهتمة باملجال البيئي وهي 
جمعية حماية البيئة الكويتية وحرصا 
منا على معرفة اخلطــــوات االصالحية 
التي  واالقتراحات والدراسات واجلهود 
بذلتها نتساءل: ما اختصاصات جمعية 
البيئة الكويتية؟ وما اهم اجنازاتها في 

مجال حماية البيئة الكويتية منذ انشائها 
وان كانت موجودة يرجي ارفاق الكتب 
اخلاصة بهذه االجنــــازات؟ وما االبحاث 
التي قامت بها اجلمعية وهي سبق وان 
اخذت اي جهة رســــمية بوجهة نظرها؟ 
وهــــل تتم االســــتعانة برأيهــــا من قبل 
مؤسسات الدولة واذا كان اجلواب بنعم 

يرجى تزويدي باجلهات التي سبق وان 
قامت باالستعانة بها مع ارفاقها بتقارير 
تلك اللجنة وعدد العاملني فيها مع بيان 
تخصصاتهم وجنسياتهم واالعمال املوكلة 
لــــكل منهم؟ وهل توجــــد مصادر اخرى 
متول اجلمعية نفسها بجانب دعم وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل. 

 النمالن للعفاسي: ما اختصاصات جمعية البيئة الكويتية؟

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سرورية ملحط��ات التحويل الثانوي��ة، مما �سيرتتب 

علي��ه قطع التي��ار الكهربائي ع��ن  بع�ض املناط��ق ح�سب الأيام 

واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

الأحمدي 7 )ق1( 2011/2/6الأحد

الأحمدي 31 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 52 )ق4(2011/2/7الثنني

الأحمدي 32 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 44 )ق4(2011/2/8الثالثاء

الأحمدي 21 )ق6(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 45 )ق4(2011/2/9الأربعاء

الأحمدي 34 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

علي �صباح ال�صامل 46 )ق4(2011/2/10اخلمي�س

الأحمدي 35 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 الحويلة للحمود: ما الجهة التي تحدد 
األسعار والرسوم في المدارس الخاصة؟ 

ربحيـــا من غيـــره وأصبح 
التالعـــب بالســـلع وتقليد 
البضائع بصـــورة مخالفة 
ألصولهـــا من أخطـــر أنواع 
الغـــش التجاري مما يترتب 
عليـــه اضرار وكـــوارث في 
األرواح بسبب ضعف ورداءة 
تلك املنتجـــات، ولوحظ في 
اآلونة األخيرة ازدياد عمليات 
الغش التجـــاري، خصوصا 
في جتارة املواد االستهالكية 
مما يشكل خطرا شديدا على 
صحة وحياة املواطنني، طالبا 
تزويده بعدد عمليات الغش 
املواد  التجاري في جتـــارة 
التي  الغذائية واالستهالكية 
مت ضبطها من قبل مفتشـــي 
وزارة التجارة منذ عام ٢٠٠٨ 
حتى تاريخ ورود الســـؤال، 
التي مت  الشـــركات  وأسماء 
ضبطها تقوم بعمليات الغش 
التجاري؟ وأســـماء أصحاب 
هذه الشـــركات وعناوينها؟ 
وما اإلجراءات القانونية التي 
مت اتخاذهـــا من قبلكم بحق 
هذه الشركات؟ وما الوسائل 
واإلجراءات التي يتم اتخاذها 
من قبل وزارتكم لتالفي حدوث 

مثل هذه املخالفات؟ 

 قدم النائب محمد احلويلة 
الى د.موضي  سؤاال برملانيا 
احلمود حول اجلهة التي حتدد 
االسعار والرسوم في املدارس 
اخلاصة والقرارات الوزارية 
واالداريـــة بهذا اخلصوص، 
طالبا تزويده بأســـماء هذه 
االدارية  اللجنـــة ومواقعهم 
الذاتية لكل منهم،  والسيرة 
املدارس  وبقائمـــة رســـوم 
االجنبية السنوية من مرحلة 
الروضة «K.G» الى الثانوية 
العامة منـــذ عام ٢٠٠٥ حتى 
تاريخ ورود السؤال وبيان 
ما طـــرأ عليها مـــن زيادات 
الزيادات في  واســـباب هذه 
الدراسية، وبقائمة  الرسوم 
الدراسية للمدارس  الرسوم 
العربية اخلاصـــة والهندية 
والباكستانية وااليرانية من 
مرحلة الروضة الى الثانوية 
العامة لالعوام منذ عام ٢٠٠٥ 
حتـــى ورود الســـؤال؟ وما 
الرواتب  الوزارة بسلم  دور 
العضاء هيئة التدريس بهذه 
العربية او  املدارس ســـواء 
االجنبية مع تزويدي باحلد 
الرواتب واحلد  االدنى لهذه 
االعلى وبالتفصيل مع دعم 
االجابة باللوائح او القرارات 
الواضحة لهذه  والكشوفات 
الرواتب في املدارس املذكورة، 
وعدد الكويتيني العاملني في 
هذه املدارس من عام ٢٠٠٥ حتى 
تاريخ ورود السؤال بجميع 

املراحل والتخصصات؟
  ومن جهة أخـــرى، وجه 
النائب محمد احلويلة سؤاال 
التجارة  الـــى وزير  برملانيا 
والصناعة أحمد الهارون قال 
في مقدمته: فـــي ظل التقدم 
العلمي والتقني صار التهريب 
والغش التجاري أسهل وأكثر 

 د.محمد احلويلة 

 الخرافي استقبل رئيس جمعية
  «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» 

 بعد زيارة أعضاء لجنة حقوق اإلنسان للسجن المركزي 

 عبدالصمد: سنستدعي المسؤولين 
لتدارس قضية السجون وتطويرها 

 تجمع النواب والوزراء السابقين
  يهنئ باألعياد الوطنية

 تقدم رئيس جتمع النواب والوزراء السابقني 
النائب السابق غنام اجلمهور بالتهنئة الى صاحب 
السمو األمير، قائال: باسمي وباسم اخواني اعضاء 
جتمع النواب والوزراء السابقني يسعدني ان أرفع 
الى مقام سموكم الكرمي، أسمى آيات التهنئة مبناسبة 
مرور خمسني عاما على استقالل الكويت، وعشرين 
عاما على حترير بلدنا العزيز من العدوان العراقي 
الغاشم، كما أهنئ سموكم على مرور خمسة أعوام 
على توليكم امارة البالد، وقد شهد الشعب الكويتي 
خالل هذه الســـنوات اخلمـــس املباركة املزيد من 
األمن واالستقرار ورغد العيش، حفظ اهللا سموكم 
ذخرا للكويت وشعبها، وأسبغ على سموكم نعمة 

الصحة والعافية.
  كما وجه اجلمهور التهنئة لسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد قائال: باسمي وباسم اخواني اعضاء 

جتمع النواب والوزراء السابقني يسعدني ان أرفع 
الى مقام سموكم الكرمي أسمى آيات التهنئة مبناسبة 
مرور خمسني عاما على استقالل الكويت وعشرين 
عاما على حترير بلدنا العزيز من العدوان العراقي 
الغاشم، حفظ اهللا سموكم ذخرا للكويت وشعبها، 

وأسبغ على سموكم نعمة الصحة والعافية.
  كما تقدم بالتهنئة الى رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي جاء فيها: باسمي وباسم اخواني أعضاء 
جتمع النواب والوزراء السابقني يسرني ان أرفع 
الى معاليكم بأسمى آيات التبريكات مبناسبة مرور 
خمسني عاما على استقالل الكويت، وعشرين عاما 
على حتريـــر بلدنا العزيز من العـــدوان العراقي 
الغاشم، والذي اسأل املولى تعالى ان يعيد أمثال 
هذه املناســـبات علينـــا جميعا باخليـــر واليمن 

والبركات. 

 العوضي تسائل الحماد عن استثمار
  أموال هيئة شؤون القصر 

 أشاد بنجاحها في مكافحة الفساد 

واملعتمدة واملدققة للصندوق.
  وهــــل يتــــم تزويــــد االفراد 
املستفيدين من ادارة الهيئة العامة 
لشؤون القصر الموالهم «أثالث، 
أوقاف، أموال قصر» مبراكز مالية 
او ميزانية او كشــــوف حسابات 
بشكل دوري ومنتظم ـ حيث ان 
الهيئة تقتطع نســــبة ٥٪ نظير 
ادارة حسب نص الهيئة رقم ٦٧ 

لسنة ١٩٨٣ بند (١٩)؟
  ومنى الى علمنا ان احد اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة احلالي ومسؤوال 
سابقا في الهيئة موجهة اليه تهمة 
تخص امواال عامة من قبل النيابة 
العامة، يرجى افادتنا باالجراء الذي 
مت اتخاذه حلني صدور حكم نهائي 

ان صحت هذه املعلومة. 

بيان تاريخ تأســــيس الصندوق 
والنظــــام االساســــي للصندوق 
املرفقة  والتقاريــــر احملاســــبية 

 استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
مبكتبه ظهر أمس االربعاء رئيس جمعية برملانيون 
كويتيون ضد الفســــاد صالــــح الفضالة وأمني 
الصندوق العضو سيد عدنان عبدالصمد وأعضاء 
مجلس االدارة خميس عقاب وأحمد الدعيج واملدير 
التنفيذي للجمعية عبدالفتاح السيوري، حيث 
مت خالل اللقاء تقدمي االســــتراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد في الكويت التي قامت اجلمعية 
بإعدادها بالتنســــيق والتعاون مع كل التيارات 

السياسية والشخصيات الوطنية.
  وأشـــاد اخلرافي بالنجاح الكبير الذي حققته 
اجلمعيـــة في مكافحة الفســـاد مرجعـــا ذلك الى 
الشـــخصيات املتميزة القائمة على عملها، مشيرا 
الى انه سيقوم بإحالة االستراتيجية الى اللجان 
املختصة وهي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
وجلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي وجلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وجلنة حماية االموال العامة، 

اضافة الى توزيعها على كل أعضاء املجلس. 

 كشـــف عضو جلنة حقوق 
اإلنسان البرملانية النائب عدنان 
عبدالصمد عن قيام أعضاء اللجنة 
بزيارة ميدانية للسجن املركزي، 
مشيدا بدور املسؤولني في السجن 
واتاحتهم الفرصة اللتقاء االعضاء 

باملساجني بكل سهولة ويسر.
  وأبـــدى عبدالصمد قلقه من 
االوضاع بالســـجن، مشيرا الى 
ان ٣٠٪ من املســـاهمني اعتقلوا 
بسبب قضايا املخدرات وأن قضايا 
اجللب أكثر من قضايا التعاطي 

واملتاجرة.
  ولفت الى ان الفئات العمرية 
في هذه القضايا صغيرة وغالبيتها 
في العشرينات، مضيفا ان هناك 
نساء ضمن احملكومني إال ان اعداد 

الكويتيات ال يتعدى الـ ١٣.
  وبني عبدالصمـــد ان ظاهرة 
املخدرات حتتاج الى دراسة من 
احلكومة واملختصني لعالجها، 
مطالبـــا بتدارك بعـــض االمور 

بالســـجن الســـيما مـــا يتعلق 
باألمـــور الصحية، حيث بني ان 
العنابر حتتاج الى تهوية ودورات 
املياه حتتاج الى تصليح وإعادة 

ترميم.
  وأوضح عبدالصمد ان قضية 
الســـجن املقصود فيهـــا تقييد 
احلرية وليس التعذيب السيما 
فيما يتعلق بالنواحي الصحية، 
مشـــيرا الى ان مدير الشـــؤون 
الصحية في السجن طمأنهم على 
الناحية الصحية إال اننا نرى ان 

االمر يحتاج الى رقابة.
  وأشار عبدالصمد الى قضية 
اكتظاظ السجينات بقسم اإلبعاد 
انهـــم ال ينامون على  موضحا 
اسرة او تتزاحم ٣ سجينات في 
سرير واحد كما ان هناك اطفاال 

موجودين مع السجينات.
  وأضاف ان هناك قضية تتعلق 
بطفل توفيت امه السجينة ووالده 
مســـجون وأوكلت رعايته الى 

الســـجينات األجنبيات،  احدى 
مبينا ان اللجنة ســـتبحث هذا 
املوضوع، الســـيما ان الطفل ال 
يتعدى عمره السنتني واملعني 
الرعاية بوزارة  برعايتـــه دور 

الشؤون.
  وقـــال عبدالصمد ان اللجنة 
ستدعو املســـؤولني واصحاب 
االختصـــاص الـــى اجتماع في 
اللجنة لتدارس قضية السجون 
وتطويرها السيما فيما يتعلق 
باالمور االصالحية، مثنيا على 
الطيبة  دور االدارة وعالقتهـــا 
باملســـاجني وجتهيزها ملشاغل 

لشغل أوقاتهم.
البعض    وبسؤاله عن نية 
االجتاه إلنشاء هيئة ملكافحة 
املخدرات قـــال عبدالصمد انه 
ال يعلـــم عن هـــذا األمر إال أن 
ظاهرة املخـــدرات حتتاج الى 
دراسة مستفيضة وكاملة للحد 

منها. 

 وجهت النائبة د.اسيل العوضي 
ســــؤاال برملانيا الى وزير العدل 
راشد احلماد كان نصه: هل توجد 
رقابة سابقة والحقة من قبل اي 
من اجلهات الرقابية للدولة على 
االموال التي تدار سواء عن طريق 
استثمار او تنمية من قبل هيئة 
شــــؤون القصر «اثالث، أوقاف، 
أموال قصر» حسبما جاء بنصوص 
القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية االمــــوال العامة والقانون 
رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن انشاء 

الهيئة العامة لشؤون القصر؟
  وهل يوجد صندوق لالستثمار 
اجلماعي ممول من قبل االموال التي 
تدار من قبل الهيئة العامة لشؤون 
القصر وفي حال وجوده يرجى 

 جاسم اخلرافي لدى استقباله رئيس جمعية «برملانيون كويتيون ضد الفساد» صالح الفضالة بحضور النائب عدنان عبد الصمد 

 د.اسيل العوضي 

 الغانم والصرعاوي: تنسيق نيابي لعقد جلسة لمناقشة 
التضييق على الحريات وانتهاك حقوق المواطنين 

 عادل الصرعاوي  مرزوق الغامن 

 حذر النائب مرزوق الغامن من 
ردة فعل ستواجه وزارة الداخلية 
ما لم تطل محاوالت االصالح هناك 
جهاز «أمن الدولة»، مشــــيرا الى 
ان بعض قيــــادات أمن الدولة من 
أصحاب القرار انصرفوا عن اهداف 
اجلهاز وتفرغوا لتهديد وترغيب 
شباب «تويتر» والتضييق على 
احلريات، مؤكدا سنتصدى لتلك 
االجهــــزة مهما ملكــــت من إعالم 
وسلطة ونواب داخل مجلس االمة 
يؤمرون بــــاألدالء بالتصريحات، 
مشيرا الى ان وجود تنسيق نيابي 
لترتيب عقد جلسة ملناقشة تقييد 
احلريات لفضح تلك املمارســــات 
وانحراف ذلك اجلهاز الى جهاز ألمن 
أحد الوزراء وتشويه صورة النواب 
وارسال تقارير مفبركة للقيادات 

العليا عن النواب.
  وقال الغامن ان جهاز أمن الدولة 
وبعض قياداته من أصحاب القرار 
انصرفوا عن االهداف التي أنشئ 
الشباب  ألجلها وتفرغوا ملالحقة 
الكويتيــــني، معتبرا ان شــــباب 
الكويت ال يشكل أي خطورة على 
أمن الدولة بل هم مستقبل الدولة، 
مبينا ان األمر وصل الن يعرض 
على مجموعة من الشباب اصحاب 
الدخول املتوسطة مبالغ تفوق الـ 
٥ آالف مقابل الهجوم على نواب 
معينــــني وتزويدهــــم مبعلومات 
للحديث عنهــــا وتفاصيل اخرى 
ســــنذكرها في اجللسة وسنتقدم 
بطلب ملناقشــــة تقييد احلريات 
واالســــاليب اجلديدة لهذا اجلهاز 
وبعض قياداته الن هناك قيادات 
وجودها هناك مشــــرف، مضيفا 

اصبحنا كأننا في دولة قمعية.

واعطائهم األوامر، قائال: ما اجمل 
ان تكون حرا ومتلك ارادتك واسوأ 
شــــيء في هذه احليــــاة ان تكون 
ممثال لالمة وال متلــــك ارادتك او 
قرارك، مشيرا الى ان اي محاولة 
لتنظيف وزارة الداخلية ال تطول 
الدولة» فستكون محاوالت  «أمن 
واصالحات ناقصة وسيقابلها ردة 

فعل منا
  من جانبه، أكــــد النائب عادل 
الصرعاوي أهميــــة ما ذهب اليه 
النائب أحمد الســــعدون والنائب 
مرزوق الغامن بشــــأن دور جهاز 
أمن الدولــــة في انتهــــاك حقوق 
املواطنني الدستورية في التعبير 
وابداء الرأي وفق الوســــائل كافة 
والتي ال تتعارض مع الدســــتور 
والقانون، وان هنــــاك محاوالت 
للترهيــــب والترغيب متارس من 
قبل جهاز أمن الدولة على املدونني 
واملغردين في تويتر، وهو األمر الذي 
حذرنا منه في تصريحنا املنشور 
بالصحف بتاريخ ١٧ اكتوبر ٢٠٠٩ 
بشأن ابعاد املؤسسة االمنية عن 
تسويات االسرة، وهو االمر الذي 
ذكرناه في جلسات املجلس وبالذات 
جلسة الرد على اخلطاب األميري 
ومناقشــــة برنامج عمل احلكومة 
بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٠٩، مشــــددا 
على أهمية إبعاد تسويات االسرة 
عن املؤسسات االمنية ملا متثله من 
حفظ ألمن الدولة، وان األمن هو 
خط أحمر ال نقبل أن يكون عرضة 
للمساومات والترضيات السياسية، 
ومتنينا على سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد ان 
يســــتفيد من التجارب الســــابقة 
وإسقاطاتها على املؤسسات األمنية، 

وأننا ال نقبل ان تكون املؤسســــة 
األمنية جزءا من العراك السياسي 
اليوم، وهذا ما ذكرناه عند لقائ نا 
بسمو رئيس مجلس الوزراء في 
تلك الفترة إليضاح وجهة نظرنا 

حول هذا املوضوع.
  واضــــاف: وأكدنــــا فــــي ذات 
التصريح فــــي اكتوبر ٢٠٠٩ على 
ان هذه التســــويات ستكون احد 
ملفات التأزمي في املستقبل القريب، 
داعيــــا احملمد الى عــــدم االلتفات 
لالستشارات والنصائح التي تقول 
ان هذه التسويات ستضمن له عددا 
النواب داخــــل املجلس، وان  من 
اجلميع يتذكر ما شهدته انتخابات 
٢٠٠٦ مــــن جتاوزات ودور بعض 

االطراف في هذه التدخالت.
  واختتم الصرعاوي تصريحه 
بأننا جنني ثمار ما حذرنا منه بأن 
هذه التسويات ستكون محل صدام 
وتأزمي بني املجلــــس واحلكومة، 
وبالتالي بات على احلكومة ان كانت 
جادة استحقاق باالصالحات املزمع 
قيامها في وزارة الداخلية فلتبدأ 
بأمن الدولة بإبعاده عن تسويات 
االسرة، حيث اننا نسعى في الوقت 
نفسه الى التنســــيق مع االخوة 
أعضاء مجلس األمة حول موضوع 
التضييق على احلريات وانتهاك 
حقوق املواطنني الدستورية بتقدمي 
طلب مناقشة حول هذا املوضوع 
أو أي آلية أخرى يقترحها االخوة 
النواب، مخاطبــــا جميع املدونني 
وفئة الشباب بأن موضوع احلريات 
خط أحمر بالنسبة لنا وسنستخدم 
جميع االدوات الدستورية املتاحة 

في سبيل احلفاظ عليها. 

  وأوضح الغامن ان بعض االجهزة 
االمنية تعاونت مع سراق املال العام 
الستحداث حســــاب مشابه السم 
حسابه في «تويتر» واصدروا من 
خالله تصريحات باسمي تتعلق مبا 
يحدث اآلن في الدولة العربية حتى 
يقوم اجلهــــاز االمني ذاته بكتابة 
تقارير وارسالها الى القيادات العليا 
لاليحاء لها بان هذا كالم النواب، 
مستدركا بأن هذا االمر ال يضرنا 
نحن لكن يضر السلطة والنظام، 
مضيفا لالســــف هــــذه األالعيب 
حتدث حتت ظل اجهزة يفترض 
ان تكون جزءا من السلطة والنظام، 
مشددا على انه ال ميكن السكوت 

عن ذلك.
  وبسؤال الغامن ملاذا هذه العالقة 
الدولــــة» والنواب وما  بني «أمن 
ســــرها؟ رد الغامن ان هذا اجلهاز 
لم يعــــد يتفرغ ألمــــن الدولة بل 
اصبــــح متفرغا ألمن احد الوزراء 
فــــي احلكومة ومحاولــــة التأثير 
على الشارع وتغيير بعض اآلراء 
وترهيب وترغيب البعض، موضحا 

ان ما يحدث ما هو اال محاولة سيئة 
من رؤوس الفساد الذين هم خارج 
السلطة واملعروفني بسرقتهم للمال 
العام بالتعــــاون مع تلك االجهزة 
للقيام بحمالت لضرب شخصية 
النــــواب وانتحال شــــخصياتهم 
وارســــال معلومــــات مضللة الى 

الشارع.
  وأكد الغامن استعداده للوقوف 
بجانــــب اي شــــباب يتعرض ملا 
يحدث من اجلهات االمنية مقابل 
التعبير عن الرأي واحلرية، معربا 
عن ســــعادته وبهجتــــه من ردة 
فعل الشباب احلكيمة واحلليمة 
والرافضة لتلك االساليب فالشعب 
الكويتي حر وأبي وال يقبل من اي 
شخص يحمل مخططات مستقبلية 
لشراء والءات الناس، مؤكدا وجود 
تنسيق نيابي للترتيب لعقد جلسة 
ملناقشة تقييد احلريات، مضيفا 
سنتصدى لهذه االجهزة مهما ملكت 
من اعالم وســــلطة ونواب داخل 
مجلس االمة يدلون بالتصريحات 
مبجرد االيعاز لهم من خالل اتصال 

 المويزري يطالب الوزراء بفتح أبوابهم واالستماع لمشاكل المواطنين 
 طالب رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب 
شــــعيب املويزري، رئيس احلكومة سمو 
الشيخ ناصر احملمد بسرعة إعطاء التعليمات 
الى جميع الوزراء وجميع مسؤولي الدولة 
بفتح أبواب مكاتبهم للمواطنني لالستماع 
الى املشاكل التي تواجههم وحلها وتلمس 
احتياجاتهم فهذا جزء من واجباتهم وحق 

للمواطنني.
  وقال املويزري في تصريح صحافي: نذكر 
احلكومة باملتقاعديــــن الذين قدموا الكثير 
للبلد قبل تقاعدهم وتناستهم احلكومة بعد 
تقاعدهم، مطالبا بزيادة رواتبهم وإعانتهم 

على تلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة 
إيقاف احلكومة ملغامراتها املالية الفاشلة التي 
تقوم بها التأمينات بأموالهم والتي نتجت 
عنها خسائر فادحة، مع ضرورة إلغاء الفوائد 

التي فرضتها عليهم التأمينات.
  وتابع املويزري موجها خطابه الى وزراء 
احلكومة ومسؤولي الدولة: افتحوا قلوبكم 
للشعب قبل ابواب مكاتبكم وأعلنوها مبادرة 
جادة للحرب على الفساد والفاسدين، فهؤالء 
يبحثون عــــن مصاحلهــــم وعندما تنتهي 
ســــيتخلون عنكم ولكن أهــــل الكويت من 

يحبون البلد ويحبونكم.

  وأضــــاف: أمــــا الفاســــدون فيفضلون 
مصاحلهــــم على مصالح البلــــد وأهله وال 
يريدون ان ينعم الكويتيون باخليرات التي 

تنعم بها الكويت.
  ووجه املويزري حديثه الى رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد قائال: يا سمو 
الرئيس اســــمع أهل الكويت الذين بنوها 
بســــواعدهم، فهم األغلبية الصامتة الذين 
يحملون في صدورهم األسى على ما يدور 
في وطنهم الذي ال ميلكون غيره وال تستمع 
الى أي فاســــد مهما كان قريبا منك، فالبلد 
وأهله من هؤالء الفاسدين. وأضاف: يا سمو 

الرئيس نريد قرارات صارمة حملاربة الفساد 
وتوظيف الكويتيني وحتسني الرعاية الصحية 
والتعليم وضبط األسعار وحتسني اخلدمات 
األخرى ومعاجلة األخطاء واملشــــاكل التي 
يعاني منها الشعب والوطن. وتابع قائال: 
ان احللول سهلة وغير مكلفة وحتتاج فقط 
الى اجلدية في العمل وال تتردد في عزل أي 
عضو مــــن أعضاء حكومتك غير قادر على 
العمل، فالوطن أهم من أي شخص، يا سمو 
الرئيــــس نحن في قارب واحد بقيادة ربان 
السفينة صاحب السمو األمير حفظه اهللا 

ورعاه والوطن والشعب بقاربنا جميعا. 


