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خالل اجتماع عقد في جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس األمة أمس

محمد الصباح: أبلغنا اجلانب اإليراني بحق دول »التعاون« 
في الدفاع عن أمنها.. وشبكة التجسس لم تكن كذبة وال فبركة

بشأن الشبكة التزال مستمرة، 
في إشارة الى االستئناف املنظور 
حاليا أم����ام القضاء الكويتي، 
ويستطيع املتهمون أن يستأنفوا 
هذه األحكام »وهم قاموا بالفعل 
بإجراءات االستئناف«، مبينا أن 
إجراءات العدالة سيتم تطبيقها 
بشكل كامل »لذلك نحن نرفض 
رفضا باتا وقاطعا أي تشكيك 
الكويتي والعدالة  القضاء  في 

الكويتية«.
وأضاف: أن األمر الثالث هو، 
وإن كان����ت تصريحات وزير 
اخلارجية إيجابية، إال أن هناك 
العديد من تصريحات املسؤولني 
اإليرانيني ال تنم عن حسن نوايا 
وإمنا حتمل لغة ذات نبرة عالية 
من التهديد والتشكيك في سالمة 
وأمن واس����تقرار دول مجلس 
التع����اون، وهذا أمر مرفوض، 
وعلي����ه يجب أن نب����دي في 
املرحلة املقبلة أجواء إيجابية 
ومنتنع بش����كل كامل عن هذه 
التصريحات االستفزازية التي 

حتمل طابع التهديد.
ولف����ت الش����يخ د.محم����د 
الصباح إل����ى أن اجتماعه مع 
اللجنة اخلارجي����ة البرملانية 
تناول كذلك موضوع انضمام 
املغ����رب واألردن إلى منظومة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وقال: حتدثن����ا خالل اجتماع 
الذي حضره سفيرانا  اللجنة 
إيران وليبي����ا عن تطور  في 

األوضاع في اليمن وليبيا. 

خالل اجتماع اجلانبني الكويتي 
واإليراني بالكويت على ثالثة 
أمور أولها حق مجلس التعاون 
في تفعيل االتفاقيات املعقودة 

بني دوله للدفاع عن أمنها«.
وأوضح أن األمر الثاني هو 
شبكة التجسس اإليرانية التي 
مت نطق احلكم بشأنها أخيرا 
لم تكن كذبة وال فبركة وإمنا 
القضاء، مشددا  حقيقة بحكم 
على رغبة الكويت في توفير 
كل وسائل العدالة ملن أدين في 

هذه اجلرمية.
وذكر أن إجراءات التقاضي 

احلدود املتعلقة برصد وحتديد 
اجلرف الق����اري واالنتهاء من 
حتديده بني الكويت والسعودية 

وإيران يضم الدول الثالث.
وأض���اف »لذلك طلبنا من 
رئيس جلن���ة احلدود بوزارة 
الكويتي���ة وهو  اخلارجي���ة 
س���فيرنا لدى إي���ران مجدي 
الظفي���ري أن يعود إلى موقع 
عمله للتحضير الجتماع هذه 

اللجنة املهمة«.
الوزراء  وقال نائب رئيس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح »إنه مت أيضا التأكيد 

الوزراء  أكد نائب رئي����س 
الش����يخ  ووزي����ر اخلارجية 
د.محمد الصباح رفض الكويت 
التصريحات االستفزازية التي 
يدلي بها بعض مسؤولي إيران، 
مشددا على ضرورة أن يبدي 
اجلانب اإليراني حسن النوايا 

في املرحلة املقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى 
بها للصحافيني عقب حضوره 
اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية الذي بحث عددا من 
املوضوعات وبينها زيارة وزير 
الش����ؤون اخلارجية اإليراني 
علي أكبر صاحل����ي للكويت 
والنتائج التي متخضت عنها 

تلك الزيارة.
وأوضح أن����ه أطلع رئيس 
وأعضاء اللجنة على ما دار في 
اجتماعاته مع الوزير صاحلي 
وم����ا مت االتفاق عليه وخلفية 
الدعوة، مش����يرا إلى تأكيدات 
أبداها اجلانب الكويتي لنظيره 
اإليراني ف����ي أن »تصريحات 
بعض املس����ؤولني اإليرانيني 
ال تن����م عن حس����ن نوايا، بل 
حتمل لغة ذات نبرة عالية من 
التهديد والتشكيك في سالمة 
وأمن واس����تقرار دول مجلس 
التع����اون اخلليجي، وهو أمر 

مرفوض«.
ولفت إلى أنه أطلع أعضاء 
اللجنة أيضا على ما دار وما مت 
االتفاق عليه مع اجلانب اإليراني 
بشأن عقد اجتماع ثالثي للجنة 

)متني غوزال( الشيخ د.محمد الصباح ومبارك اخلرينج في املجلس امس  

ان الديبلوماسيني اإليرانيني لم 
يتورطوا في قضايا التجسس 
التي سبق أن أدينوا فيها، كما 
أنه لم يقدم أي اعتذار رسمي 
عن تصريحات قيادات نظامه 
الفاسد، ضد الكويت، وتهديدهم 
بإطالق صواريخ وإرس���ال 
عناصر تخريبية تضرب أمن 

واستقرار البالد.
اتفاق وزارة  واس���تنكر 
اخلارجية مع الوزير االيراني 
على عودة سفراء البلدين من 
دون اعتذار رسمي للكويت 
عما بدر من عدد من املسؤولني 
العس���كريني والسياس���يني 
االيراني���ني م���ن تصريحات 
مس���تفزة وغير مس���ؤولة 
جت���اه دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومتجاوزة جلميع 
االعراف الدولية وتقاليد حسن 
اجلوار، فضال عن تهديدات 
الس���افر في  ايران وتدخلها 
الشؤون الداخلية لدول مجلس 

التعاون.
وشدد على أن موقف وزارة 
املهادن  الكويتية  اخلارجية 
مع وزير اخلارجية االيراني، 
واستقبالها له، لن مير مرور 
الكرام، مؤكدا ان أمن الكويت 
ومصاحله����ا العليا فوق أي 

»وباألخص البع���د القانوني 
لهذه املواضيع والغرض من هذا 
التعاقد«. وتساءل الصرعاوي 
عن احلاجة ألن يكون هذا النوع 
من التعاقد عن طريق وسيط، 
قائال: »مل���اذا ال يتم االتصال 
املباشر باملستشفيات واملراكز 

الطبية«.
انه  الى  ولفت الصرعاوي 
ووفق املعلومات املتاحة، فإنه 
س���بق ان رفض���ت امللحقية 
التابعة لس���فارتنا  الصحية 
التعاقد مع هذا  في واشنطن 

املكتب الوسيط.
 مؤكدا ان املعلومات املتاحة 
تفيد بأن التكلفة املضافة ملثل 
هذا التعاقد وعن طريق املكتب 
الوسيط قد تصل الى 100% من 

تكلفة اخلدمات املقدمة.

الكمبيوتر وتقنية املعلومات 
من حيث ما يلي:

مسميات ووظائف نظم  املعلوم���ات 1 وتقني���ة 
والتخصصات املندرجة حتت 
هذا املجال وهل صنفت فنيا أم 

إداريا؟
ان كان���ت جميعه���ا أو  بعضه���ا صنف���ت فنيا 2
فلم���اذا لم يتم ضمها مع كادر 
الفني���ني وان كانت قد صنفت 
اداري���ا ه���ل مت���ت دراس���ة 
االختصاصات واملهام والواجبات 
الوظيفية لكل مسمى على حدة 

إلعادة النظر في ذلك؟
التي حالت  ما األسباب  دون رف���ع قيم البدالت 3
واملكافآت املقررة لهم لتتساوى 
مع شاغلي العديد من الوظائف 

األخرى.

شارك في حرب حترير العراق 
في العام 2003 أو كان في اخلدمة 
وقت احلرب من العس����كريني 
سواء مازالوا في اخلدمة حتى 

اآلن أو تقاعدوا بعد احلرب.
 مش����يرا الى ان القطاعات 
العس����كرية األربعة في نهاية 
شهر ابريل الفائت صرفت عالوة 
وسام السور فقط للذين شاركوا 
في حرب حترير العراق ومازالوا 
على رأس عمله����م في اخلدمة 

حتى اآلن.
املتقاعدين منها،   وحرمت 
متمني����ا موافقة كل من النائب 
األول لرئي����س الوزراء ووزير 
الدفاع وس����مو رئيس احلرس 
الوطني ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
على اقتراحه حتقيقا ملبدأ العدالة 
واملس����اواة بني كل من ش����ارك 
في حرب حتري����ر العراق من 

دعا سفير الكويت إلى االستقالة بعد موقف اخلارجية

الوعالن يستنكر استقبال وزير خارجية 
إيران وعودة السفيرين قبل اعتذار طهران

الصرعاوي يناشد املبارك إيقاف التعاقد 
مع مكتب وسيط ملتابعة املكتب العسكري

الزلزلة يستفسر عن بدالت العاملني 
في تخصصات الكمبيوتر وتقنية املعلومات

عسكر يطالب بصرف عالوة وسام السور 
للعسكريني املشاركني في حترير العراق

اعتبار، وانه ال مهادنة مع من 
أبدى لنا العداوة والبغضاء 
بشكل سافر ومعلن ومستمر، 
وان الكويت ستظل على الدوام 
رمز الع����زة والكرامة، وانها 
وشقيقاتها في دول مجلس 
التعاون اخلليجي لن تخضع 
البتزاز النظام االيراني الذي 
فقد ش����رعيته ف����ي الداخل، 
الى فرض هيمنته  ويسعى 

الكاذبة على دول اجلوار.

العسكريني أو كانوا في اخلدمة 
وقتها سواء مازالوا في اخلدمة 

أو تقاعدوا بعد احلرب.

أع����رب النائ����ب مب����ارك 
الوع����الن ع����ن اس����تغرابه 
موق����ف وزارة اخلارجي����ة 
الكويتية واستقبالها أخيرا 
وزير اخلارجية االيراني علي 
صاحلي في الكويت في الوقت 
الذي رفضت بقية دول اخلليج 
اس����تقباله، مش����يرا الى ان 
الوزير االيراني لم يكن مرحبا 

به أصال لزيارة البالد.
الوعالن في  واس���تغرب 
تصري���ح صحاف���ي موقف 
اخلارجي���ة الكويتي���ة هذا، 
متسائال عن س���بب تغريد 
الس���رب  الكوي���ت خ���ارج 
اخلليج���ي، وعن هذا العزف 
النش���از غير املنس���جم مع 
التوج���ه العام لدول مجلس 
التعاون، الفت���ا الى انه كان 
االول���ى ب���وزارة اخلارجية 
الكويتي���ة أن تكون أول من 
يرفض استقبال وزير خارجية 
النظام االيراني املتطرف، الذي 
مازالت إساءاته مستمرة حتى 
اللحظة، مش���يرا الى ان هذا 
الوزير االيراني اس���تمر في 
تردي���د أكاذيبه، بل وجتاوز 
جميع االعراف الديبلوماسية 
ح���ني تطاول عل���ى القضاء 
الكويتي النزيه حني أملح الى 

ع���ادل  النائ���ب  ناش���د 
الصرعاوي النائب األول رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك والذي نتمنى له 
الشفاء العاجل والعودة ساملا 
ال���ى ارض الوط���ن بالتدخل 
الش���خصي لوقف التس���ابق 
احملموم المتام تعاقد الوزارة 
مع احد الوسطاء بشأن متابعة 
املكت���ب العس���كري التاب���ع 
لسفارتنا في واشنطن حلاالت 
الع���الج بالوالي���ات املتحدة 
األميركية عبر احد املستشفيات 
وم���ع مجموعة مح���ددة من 
واالستش���اريني،  األطب���اء 
باالضافة الى قيام الوس���يط 
العسكري  بتزويد املستشفى 
في الكويت بالهيئة التمريضية 
واألطب���اء واالستش���اريني، 

قدم النائب يوسف الزلزلة 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية 

بالنيابة جاء كالتالي: 
الديوان بتصنيف  لقد قام 
الوظائف بالقطاع العام وصرف 
بدالت وكوادر خاصة نظرا ملا 
ش���هدته احلي���اة العلمية في 
جمي���ع صنوفها م���ن نهضة 
حاسوبية بحيث باتت جميع 
األعمال الفنية واإلدارية مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بأنظمة وأجهزة 
وبرام���ج احلاس���ب اآللي من 
تشغيل وإعداد وان توقف أي 
منها ي���ؤدي حتما الى توقف 
العمل للعديد من هذه الوظائف، 
لذا أرج���و تزويدي بالبيانات 
التالية حول الوظائف والبدالت 
املتعلقة بالعاملني بتخصصات 

قدم عض����و جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
الى مجلس األمة اقتراحا برغبة 
لصرف عالوة وس����ام السور 
والبال����غ قيمته����ا 25 دين����ارا 
املتقاعدين  شهريا للعسكريني 
من ضباط وضباط صف وأفراد 
بالقطاعات العسكرية األربعة 
اجليش والش����رطة واحلرس 
الوطني واإلطفاء الذين شاركوا 
في حرب حترير العراق العام 
2003 وللذين كانوا على رأس 
عملهم في اخلدمة وقت احلرب 
وتقاعدوا، أسوة بزمالئهم الذين 
شاركوا في احلرب ومازالوا على 
رأس عملهم في اخلدمة حتى اآلن 
وصرفت لهم العالوة مع راتب 

شهر ابريل الفائت.
وقال عسكر في تصري���ح 
صحافي: تقدمت باالقت����راح 
برغبة الى املجلس لتحقيق مبدأ 
العدالة واملساواة بني ك����ل من 

مبارك الوعالن

عادل الصرعاوي

يوسف الزلزلة

عسكر العنزي

البراك للنصف: ما شروط تعيني مفتشي إدارة سالمة الطيران املدني؟
استفسر عن قائد وطاقم الرحلة 101 املتجهة إلى لندن

أبورمية: املطالب العراقية إليقاف ميناء مبارك الكبير 
تدخل صارخ في شؤون الكويت

قدم النائب مسلم البراك سؤاال 
برملانيا ال���ى وزير املواصالت 
سامي النصف جاء فيه: يرجى 
تزويدي بتقرير مفصل عن خط 
س���ير رحلة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رقم 101 املتجهة الى 
لندن بتاريخ 2011/1/29 واملقرر 
ان تكمل حتليقها الى نيويورك 
والعودة الى لندن مع تزويدي 
بكشف يوضح اس���ماء طاقم 
الطائرة من طيارين وضيافة 
ذهابا وايابا، وهل متت الرحلة 
املذكورة وفق املواعيد واجلداول 
الزمنية املقررة لها ذهابا وايابا؟ 
اذا كان اجلواب بااليجاب فأرجو 
تزويدي بنس���خة مفصلة عن 
حركة االقالع والوصول ذهابا 
وايابا للرحلة 101 املتجهة الى 

اعلن النائب د.ضيف اهلل أورمية 
ان التحركات العراقية التي تبنتها 
كتلة بالبرمل����ان العراقي حملاولة 
الضغط الدولي على الكويت اليقاف 
انش����اء ميناء مبارك الكبير هي 
تدخل صارخ في شؤون الكويت 
الداخلية ويجب الرد عليه وعدم 
ترك املجال المثال هؤالء للعبث 

بشؤون الكويت الداخلية.
واض����اف د.أبورمي����ة ان هذا 
التصرف من بعض الكتل البرملانية 
العراقية لم يواجه مبوقف رسمي 
واضح من قبل احلكومة العراقية 
والت����ي بصمتها تق����ر مثل هذه 

االساطيل في اخلطوط اجلوية 
الكويتية بسبب اصراره على 
تطبي���ق لوائح ونظ���م االمن 
والس���المة في عملية ش���حن 
احلقائ���ب على م���ن طائرات 
اخلطوط اجلوية الكويتية؟ وما 
شروط تعيني املفتشني بادارة 
سالمة الطيران املدني؟ وهل هذه 
الشروط يجب ان تنطبق على 
املوظفني املنتدبني من مؤسسة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية؟ 
يرجى تزويدي بكشف بأسماء 
املوظفني )املفتش���ني( بادارة 
سالمة الطيران املدني املعينني 
واملنتدبني ومؤهالتهم وقرارات 
تعيينه���م ومدى اس���تيفائهم 
للشروط والضوابط املنصوص 

عليها بالطيران املدني؟

الى حكومته ان التدخل العراقي 
بش���ؤون الكويت الداخلية امر 
مرفوض جملة وتفصيال، وخط 
احمر يجب عدم جتاوزه لكائن 

من كان.
واضاف: اننا نتابع هذا امللف عن 
كثب واي تراخ من قبل احلكومة 
الكويتية جتاه هذا التدخل العراقي 
السافر بشؤون الكويت الداخلية 
لن نس����كت عنه، وسنصعد هذا 
االمر حتى لو اضطررنا الى تفعيل 
ادواتنا الدس����تورية الجل الدفاع 
الكويت وشعبها ومصاحلها  عن 

واحترام سيادتها.

الشأن مع تدعيم اجابتكم بكل 
املستندات واملراسالت التي متت 

بهذا اخلصوص؟ 
وارج���و تزوي���دي بالنظم 
واللوائح املقررة محليا وعامليا 
لعملية شحن وتفريغ حقائب 
الطائرات  املسافرين على من 
مبؤسس���ة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
 وم���ا االج���راءات املطبقة 
من الطيران املدني واخلطوط 
الكويتية في احلاالت  اجلوية 
التي يتم فيها مخالفة تلك النظم 
واللوائح؟ وما دور قسم السالمة 
في الطيران املدني في متابعة 
التجاوز على  ورقابة حوادث 
اللوائ���ح والقوانني؟ وما مدى 
صحة اس���تبعاد احد مديري 

واس���تطرد ان ه���ذا التدخل 
العراقي بشؤون الكويت الداخلية 
يجب ان يواجه برد فعل حكومي 
وشعبي على قدر مستوى احلدث 
وعلى احلكومة الكويتية اال تدفن 
رأسها بالرمال كعادتها، فهذا االمر 
ال يج���وز التهاون به او االهمال 
او التأخر بالرد، وادعو احلكومة 
الكويتية لتشكيل جلنة لبحث 
هذه التداعيات اخلطيرة من قبل 
البرملان العراقي واستدعاء السفير 
العراقي ف���ي الكويت وحتذيره 
من مغبة اللعب على هذا الوتر 
وتبليغه رسالة واضحة اليصالها 

اما  لندن بتاري���خ 2011/1/29، 
اذا كان اجلواب بالنفي فأرجو 
تزويدي بنس���خة من التقرير 
املعتمد عن اسباب تأخر او الغاء 
الرحلة في كل محطة، وهل مت 
الغاء رحلة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رقم 101 املتجهة الى 
اذا  لندن بتاري���خ 2011/1/29؟ 
كان اجلواب بااليجاب فأرجو 
تزويدي بنس���خة من تقرير 
االلغ���اء وهل قامت مؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتية 
والطيران املدني بعمل حتقيق؟ 
اذا كان اجلواب بااليجاب فأرجو 
تزويدي بنس���خة من نتائج 
التحقيق واس���ماء االشخاص 
الذي���ن مت التحقيق معهم وما 
القرارات النهائية املتخذة بهذا 

املطالبات والتي ال متت الحترام 
عالقات اجلوار بصلة.

وقال د.ابورمية ان االعجب 
هو الصمت الذي تلتزمه احلكومة 
الكويتية ممثلة بوزارة اخلارجية 
والتي اعتقد انها ال تعلم عن هذا 
التطور اخلطير كعادتها من قبل 
بعض القنوات الرسمية العراقية 
والداعية الى اعادة ترسيم احلدود 
ومن ثم مطالبتها بالتوقف عن 
اكمال مش���روع مين���اء مبارك 
الكبي���ر والذي يعتب���ر من اهم 
الكويتية  الصروح االقتصادية 

املستقبلية.

مسلم البراك

د.ضيف اهلل أورمية

تصريحات بعض 
املسؤولني 

اإليرانيني ال تنم 
عن حسن نوايا

اقترح زيادة املتقاعدين البدون واخلليجيني واجليش والشرطة

مزيد يدعو وزير الداخلية إلى إقرار كادر القانونيني
جدد النائب حسني مزيد مطالبته 
بإقرار كادر القانونيني، داعيا وزير 
الداخلية الذي أب����دى تبنيه لهذا 
الكادر الى ان يضعه على جدول 

أعمال اخلدمة املدنية.
وقال مزيد في تصريح صحافي 
ان القانونيني يؤدون أدوارا مهمة 
وحيوية ويبذلون جهودا مضنية 
حتتم على الدولة ان تراعي أعمالهم 
بإقرار كادره����م الذي مضت على 
مطالبتهم به فترة طويلة، مبينا 
ان القانوني����ني ف����ي كل وزارات 
ومؤسس����ات الدولة يدافعون عن 
قضايا الدولة، مشيدا بجهود وزير 
الداخلية ووعوده بالعمل على إقرار 
هذا الكادر. كما قدم النائب حسني 
مزي����د اقتراحا بقان����ون جاء في 
مقدمته: نظرا حلرمان املتقاعدين 
في اجليش والشرطة من فئة غير 
محددي اجلنسية واخلليجيني من 

كثرة في الطلب عليه فنتيجة هذه 
املعادلة املعروفة هي ارتفاع ثمن 
األعالف الذي يعاني منه أصحاب 
املاشية وأوقعهم بني اجتاهني كليهما 
أخط����ر من اآلخر، فإم����ا العزوف 
عن هذا النش����اط وإم����ا التناغم 
مع ارتفاع أس����عار األعالف برفع 
أس����عار املاشية لتجنب اخلسارة 
وهذا األخير بالطبع يرهق كاهل 
املواطنني ويزعزع أمنهم الغذائي، 
ومن الواضح انها سلسلة مترابطة 
تؤثر بعضها على بعض، فالبد من 
احلفاظ على متاس����كها وتوازنها 
في الوقت ذات����ه. ونص االقتراح 
على: »توزيع مزارع )الش����قايا( 
وتخصيصه����ا لزراع����ة األعالف 
اخلضراء للثورة احليوانية وذلك 
ملس����اعدة أصحاب املاش����ية على 
توفير األعالف اخلضراء بجميع 

أنواعها«.

الداخلية إلى فئة اخلفراء ما يترتب 
عل����ى ذلك م����ن آثار واحتس����اب 
انها  الدراس����ية، حيث  شهاداتهم 
ال حتتس����ب حاليا م����ع إمكانية 
منحهم احل����ق في احلصول على 
الدورية،  النقدي لإلجازات  البدل 
أسوة مبا هو معمول به بالنسبة 
النائب مزيد  للعسكريني«. وقدم 
اقتراح����ا برغبة ج����اء فيه: نظرا 
ألهمية األمن الغذائي الذي ال يقل 
أهمية عن األمن االقتصادي واألمن 
االجتماع����ي، اذ البد من احملافظة 
عليه والس����عي في توفير شتى 
الس����بل التي تتصدى ألي سبب 
من األسباب التي قد تزعزعه، ومن 
أهمها شح األعالف اخلضراء، الذي 
بدوره يؤثر س����لبيا على الثورة 
احليوانية والتي تعد ركنا أساسيا 
من أركان األمن الغذائي، ومبا ان 
هناك شحا في األعالف ومقابل ذلك 

التقاعدية،  الزيادة في رواتبه����م 
ورغبة في مساعدتهم ورد اجلميل 
لهم نظير خدماتهم اجلليلة التي 
اقترح زيادة  لذا  قدموها للوطن، 
روات����ب املتقاعدي����ن في اجليش 

والشرطة البدون واخلليجيني.
ونص االقت����راح على »زيادة 
روات����ب املتقاعدي����ن في اجليش 
والش����رطة من فئة غير محددي 
اجلنس����ية واخلليجيني أس����وة 

باملتقاعدين الكويتيني«.
كما قدم مزيد اقتراحا آخر، جاء 
فيه: نظ����را للمجهود الكبير الذي 
يقوم به املهنيون الكويتيون بوزارة 
الداخلية، من اجل حتفيزهم وتوفير 
جميع املزايا التي تساعدهم على 
أداء عملهم على أكمل وجه، نقترح 

مساواتهم باخلفراء العسكريني.
التالي:  ونص االقتراح عل����ى 
»حتويل املهنيني الكويتيني بوزارة 

حسني مزيد


