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التقى أبناء دائرته رافضًا وصف ما حدث في جلسة األربعاء املاضي من خالف نيابي بـ »الطائفية«

املطوع: السمع والطاعة لسمو األمير وعلينا احلفاظ على وحدتنا الوطنية

النائ����ب عدنان املطوع  التقى 
بأبناء الدائرة الثانية مساء أمس، 
حي����ث أصدر بيان����ا يخاطب فيه 
أبناء الدائرة، وأعرب من خالله عن 
شكره لكل من سأل عنه خالل األيام 
املاضية سواء كان داخل الكويت 
أو خارجها، مؤكدا ان حضور أبناء 
الدائرة الى ديوانه مبثابة املساندة 
واملؤازرة له، مؤكدا انه يعجز عن ان 
يصف هذا التواصل من أبناء الدائرة 
وهو األمر ال����ذي يدل على وحدة 
الكلمة وحبنا للكويت ولبعضنا 
وأن ما حدث يزيدني شرفا ومتسكا 
بالدستور واحملافظة عليه ونتفق 
جميعا على ان الوالء هلل وللوطن 
ولألمير وتبقى الكويت واحة أمن 
وأمان في ظل قيادة صاحب السمو 

األمير.
وأضاف: نستنكر ما حدث في 
قاع����ة عبداهلل الس����الم والبد ان 
نقف عند هذه احلادثة ونعاجلها، 
وبالرغم من ذلك هناك من طالب 

بتطبي����ق الالئح����ة الداخلية في 
مجلس األمة، وأؤكد ان ما حصل 
في املجلس ليس طائفيا ومخطئ 
من يظن انها طائفية فأهل الكويت ال 
يعرفون الطائفية وال الفئوية، وما 
حدث ال ميثل شخصي ولكن ميثلكم 
جميعا، وسأحافظ على مكتسباتكم 
والدفاع عن حرية الكلمة واحترام 

الرأي اآلخر.
وأعرب عن شكره لسمو األمير 
على املبادرة الكرمية وعلى حرصه 
على أبنائه ونقول لسموه: لك السمع 
والطاعة، فهو والدنا وقائد السفينة 

والذي يقودها الى بر األمان.
وختم املط����وع حديثه قائال: 
علينا ان نفكر ف����ي الكويت أوال 
وأخيرا وعدم التفريط في وحدتنا 
ومتاسكنا وان نسعى دائما للحفاظ 
على مقدرات الش����عب وحرياته، 
معربا عن شكره لكل من سأل عنه 

ومتمنيا للجميع دوام التوفيق.
عادل العتيبي  ٭

)سعود سالم( عدنان املطوع متوسطا بعض احلضور أثناء اللقاء مع ناخبي الدائرة الثانية 

احلضور بديوان املطوع مساء أمس األول جانب من احلضور بديوان املطوع

املطوع مرحبا بأحد ناخبي الدائرة الثانية احلضور بديوان املطوع عدنان املطوع مرحبا بأحد احلضور

املطيري: جتاهل مطالب 
موظفي األمانة العامة
يدفعنا إلى االعتصام

قال رئيس نقابة العاملني باألمانة العامة ملجلس األمة 
عبداهلل سعود املطيري ان مجلس إدارة النقابة لم يتمكن 
من مقابلة األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري رغم 
طلبهم للمقابلة منذ أكثر من أربعة أش����هر معتبرا ذلك 
تعمدا إلهمال دور النقابة رغم قانونية عملها وسعيها حلل 

املشاكل اإلدارية والقانونية 
املتعلقة مبوظفي األمانة 

العامة ملجلس األمة.
وأك����د املطي����ري ان 
اس����تمرار جتاهل األمانة 
النقابة س����يدفعها  لدور 
ال����ى تنظي����م اعتص����ام 
لتحقيق مطالب موظفي 
األمان����ة، مش����يرا الى ان 
هناك دعوات من اجلمعية 
العمومية لتنظيم مثل هذا 
االعتصام. وبني املطيري 
ان القضايا التي كس����بها 

عدد من املوظفني ضد األمانة بخالف الكثير من القضايا 
التي التزال مرفوعة ضدها تعد دليال واضحا على سوء 
إدارة االمانة والذي انعكس سلبا على بيئة العمل داخل 
املجلس وهو ما حذرت منه النقابة سابقا من ضرورة 
عدم جتاوز حق����وق املوظفني في الترقيات والوظائف 
االش����رافية. واضاف املطيري ان النقابة تطالب بإعادة 
النظر بالالئحة املالية وزيادة رواتب املوظفني السيما 
انها اصبحت اقل رواتب في الدولة بعد منح كثير من 
الهيئات والوزارات كوادر خاصة ان زيادة الكادر االخيرة 
لم تكن على مستوى طموح املوظفني خاصة ان النقابة 
س����جلت مالحظاتها على الالئحة املالية واإلدارية في 
الكادر االخير مؤكدا ان النقابة ستتقدم بطلب للرئيس 
اخلرافي في هذا اخلصوص. وايد املطيري قرار جلنة 
الشؤون التش����ريعية والقانونية مبجلس األمة التي 
وافقت على اقت����راح زيادة رواتب القانونيني ومنحهم 
مزايا اسوة بالفتوى والتشريع، مطالبا للمهندسني وذي 
الطابع الهندس����ي في مجلس األمة بجواز جمع البدل 
بني بدل املجلس وكادر الدولة اس����وة بالقانونيني في 
مجلس األمة علما بأنه مت تطبيقه في ديوان اخلدمة في 
تاريخ 2011/4/1. طالب املطيري من األمانة العامة مبد 
يد التعاون حتى ال تصل االمور لطريق مسدود، ومن 
ثم يكون اخليار مفتوحا مع اعضاء اجلمعية العمومية 

ملا يرونه مناسبا من قرار.

عبداهلل املطيري

اجلسار: ربط »الصحة« باجلمارك إلكترونيًا 
حملاربة عمليات التهريب

احلويلة يقترح إنشاء ثانوية بنات جديدة
في منطقة أم الهيمان

العامة  وزارة الصحة باإلدارة 
للجم���ارك بجمي���ع منافذها 

الكترونيا .
وذلك ملراقبة محض االدوية 
واملس���تحضرات التجميلي���ة 
والتكميلي���ة ومحاربة تهريب 
بعض االن���واع املغشوش���ة 

واملخدرات.
كما تش���مل هذه االجراءات 
الدوائي���ة  امل���واد  تخلي���ص 
الدوائية بهدف  والتجميلي���ة 
تبس����يط االج���راءات املتبعة 
والذي من شأنه توفير الوقت 
واجله���د ويضم���ن الدقة في 

التنفيذ.

يشير الى ان هذه املشكلة أصبحت 
أخطر من مشكلة التلوث املوجودة 
في املنطقة، وبعد ان ذهبت املواكبة 
األمنية للباصات بعد ش����هر من 
بداية الدراسة اضطر أولياء األمور 
لترك أشغالهم لتوصيل بناتهم الى 
املدرسة من أجل حمايتهن من عبث 
املستهترين، لذا ولتخفيف العبء 
عن بناتنا طالبات الصف العاشر في 

أم الهيمان وأولياء أمورهن.
انش����اء  ونص االقتراح على: 
مدرس����ة ثانوية جدي����دة للبنات 
مبنطقة أم الهيمان، والعمل على 
اس����تخدام احدى مدارس التربية 
باملنطقة او املباني احلكومية كحل 
مؤقت، وذلك من أجل ايقاف ايفاد 
الطالبات للدراس����ة ف����ي مدارس 

املناطق املجاورة.

قدمت النائبة سلوى اجلسار 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
الش�����راكة  به�����دف تفع��يل 
والتع�����اون م�����ع الهيئ���ات 
واجله���ات احلكومية وخاصة 
في مج���ال إج���راءات مراقبة 
وتخلي���ص واع���تماد االدوية 
التج��ميلية  واملس���تحضرات 
واألدوي������ة  والتك���ميلي���ة 
امل���حددة واملؤث���رات العق���لية 
أتق���دم باالق���تراح  لذا فإنني 
برغ���بة التالي برجاء التفضل 
بعرض���ه على مجل���س األمة 

املوقر.
ونص االقت���راح على ربط 

قدم النائ����ب د.محمد احلويلة 
اقتراحا برغب����ة جاء في مقدمته: 
في ظل ما تقضي به املادة الثالثة 
عش����رة من الدستور بأن التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع وتكفله 
الدولة وترع����اه، ونظرا للمعاناة 
التي تعاني منه����ا بناتنا طالبات 
الصف العاشر في أم الهيمان الالتي 
نقلن للدراسة في مدرسة »لطيفة 
الفارس« في منطقة الفحيحيل وما 
يواجهنه من مضايقات من الشباب 
املس����تهتر، ومعاناتهن من مشقة 
الطريق، حيث تنطلق الباصات في 
السادسة صباحا ويعدن لبيوتهن 
في الثالثة عص����را مما يؤثر في 
العلم����ي ويؤثر على  حتصيلهن 
حالتهن النفسية حتى أدى الوضع 
ببعض الطالبات لترك املدرسة مما 

د. سلوى اجلسار

د.محمد احلويلة
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