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نواب يهنئون الشعب المصري على نجاح ثورته: 
أعطت دروسًا تاريخية للعالم

هّنأ عدد من نواب مجلس األمة 
الش���عب املصري الشقيق بنجاح 
التي ضربت أروع األمثلة  ثورته 
حلريات الشعوب ورفضها للظلم، 
معربني عن فخرهم بأننا عرب وال 
نرضخ لقوى الظلم واالس���تبداد، 
إال انهم أكدوا »لن ننس���ى الدور 
الكبير الذي لعبته مصر رئيس���ا 
وحكوم���ة وش���عبا بالوقوف مع 
الشرعية الكويتية وحترير بلدنا 
من االحتالل الغاش���م«. وفي هذا 
السياق حّيا رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية البرملانية النائب مبارك 
اخلرينج الشعب املصري الشقيق 
وشبابه وهنأهم بنجاح ثورة 25 
يناير 2011 الفتا الى ان هذا الشعب 
العظيم س���بق وان فجر من قبل 
ثورتي 1919 و1952 وها هو شباب 
مصر بكل أطيافها وفئاتها يقودون 
ثورة عصرية حققت لهم النصر. 
وقال اخلرينج في تصريح صحافي 
تعليقا على التطورات السياسية 
في مص���ر: ص���دق اهلل عز وجل 
عندما قال »ادخلوا مصر ان شاء 
اهلل آمنني«، وأضاف اخلرينج: ان 
طموحات وأماني الشباب املصري 
الثائر حتققت بفضل اهلل أوال ثم 
بفضل جهودهم وإرادتهم ودمائهم، 
داعي���ا اهلل س���بحانه وتعالى ان 
ميكن املصريني م���ن بناء دولتهم 
الدميوقراطية احلقيقية التي تعبر 

عن إرادتهم احلرة.
ومتن���ى اخلرينج ان تس���تقر 
األوض���اع األمنية والسياس���ية 

في مصر بأس���رع وقت لتستعيد 
أرض الكنانة دورها الريادي على 
جميع األصعدة العربية واإلسالمية 
والدولية ومناصرة القضايا العادلة. 
وتابع اخلرينج قائال: اننا ال ننسى 
وقوف مصر حكومة وش���عبا الى 
جان���ب الكويت دائم���ا، والبد ان 
نستذكر الدور التاريخي الذي قامت 
به الشقيقة مصر والرئيس مبارك 
بالوقوف مع الش���رعية الكويتية 

خالل الغزو الغاشم.
وأضاف اخلرينج قائال: كما اننا 
نتمنى لرئيس مصر السابق محمد 
حس���ني مبارك الصحة والعافية 
والتوفيق في حياته اخلاصة، فإننا 
ال ننس���ى موقفه املشرف املساند 
للحق الكويتي حني حتررت الكويت 
من االحتالل العراقي. من جانبه، 
هنأ النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
الشعب املصري على جناح ثورته 
ضد نظام القمع والظلم واالستبداد 
واستعادته حلريته وكرامته التي 
أهدرها هذا النظام القمعي املستبد، 
متمنيا ان يعم االستقرار جمهورية 
مصر الشقيقة وان تستعيد مصر 
دورها الريادي ف���ي العالم خالل 
قي���ادة دميوقراطي���ة حتقق لها 
الداخلي واخلارجي.  االس���تقرار 
وأضاف أبورمية ان ثورة الشعب 
املصري هي نتيجة حتمية لنظام 
ال يؤم���ن باحلريات والرأي اآلخر 
وهو نظام مارس شتى أنواع القمع 
ضد شعبه وأيضا هو نظام سخر 
جميع إمكانياته لتحقيق جناحاته 

في السياس���ة اخلارجية متناسيا 
حقوق شعبه وواجباته تاركا املجال 
لرموز الفساد في العبث مبصادر 
الشعب وغير مبال بكراماته. وقال 
أبورمية ان ثورة الشعب املصري 
ضربت أروع األمثلة حلرية الشعوب 
ورفضها للظلم وان صبرت عليه، 
ولكن الش���عوب دائما تس���تطيع 
ان تض���ع نهاية ألي نظام يقمعها 

وينتهك كرامتها.
ان���ه على  أبورمية  وأض���اف 
جمي���ع األنظم���ة القمعية التي ال 
تؤم���ن بالدميوقراطي���ة ان تأخذ 
العبرة من ثورة الشعب املصري 
وان تس���ارع في إجراء تغييرات 
جذرية وان تغي���ر في نهجها مبا 
مين���ح لش���عوبها دميوقراطي���ة 
كاملة وغير منقوصة، فالشعوب 
ال يس���تطيع أحد استعبادها ولنا 
أسوة حس���نة في خليفة املؤمنني 

في تصريح صحافي: اننا لن ننسى 
ال���ذي لعبته مصر  الكبير  الدور 
رئيسا وحكومة وشعبا بالوقوف 
مع الشرعية الكويتية وحترير بلدنا 

من االحتالل الغاشم.

عمر بن اخلطاب ÿ حينما قال 
»متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا«. واختتم أبورمية 
تصريحه قائال ان الشعب املصري 
بثورته ضد قوى الظلم واالستبداد 
قد جعلنا نفتخ���ر بأننا عرب وال 
نرضخ لقوى الظلم واالس���تبداد 
وهذا ليس بغريب على أحرار مصر 
فطاملا أعطى هذا الش���عب دروسا 
تاريخية للعالم أجمع سائال اهلل 
عز وجل ان يجعل مصر واحة أمن 
وأمان وان يحفظها من كل مكروه 

وسائر بالد املسلمني.
الداخلية  وأكد رئيس جلن���ة 
النائب شعيب  البرملانية  والدفاع 
املويزري انه يحترم إرادة الشعب 
املصري الشقيق وخياراته، مستذكرا 
في الوقت ذات���ه املوقف املصري 
املشرف من الكويت وشعبها اثناء 
فترة الغزو الغاشم. وقال املوزيري 

تمنوا استقرار األوضاع األمنية والسياسية في مصر بأسرع وقت

العنزي  النائب عس����كر  أشاد 
وعبر عن تقديره ملبادرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
باإلفراج عن د.عبيد الوسمي، وثمن 
أيضا قرار س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بسحب 
القضايا املرفوعة ضد النش����طاء 
السياسيني محمد اجلاسم وخالد 
الفضالة ومحمد الوشيحي، مؤكدا 
أنها »مبادرة طيبة من األب ألبنائه 
ومن األخ األكبر إلخوانه، وتعبر عن 
روح األسرة الواحدة في الكويت«. 
وقال عسكر ان هذه اخلطوة ليست 
بغريبة على صاحبي القلب الكبير 
الس����مو األمير وس����مو  صاحب 
الوزراء، وتعكس خصال  رئيس 
الشعب الكويتي األصيل، متمنيا 
أن تستمر هذه الروح التسامحية 
بني السلطة والشعب، بعيدا عن 
التصعيد والتأجيج. ومضى عسكر 
يقول إن قرار صاحب السمو األمير 
وسمو رئيس الوزراء يؤكد ضرورة 

ان يدرك اجلمي����ع أهمية تغليب 
املصلحة العامة، وأن متارس كل 
سلطة أعمالها بحرية كاملة وفق ما 

رسمه الدستور من دون تداخل.
وقال عس����كر »علينا ان نبدأ 
جميعا، وخصوصا على مستوى 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
صفح����ة جديدة م����ن التعاون«، 

داعيا إلى فتح حوار إيجابي دائم 
حول مختلف امللفات السياس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية ملعاجلتها 
بصوت العقل ال بصوت التأجيج. 
وعن تصوره للمطلوب من احلكومة 
لبدء هذه الصفح����ة اجلديدة من 
العالقات مع مجل����س األمة، قال 
عس����كر: انه من الضروري التزام 
التنفيذي����ة بتطبي����ق  الس����لطة 
القانون على الكبير وعلى الصغير 
النواب  الى مالحظات  واالستماع 
ودراس����ة وفحص تقارير ديوان 
احملاسبة لعالج األخطاء أوال بأول 
ومحاسبة املفسدين وإعالن نتائج 

التحقيق معهم للرأي العام.
وفي س����ياق مماثل أكد عسكر 
ضرورة اتخاذ قرار جريء بإسقاط 
القروض املتعثرة على املواطنني 
على اعتبار أن التقاعس عن فرض 
الرقابة عل����ى البنوك التي رفعت 
القروض م����ن دون رحمة  فوائد 

يسبب في املشكلة املعضلة.

عسكر العنزي

شعيب املويزري د.ضيف اهلل أبورمية مبارك اخلرينج

عسكر: نثّمن مبادرة التسامح لألمير ورئيس 
الوزراء  حول قضايا الوسمي والجاسم والفضالة

ننتظر حّل مشكلتي القروض والبدون

وجه النائب د.محمد احلويلة 
سؤاال الى وزير الصحة د.هالل 
الس���اير استفس���ر في���ه عن 
التي قامت  العملية  اخلطوات 
النقص  ال���وزارة ملعاجلة  بها 
في الكوادر الطبية املتخصصة 
والوظائف التمريضية املطلوبة؟ 
مع التوضيح بالنسبة لألعداد 
حس���ب التخصصات منذ عام 
2005 وحت���ى تاري���خ ورود 

السؤال.
وقال احلويلة في س���ؤاله: 
أعلن���ت الوزارة ف���ي أكثر من 
مناس���بة عن مشروع تطوير 
األجنح���ة، وزي���ادة األس���رة 
بالتوس���عة ف���ي املباني لعدة 
مستش���فيات منها مستشفى 
العدان، فما هي االجراءات التي 

متت حتى اآلن؟
وما امل���دة الزمنية لالنتهاء 
من التوسعة املطلوبة من كل 
املستشفيات، مطالبا تزويده 
العام  بجدول يوضح الوضع 
منذ سنة 2005 الى اآلن موضحا 
التطوير املفروض وجوده منذ 

ذلك التاريخ.
واضاف: أسوة باملعمول به 
في جميع دول العالم املتقدم، هل 
تقوم الوزارة مبحاسبة األطباء 
املقصرين في العمل سواء مبا 
هو مرتب���ط باألخطاء الطبية 
أثناء العملي���ات اجلراحية أو 
التشخيص الطبي، أو حتقيق 
الطبي؟ يرجى  القس���م  أمانة 
املتبعة  تزويدي باالج���راءات 
في الوزارة حملاسبة املقصرين، 
م���ع تزويدي بأس���ماء من مت 
محاس���بتهم بس���بب األخطاء 
الطبية ونوع احملاس���بة منذ 
ع���ام 2006 حتى تاريخ ورود 

السؤال.

الحويلة للساير: ما إجراءاتكم 
لمواجهة نقص الكوادر 

الطبية المتخصصة؟


