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 أشاد النائب محمد احلويلة 
باملبادرة الســـامية والكرمية 
لصاحب السمو االمير بتكرميه 
ألبنائه احلاصلني على بطوالت 
رياضيـــة في كل األنشـــطة 
الرياضية احمللية واإلقليمية 
والدولية وكذلك تكرميه ألبنائه 
بالنادي  أصحاب االختراعات 
العلمــي وأيضــا اســـتقباله 
اإلدارية  الهيئة  ألبناء اعضاء 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعـــة وباقي أفرع 

االحتاد.
  وقال احلويلة إن صاحب 

الســـمــو األميــر هــو ربــان الســـفينـة الـــذي يحرص دائما 
على رسوها الى بر األمان مستشعرا تطلعات واماني الشعب 

الكويتي.
  وبصفته مقررا للجنة شـــؤون التعليم مبجلس األمة ناشد 
احلويلة صاحب الســـمو االمير وفي غمرة احتفاالت الكويت 
بأعيادهـــا الوطنية واعياد التحرير وعيد جلوس ســـموه بأن 
يشـــمل برعايته ابناءه الطلبة الدارسني باخلارج على نفقتهم 
اخلاصة ويصدر تعليماته الكرمية باملوافقة على إنشاء الصندوق 
الوطني ملســـاعدة الطلبة الكويتيني الدارســـني باخلارج على 
نفقتهم اخلاصة الذي أقرته مؤخرا جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد مبجلس األمة للطلبة الذين حالت اوضاعهم الدراسية 
دون تكملة دراستهم بالكويت، حيث يعاني هؤالء الطلبة ومعهم 
اسرهم بالتأكيد من تكاليف الدراسة ونفقات املعيشة وسيكون 
هذا الصندوق مبثابة البلســـم الـــذي يخفف عن هؤالء الطلبة 

وذويهم تكاليف ورسوم الدراسة باخلارج.
  مؤكدا ان شباب الكويت وفي كل املجاالت يستحقون منا كل 
الدعم والتأييد واملساندة، ويجب على السلطة التنفيذية النظر 
بكل جدية وبصورة عاجلـــة ملتطلباتهم وتلمس احتياجاتهم 
والعمل على االخذ بيدهم من خالل توفير فرص عمل تقضي على 
ظاهرة البطالة واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وتطويرهم 
وتأهيلهم مبا يتناســـب واملرحلة الهامة التي ستشهدها البلد 

وخاصة في املجال التنموي. 

 نواب: سمو األمير مالذنا اآلمن وقائدنا الحكيم

 أشاد عدد من نواب مجلس االمة 
باملبادرة السامية لصاحب السمو 
االمير بإصــــدار قرار من احملكمة 
بناء على الرغبة السامية بإخالء 
سبيل د.عبيد الوسمي، مشيرين 
الى انها ليست بغريبة على صاحب 
السمو ذي االيادي البيضاء الذي 
يريد توطيد اواصر احملبة بينه 
وبني شــــعبه مؤكدين: ان االمير 
هو مالذنا اآلمن بعد اهللا سبحانه 
وتعالى، وقائدنا احلكيم الذي يحل 

االمور بأبويته املعهودة.
بقــــراءة هذه  النواب    وطالب 
الرسالة قراءة سليمة وان تفهم بنية 
حسنة، داعني الى ان تكون خطوة 
للتعاون من اجلميع، مشــــيدين 
في الوقت نفسه بخطوة اسقاط 
الدعاوى ضد الكتاب والنشــــطاء 
السياسيني من قبل سمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشــــيخ ناصر 

احملمد.
  ثمــــن النائب ســــعدون حماد 
العتيبي توجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بطلب 
فــــي قضية د.عبيد  النظر  اعادة 
الوسمي واالفراج عنه، مشيرا الى 
ان هذه اخلطوة دليل حرص سموه 
على ابناءه املواطنني وعلى استقرار 
البالد، خاصــــة في اجواء األعياد 

الوطنية التي متر بها البالد.

  حرص سموه

  واضاف حماد ان عطف صاحب 
السمو األمير والد اجلميع ليس 
بغريب على سموه وعلى أسرة آل 
الصباح الكرام التي مازالت بأدوار 
اكدت في الكثير من املناسبات عزها 
لشعبها والتفاتها ملطالبه وحتقيق 
امنياته، داعيا اهللا اال يغير علينا 
وعلى شعب الكويت الذي يكرس 
والءه الدائم حلكامه ابناء الصباح 

الكرماء.

خالل املالحقات.
  السياسية، الفتا الى انه لطاملا 
صرح بأن مــــن الظلم ان يتوجه 
رئيس أكبر سلطة في البالد (ناصر 
احملمــــد) الى القضــــاء ملخاصمة 
معارضيه في الرأي، مع انه كان 
حريا بــــه التقاضي بعد ان يترك 

منصبه.

  مواقفه انسانية

النائب    ومن جانبــــه، تقــــدم 
حسني احلريتي بالشكر اجلزيل 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على مبادرته بالعفو 
عن د.عبيد الوسمي، مشيرا الى ان 
هذه اخلطوة تنطوي على مبادرة 
أبوية إنسانية من صاحب السمو 
األمير الذي عّود اجلميع على لم 

شمل األسرة الكويتية.
  وأضاف احلريتي ان صاحب 
الســــمو األمير دائمــــا قلبه على 

اجلميع.
  واســــتطرد متوجها بالشكر 
اجلزيل ايضا لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على ما 
أقدم عليه سموه من سحب جميع 
الدعــــاوى والبالغات فيما يخص 
اجلاسم والوشــــيحي والفضالة، 
الفتــــا الى ان هذه اخلطوة تصب 
في التعاون بني السلطتني وخدمة 

الكويت وأهلها.

  طبع اهل الكويت

  بــــدوره، رأى املال ان اســــقاط 
الدعــــاوى القضائيــــة قرار ليس 
بغريــــب علــــى صاحب الســــمو 
وسمو رئيس مجلس الوزراء مبا 
يعكس عادة وطبع أهل الكويت في 
التسامح والترابط في هذه االيام 
اجلميلة التي نعيشــــها مبناسبة 

االعياد الوطنية.
  وامل املال استمرار هذه الروحية 

احلكومــــة ان تأخــــذ العبرة من 
مبادرات سموه االنسانية فاألحرى 
باحلكومة ان تتمعن بها وتعرف 
كيفية التعامل مع الشعب بنظرة 
انســــانية ال بنظرة االســــتبداد 

والقمع.
اننا قد  أبورميــــة:    واوضــــح 
نصحنا احلكومة سابقا بأن متد 
يد املصاحلة للشــــعب من خالل 
تصحيح مســــارها ولو افترضنا 
جــــدال ان قبول اســــتقالة اخلالد 
هو اخلطــــوة األولى فــــي اجتاه 
تصحيح املسار والنهج احلكومي 
فإن اخلطوة الثانية التي تستحق 
االشادة هي سحب القضايا املرفوعة 
من رئيس الوزراء ضد اجلاســــم 

وخالد الفضالة والوشيحي.
أبورميــــة: نتمنى على    وقال 
احلكومــــة ان تكمل خطواتها في 
تصحيــــح النهــــج املتخبــــط في 
ادارتها لشــــؤون البالد من خالل 
اســــقاط جميع القضايا املرفوعة 
من قبلها ضد النشطاء السياسيني 
الرأي وتفعيل محاسبة  وقضايا 
قنوات الفتنــــة والتي قد مت رفع 
القضايا ضدها ولكن  الكثير من 
لم تنظــــر او لم حتل الى القضاء 
ان  بسبب مماطلة احلكومة رغم 
هذه القنوات قد أثارت الفنت ومزقت 
الوحدة الوطنية وحاولت تفريق 

ومتزيق النسيج الوطني.
  وأضاف أبورمية: أيضا يجب 
على احلكومة ان كانت جادة في 
السير على طريق النهج االصالحي 
ان حتاسب كل من تعدى بالضرب 
على د.عبيد الوسمي والصحافي 
محمد السندان ونواب األمة وأيضا 
قتلة املواطن محمد امليموني كما 
يجب عليها ســــحب طلب تفسير 
بعض مواد الدستور من احملكمة 
الدستورية ووقف العبث احلكومي 
بالدســــتور ومحاولــــة تنقيحه 

الطيبة خطوة أشــــاد بها اجلميع 
ومبادرة حسنة ونية طيبة لبدء 
مرحلة جديدة في عصر احلريات 
والدميوقراطيــــة التي تعيشــــها 
الكويت وتنعم بها منذ زمن طويل، 
مؤكدا ان املبادرات السامية كانت 
دائما األســــس التي ترسي دعائم 
احلرية، وهــــذا ليس بجديد على 

صاحب السمو األمير.
  وتابع قائال: «نأمل ان تكون هذه 
املبادرات بداية موفقة لفتح صفحة 
جديدة في ملف احلريات قائمة على 
التمسك مبواد الدستور ومضامينه 
وان تكون هذه العالقة متينة قائمة 
املتبادل،  على روابط االحتــــرام 
ونحن نعتقد ان هذه اإلشــــارات 
السياسية جديرة باالحترام، ونأمل 
أن جتسد نهجا سياسيا دستوريا 
يتفهم معطيات املرحلة املقبلة».

  وأضــــاف مؤكــــدا ان الكويت 
لم تشــــهد على مر األزمان سجني 
رأي، أو كبت حرية تعبير أي أحد، 
وما شهدته الكويت خالل الفترة 
املاضية، كان سيسجل نقطة سوداء 
في تاريخ الكويت السياسي لوال 
التدخل احملمود من صاحب السمو 
األمير الذي أثلــــج الصدور بهذه 
املبادرة، خصوصا مع احتفاالت 
كويتنا احلبيبة باألعياد الوطنية، 
والتي ينتظرها الشعب الكويتي كل 

عام ليحتفل بوطنه العزيز.
  وأعرب النائب مبارك الوعالن 
عن أمله ان تشهد الكويت مزيدا 
من دعم احلريات والدميوقراطية 
حتت راية صاحب السمو األمير 
فهو خير راع وخير أب ألبناء هذا 

الوطن.

  خصلة التسامح

النائب سعد    من جهته قال 
زنيفر: ليس بغريب على صاحب 
السمو مثل هذه املبادرة كما انها 

  وقال حماد ان وجود املواطن 
د.عبيد الوســــمي مع اسرته في 
ذكرى االعياد الوطنية والتحرير 
أمر يؤكد سماحة صاحب السمو 
األمير ونظراته االنسانية االبوية 
احلنونة في الذكرى اخلامسة لتولي 
سموه مسند اإلمارة سائرا سموه 
علــــى نهج اجداده آل الصباح في 
حبهم لشعبهم الذي يبادلهم احملبة 

والوالء.
  كما ثمن حماد ايضا رغبة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في التنازل عن قضاياه جتاه محمد 
اجلاســــم وخالد الفضالة ومحمد 
الوشيحي وهو دليل حبه وتقديره 
البناء شعب الكويت وعدم ارتياحه 
من وجود قضايا منه جتاه مواطنني 
مع اجواء األعياد الوطنية خللق 
حالة مــــن الفرح والوالء الوطني 

في كل بيت بالكويت.
  وزاد حماد قائال ان سحب هذه 
القضايــــا دليل عفو وكرم ليكون 
هذا املوقف عبرة لكل من جتاوز 
في ابداء رأيه، وتأكيدا على احترام 
احلرية املسؤولة لصيانة كرامات 
الناس وتوســــيع القبول بالرأي 
والرأي اآلخر، ورســــالة واضحة 
بتقدير سموه ومحبته لكل ابناء 
الكويت في رعايتهم من منطلق 
التي يتحملها سمو  املســــؤولية 

رئيس الوزراء.

  مبادرة انسانية

  وبدوره، ثّمن النائب د.ضيف 
اهللا أبورمية مبادرة صاحب السمو 
األمير االنسانية باالفراج عن د.عبيد 
الوسمي قائال: «كل الشكر لصاحب 
القلب الكبير سمو األمير على هذه 
املبادرة االنسانية التي ال نستغربها 
على سموه فهو الذي يتلمس هموم 

ومشاكل مواطنيه».
  وأضاف أبورمية: نتمنى على 

ويكون ســــقف احلوار دائما هو 
الدســــتور والقانون واخالقيات 
العمل السياسي، متوجها بالشكر 
الى صاحب السمو على هذه املبادرة 
وكذلك الشــــكر الى سمو رئيس 

مجلس الوزراء.

  خطوة ليست بغريبة

  أكد النائــــب عدنان املطوع ان 
خطوة اسقاط الدعاوى ضد الكتاب 
الصحافيني واالفراج عن د.عبيد 
الوسمي هي خطوة ليست بغريبة 
على القيادة السياسية، خصوصا 
في ظل هذه االيام والتي نحتفل فيها 
االعياد الوطنية، موضحا ان هذه 
اخلطوة ستساعد على التخفيف 
من االحتقان بني السلطتني وحالة 

التأزمي التي تعيشها البالد.
فــــي تصريح    وقــــال املطوع 
للصحافيني: نتمنى ان تقرأ هذه 
الرســــالة قراءة سليمة وان تفهم 
بحســــن النوايا ويكــــون خطوة 
للتعاون بني اجلميع ورد اجلميل 
باملثل وعدم اللجوء حلالة التأزمي، 
متمنيا ان تشــــهد االيــــام املقبلة 
تعاونا اكبر بني الســــلطتني مبا 
يحقق االجناز الذي يعود بالنفع 
علــــى اجلميع والبــــالد بالدرجة 

االولى.

  دراية وحنكة

  من ناحيته، أشاد النائب مبارك 
الوعالن مببادرة صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد، 
باإلفــــراج عن د.عبيد الوســــمي 
وســــحب قضايا محمد اجلاســــم 
وخالد الفضالة، مؤكدا ان مبادرة 
صاحب السمو تكشف عن دراية 
وحنكة سياســــية وقلب كبير ال 

يعرف سوى حب أبنائه.
  وقــــال النائــــب الوعــــالن ان 
هــــذه اخلطوة احملمــــودة والنية 

بطريقة غير مباشــــرة من خالل 
هذا الطلب.

  بــــدوره ثمن النائب حســــني 
مزيد املبادرة الســــامية لصاحب 
السمو األمير حني تفضل سموه 
واصدر توجيهاته بإعادة النظر في 
قضية د.عبيد الوسمي على خلفية 
«أحداث ندوة الصليبخات»، مؤكدا 
ان صاحب السمو األمير هو مالذنا 
اآلمن بعد اهللا سبحانه وتعالى، 
وقائدنا احلكيم الذي يحل األمور 
بأبويته املعهودة فشكرا لسموه.

  مسافة متساوية

النائب  أعــــرب    ومن ناحيته، 
مســــلم البراك عن تقديره البالغ 
لـ «املبادرة األبوية واالنســــانية 
السامية» لصاحب السمو األمير 
باالفــــراج عن د.عبيد الوســــمي، 
مؤكدا ان قرار االفراج أثلج صدور 
كل الكويتيني الذين هالهم الظلم 
الواضح والبّني الذي تعرض له، 
بعد سحله وإهدار كرامته بسبب 

آرائه.
  وأضــــاف فــــي تصريــــح الى 
الصحافيني: نحن ال نستغرب مثل 
هذه املبادرات األبوية من صاحب 
السمو األمير، احلريص دائما على 
بقاء مسافة متساوية بينه وبني 
أبناء شــــعبه، مشيرا الى ان هذه 
املبادرة سُتشــــعر أصحاب الرأي 
ان ســــموه كان وسيظل حريصا 

على عدم ظلم أي طرف.
  وســــئل عن قرار سمو رئيس 
الشــــيخ ناصــــر احملمد  الوزراء 
اسقاط الدعاوى املرفوعة ضد كل 
من خالد الفضالة ومحمد اجلاسم 
ومحمد الوشــــيحي فأجاب: حتى 
لو أسقط الدعاوى فإن عليهم ان 
يدعوا بسالمة صاحب السمو األمير 
صاحب الفضل في ذلك، أما احملمد 
فقد أشــــعل أزمات في البالد من 

ليست بغريبة على سمو رئيس 
مجلس الوزراء، مشيرا الى ان 
التسامح خصلة من خصال آل 

الصباح الكرام.
  بــــدوره اكد النائــــب دليهي 
الهاجري ان االفراج عن د.عبيد 
الدعاوى في  الوسمي واسقاط 
بقية قضايــــا الرأي خطوة في 
غاية احلكمة من صاحب السمو 
األمير ومن سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  النائــــب الصيفــــي مبارك 
الصيفي اشاد مببادرة صاحب 
الســــمو مبينــــا انهــــا مبادرة 
كرميــــة وليســــت غريبة على 
سموه وتسجل ضمن مبادراته 
الكثيرة، فسموه «حامتي الكرم» 
واشاد في الوقت نفسه بسمو 
رئيس مجلس الوزراء الذي بدأ 
باالجتاه الصحيح لنزع فتيل 
االزمات املتالحقة داعيا الى ان 
تكون هناك خطــــوات تخفف 
من االحتقان، و«سموه يعرفها 
متاما»، وقال: ان يدنا ممدودة 
للتعاون متى مارست احلكومة 

حتقيق رغبات املواطنني.
  واشادت النائبة د.معصومة 
املبارك عن القــــرارات االخيرة 
لســــمو األمير وســــمو رئيس 
الوزراء، وقالت «ان اكرمت الكرمي 
ملكته وان أكرمت اللئيم متردا»، 
واهل الكويت اهل كرم ونتمنى اال 
يكون بيننا لئيم فيقابل االحسان 

باالساءة.
  من ناحيته اشاد النائب ناجي 
العبدالهادي مببادرة سمو رئيس 
الوزراء بسحب القضايا املرفوعة 
ضد اجلاسم والوسمي والفضالة 
والوشيحي وقال «مبادرة طيبة 
اتت مبا نعايشه هذا االيام من 
احتفــــاالت (وهذي شــــيم اهل 

الكويت)». 
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 مسلم البراك  

 البراك يطالب بكشف أسماء التجار 
المتورطين في جلب األغذية الفاسدة 

 تساءل عن دور اللجنة الصحية في القضية 

 جدد النائب مســـلم البراك 
اتهامه حكومة الشيخ ناصر 
احملمد بالفشل، والتي رأي انها 
لم تقدم شيئا للكويت، وقال 
«أمتنى ان يذهب رئيس احلكومة 
ووزراؤه الى وســـائل اإلعالم 
الذي  امللف  ويخبروهم عـــن 
جنحوا فيـــه». وأضاف «على 
الشيخ ناصر احملمد اال يختزل 
الكويت في شخصه، فالقضية 
ليست مجرد أغان وطنية يبثها 

اإلعالم الفاسد».
  من جانب آخر، اتهم النائب 
البراك احلكومة ورئيسة اللجنة 
النائبة  البرملانيـــة  الصحية 
د.روال دشـــتي بالتستر على 
البالد  اغـــراق  املتورطني في 
الفاســـدة من جتار  باألغذية 
وموظفيــن، مستغربا صمت 
احلكومــة وعـــــدم اضطالع 
اللجنة الصحية بصفتها جلنة 
حتقيق بدورها فـــي متابعة 
املتورطني وكشـــف أسمائهم، 
والذين همهم تضخيم أرصدتهم 
على حساب سالمة املواطنني 

واملقيمني.
  وتســـاءل البراك: أين دور 
اللجنـــة الصحيـــة فـــي هذه 
القضية؟ وملاذا استماتت روال 
دشـــتي على تـــرؤس اللجنة 
وهي التي ال تقوم بدورها كما 
ينبغـــي؟ وأوضح ان مجلس 
األمة كلف في ١٦ يناير املاضي 
اللجنة الصحيـــة بالتحقيق 

في «األغذية الفاسدة» وحتى 
اآلن لم توجه اللجنة األسئلة 
املفترض إحالتها الى احلكومة 
في إطار التحقيق بهذه القضية، 
ومازالت هذه األسئلة حبيسة 
ادراج مكتب رئيســـة اللجنة 

روال دشتي.
  وتساءل: هل ما يحصل منها 
هو رغبة في حماية التجار أم 

احلكومة؟
  وشدد على ضرورة كشف 
أسماء التجار الذين دمروا البالد 
الفاســـدة، موضحا  باألغذية 
ان إحدى الشركات املتورطة 
استوردت ٦٥ طنا من اللحوم 
التي اثبت الفحص انها فاسدة، 
ومت التحفـــظ على الكمية في 
املخازن عشـــرة أيام، وعندما 
أرادت اجلهات املعنية التخلص 
مـــن البضاعـــة فوجئت بأن 

الشركة وزعتها على املطاعم 
واجلمعيـــات، ورغم ذلك يتم 
السماح لها بإعادة فتح مخازنها 
رغم تورطها قبل ذلك في جلب 

أغذية فاسدة.
  وقال «نحن أمام خطر حقيقي 
يهدد حياة الناس»، معتبرا ان 
ترويج األغذية الفاسدة مبثابة 
شروع في القتل يقوم به بعض 
التجـــار الذين اطمأنوا الى ان 
احلكومة ال حتاسبهم، بل انها 
تتواطـــأ مع التجار في ادخال 
األغذية الفاسدة، وزيادة أسعار 
السلع االستهالكية. وأضاف ان 
احلكومة تتحـــدث عن تنمية 
وحتويـــل الكويــت الى مركز 
مالي تنفيـــذا لرغبة صاحب 
الســـمو األمير، وهــي عاجزة 
حتى عـــن ضمان اســـتمرار 
الكهرباء واملـــاء بال انقطــاع، 
وقال «على من تضحكون؟»، 
مشيرا الى انهم عرفــوا ان هناك 
مجلس أمة ال ميلك تغييرا في 

واقع احلال.
  وردا على االتهامات بوجود 
«اجلعجعة» مـــن دون رؤية 
الطحني، قال البراك «اذا وجدت 
اجلعجعة كما يقولون، فهناك 
أمـــل أن يظهـــر الطحني، لكن 
اخلـــوف عندما يكـــون هناك 
تآمر معني، ويتم سرقة وإخفاء 
الرحى اللـــي يطلع الطحني»، 
لكن أؤكد انهم لن يتمكنوا من 

ذلك. 

 الحويلة يناشد سمو األمير إقرار صندوق 
الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

 أكد أن شباب الكويت يستحقون الدعم والتأييد 

العازمي  النائب مخلــــد   تقدم 
باقتراح برغبة جاء فيه: دعما من 
املواطنني جاءت  الدولة جلميــــع 
الكرمية لصاحب السمو  املبادرة 
األمير مبكرمة أميرية اســــتحقت 
كل التقديــــر والوفاء من اجلميع 
ولم يقــــف األمر عند ذلك بل امتد 
لتشــــمل مظلة الرعاية الغالب إن 
لم يكن جميع العاملني الكويتيني 

بقطاعات الدولة املختلفة.
  حيث وافقــــت احلكومة على 
الكوادر اخلاصــة وأقرت  تعديل 
التقاعدية  املعاشــــــات  زيادة في 
واملساعدات العامة مراعــاة للزيادة 
املطــردة في أسعار السلع واخلدمات 
التــــي تأثرت بها دخول املواطنني 
سلبا بســــبب األزمة االقتصادية 

من غير شاغلي الكوادر اخلاصة 
بأي زيادة فــــي مرتباتهم ولعدة 
ســــنوات مضــــت ولم يســــر في 
شــــأنهم تلك الزيادات التي طرأت 
على شاغلي الكوادر اخلاصة. لذلك 
وحتقيقا للمســــاواة ودعما لهذه 
الفئة ومســــاعدتهم على مواجهة 
متطلبات احلياة الكرمية في ظل 
االرتفاع املطرد في أسعار السلع 

واخلدمات.
التالي    أتقدم باالقتراح برغبة 
برجــــاء عرضه على مجلس األمة 
وهــــو املوافقة على إقــــرار زيادة 
مقدارهــــا ١٥٠ دينارا تضاف على 
الراتب األساسي لكل من العاملني 
بالدولة من غير اخلاضعني لكوادر 

وظيفية خاصة. 

 مخلد العازمي   د.محمد احلويلة  

التي يشهدها العالم اآلن.
  ومــــع كل مــــا تقدم لــــم يحظ 
الكويتيون  العاملون واملوظفون 

 العازمي يقترح زيادة مقدارها ١٥٠ دينارًا 
للعاملين في الدولة

 الصرعاوي يحّذر الشريعان من توقيع 
مناقصة مع إحدى الشركات المخالفة

 قال النائب عادل الصرعاوي «على الرغم من خطورة 
ما ورد في كتاب وزير الكهرباء واملاء الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية بشأن موقف جلنة 
املناقصات املركزية بترسية بعض املناقصات رغم حتذير 
واعتراض الوزارة، ورغم توجيهنا ألسئلة برملانية لعدة 
جهات حكومية بهذا الصدد، ورغم مناشدتنا لرئيس 
مجلس الوزراء بإيقاف توقيع املناقصات مع الشركات 
املخالفة، وطلبنا عقد اجتماع طارئ ملجلس الوزراء 
إليقـــاف تلك املناقصات، ومع حتذيرنا من ان توقيع 
عقود هذه املناقصات مع الشركات املخالفة قبل عمل 
حتقيق للوقـــوف على احلقائق وراء هذه املخالفات، 

سيؤدي الى مساءلة احلكومة ودخولنا في أزمة جديدة، 
فقد علمنا ان الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة احملطات 
يجتهد إلنهاء عقد املناقصة (وط/ك/م/٤٢/ ٢٠٠٧/٢٠٠٦) 
مع الشركة املخالفة، مخالفا بذلك الكتب املرسلة من 
وكيل الوزارة والتي تؤكد حجم املخالفات اجلسيمة 
وعدم قدرة الشـــركة على تنفيذ املشروع وخطورة 
الترسية عليها وهذا ما يؤكد حقيقة تهميش وجتميد 
الوكيل والذي ســـبق وأثرناه في تصريحاتنا، لذلك 
سيتحمل وزير الكهرباء واملاء مسؤولياته السياسية 
فقـــي حالة توقيعه للعقد مع الشـــركة املخالفة قبل 

انتهاء التحقيق. 

 استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
صباح امـــس اخلميس املخترع صـــادق احمد غلوم 
قاســـم احلاصل على املركز األول في برنامج «جنوم 
العلوم» الذي ترعاه مؤسســـة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع، اشاد اخلرافي خالل لقائه مبدى قدرة 
الشباب الكويتي على املنافسة في كل املجاالت سيما 

املجاالت العلمية. 

 الخرافي استقبل المخترع قاسم


