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اخلرافي: أبلغت رئيس احلكومة
بإلغاء بند من استجوابه

أعلن رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي انه 
ابلغ س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بطلب النواب ولي����د الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن حذف الفقرة الثالثة من الصفحة 
رقم 18 في صحيفة االستجواب املقدم الى سموه 
واملتعلقة مبالبس����ات مشاركة وفد طبي كويتي 
رسمي في البحرين، موضحا ان هذا الطلب يعني 

إلغاء هذا البند من االستجواب.
يذكر ان سمو رئيس الوزراء طلب في اجللسة 
السابقة تأجيل مناقشة استجوابه الى اجللسة 

املقبلة املقرر عقدها 14 يونيو.
من جان����ب آخر، اس����تقبل رئي����س مجلس 
األمة جاس����م اخلرافي في مكتب����ه صباح امس 
س����فير اجلمهوري����ة العربي����ة الس����ورية لدى 
 البالد بس����ام عبداملجيد مت في اللقاء مناقش����ة
القضاي����ا ذات االهتم����ام املش����ترك وس����بل 

تطويرها.
كما استقبل اخلرافي سفيرة الواليات املتحدة 
االميركية لدى البالد ديبورا جونز مبناسبة انتهاء 

مهام عملها كسفيرة لبالدها في الكويت.

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مستقبال سفير سورية بسام عبداملجيد

من جانب آخر اشار رئيس 
اللجنة الى موافقة اللجنة على 
االقتراحات برغبة املقدمة من 
بعض االعضاء حيث وافقت 
على تبن���ي االقتراح برغبة 
اخلاص بأن تق���دم حكومة 
الكويت منحة عاجلة للمساهمة 
في بناء املناطق العشوائية في 
جمهورية مصر، وان تتبنى 
الدولة املقترح ليرفع الى دول 
مجلس التع���اون اخلليجي، 
تكريس���ا للعالقات االخوية 
بني الكويت وجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
كما ناقشت اللجنة تكليف 
املجلس للجن���ة بإعداد بيان 
يصدر ع���ن مجلس األمة في 
الكويت  العالقات بني  ش���أن 
واجلمهورية االيرانية االسالمية 
في ضوء املستجدات االخيرة 
حيث مت اعداد البيان وارساله 

سيعكف على دراسة املالحظات 
املقدمة من النواب للعمل على 
االستفادة منها وتطبيقها بهدف 
تطوير اخلدمات الصحية في 
مجال الوقاية والتوعية وعالج 
وتشخيص واالكتشاف املبكر 
لألورام السرطانية ملا سيكون 
لها من م���ردود ايجابي على 
اخلدمات الصحي���ة وضمن 
إجراءات تطبيق استيراتيجيات 
وتوصي���ات منظمة الصحة 
العاملي���ة للوقاية والتصدي 

للسرطان.
حض���ر االجتم���اع وكيل 
وزارة الصح���ة د.إبراهي���م 
العبدالهادي والوكيل املساعد 
الطبية املس���اندة  للخدمات 
د.قي���س الدوي���ري والوكيل 
املس���اعد لش���ؤون اخلدمات 
م.سمير العصفور ومدير إدارة 
الشؤون القانونية والتحقيقات 
د.محمود العبدالهادي ومدير 
مركز حسني مكي جمعة د.احمد 
العوضي ومجموعة من االطباء 
املتخصصني في مجال االورام 

والسرطان.
وم���ن جانب آخ���ر اعلن 
الدوس���ري ان وزارة الصحة 

ومالعب مجهزة، فإنني اقترح 
التالي: 

املدارس  فت���ح مالع���ب 
خالل ف���ترة ال�ص�يف لشغ��ل 
ال��ش���باب وذل��ك  ف�����راغ 
بالتنس���يق مع اجلمعيات 
التعاونية الدارة املالعب في 
هذه الفت���رة وجتهيز فريق 
اداري���ني ومدربني  عمل من 
الدارة كل مدرسة على ان يتم 
استغالل املالعب باملجان او 

بأسعار رمزية.

»اخلارجية« أعدت بيانًا حول العالقات
مع إيران في ضوء املستجدات األخيرة

وزير الصحة يتابع املالحظات النيابية 
واإلجراءات احلكومية حول مرض السرطان

العمير لفتح مالعب املدارس
خالل فترة الصيف

الى رئيس املجلس بناء على 
موافقة اللجنة عليه.

اعلنت عن متديد ساعات العمل 
مبركز الصوابر الصحي مبنطقة 
العاصمة الصحية ليصبح من 
الساعة 7 صباحا حتى الساعة 
12 ليال طوال ايام االسبوع ما 
عدا يومي اجلمعة والس���بت 
والعطل الرسمية وذلك ابتداء 

من 19 يونيو اجلاري.
حنان عبدالمعبود  ٭

اجتمعت جلنة الش���ؤون 
اخلارجية البرملانية امس حيث 
املدرجة  تناولت املوضوعات 
على ج���دول اعماله���ا. وقال 
النائب مبارك  اللجنة  رئيس 
اخلرينج ان اللجنة ناقش���ت 
مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية ب���ني حكومة الكويت 
وحكوم���ة جمهورية قبرص 
لتجن���ب االزدواج الضريبي 
املال���ي فيما  التهرب  ومن���ع 
يتعل���ق بالضرائ���ب عل���ى 
الدخل والبروتوكول امللحق 
بها ومشروع قانون باملوافقة 
على بروتوكول بني حكومة 
الكوي���ت وحكومة جمهورية 
التش���يك في التعديالت التي 
ادخل���ت عل���ى االتفاقية بني 
التشيك  الكويت وجمهورية 
للتشجيع واحلماية املتبادلة 

لالستثمارات.

اجتم���ع وزي���ر الصحة 
د.هالل الس���اير أمس بفريق 
العمل املشكل إلعداد العرض 
التفصيلي الذي قدمه الوزير 
يوم أم���س األول الى أعضاء 
مجلس األمة ح���ول معدالت 
الس���رطان وإجراءات  مرض 

احلكومة بهذا الشأن.
وقال مدير العالقات العامة 
واإلعالم ف���ي وزارة الصحة 
فيصل الدوسري في تصريح 
صحافي ان االجتماع خصص 
الستعراض ودراسة املالحظات 
املقدمة من أعض���اء مجلس 
األمة في جلسة املجلس بعد 
اس���تماعهم الى التقرير الذي 
قدمه الوزير الساير وأكد فيه 
ان معدالت اإلصابة باألورام 
الس���رطانية ف���ي الكويت ال 
تختل���ف ع���ن باق���ي الدول 
الوفيات  اما مع���دل  العربية 
فهو في احلدود املتوقعة وذلك 
بسبب تطور اخلدمات الصحية 
إمكانات التشخيص  وتوافر 
املبكر ودقة تسجيل احلاالت 

وارتفاع متوسط االعتمار.
وأكد الدوسري ان الفريق 
املشكل من قبل وزير الصحة 

ق���دم ال��نائ���ب د.عل���ي 
العمير اقتراحا ب��رغبة جاء 
فيه: رغ��بة باحملاف��ظة على 
ال��شباب واستغالل  اوقات 
طاقاته�����م مب���ا ينفع ومبا 
الع��طل���ة الص���يف���ية  ان 
قد اقتربت وحتى نح���افظ 
على اوقات الشباب والف���راغ 
ال�ذي تتركه العطلة الصيفية، 
ومبا ان املدارس خالل فترة 
الصيف ال يتم اس���تغاللها 
على الرغم من توافر صاالت 

مبارك اخلرينج

فيصل الدوسري

د.علي العمير

حرصاً على اللحمة الوطنية وجمع الكلمة وتوحيد اجلهود ملواجهة اخلطر اإليراني

الطبطبائي وهايف والوعالن: حذف الفقرة اخلاصة بإرسال 
الوفد الطبي ململكة البحرين من استجواب رئيس الوزراء

احملامي دومي املويزري: رئيس مجلس األمة ونائبه و33 نائبًا
يطالبون احلكومة األميركية باإلفراج عن معتقلينا في غوانتانامو

قدم النواب د.وليد الطبطبائي 
الوعالن  ومحمد هايف ومبارك 
طلبا الى رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي حلذف الفقرة 
الثالثة من صحيفة استجوابهم 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء، 
الطبي  الوفد  واملتعلقة بإرسال 

الى مملكة البحرين.
وجاء في نص الكتاب: باالشارة 
الى االستجواب املقدم من قبلنا 
بتاريخ 2011/5/22 لرئيس مجلس 
الوزراء بصفته بشأن االضرار 
باألمن الوطني الكويتي وبعالقات 
الكويت مع دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي م���ن خ���الل انحياز 
السياس���ة اخلارجية حلكومته 

نحو النظام االيراني.
الفقرة  نتقدم بطلب ح���ذف 
الثالث���ة من الصفح���ة )18( من 
صحيف���ة االس���تجواب والتي 

اعلن محامي املعتقلني الكويتيني 
في غوانتانامو دومي املويزري ان 
رئيس مجلس االمة ونائبه و33 
نائبا وقعوا على عريضة تطالب 
احلكوم����ة االميركية باالفراج عن 
املعتقل����ني الكويتيني او تقدميهم 

الى محاكمة عادلة.
وقال في تصريح للصحافيني 
انه حضر الى مجلس االمة ملساعدة 
النواب في االفراج عن ابنائنا الذين 
سجنوا دون محاكمة او ذنب يذكر، 
مستنكرا تصريح السفيرة االميركية 
في الكويت الحدى املجالت عندما 
ذك����رت ان احملتجزين الكويتيني 
خط����ر عل����ى الكوي����ت واميركا، 
الفتا ال����ى ان تصريحها يفهم ان 
االدارة االميركية تسير في طريق 
استمرار حجزهم. وطالب السلطتني 
التش����ريعية والتنفيذية باعادة 
مناقشة قضية املعتقلني مرة اخرى 
للخروج بتوصيات للحفاظ على 
ابنائنا هناك. واشار الى انه مكلف 
مع زمالء له في الكويت بالتعاون 
مع محامني اميركيني من الپنتاغون 

عن املعتقل فايز الكندري.

الكلمة لتوحيد اجلهود ملواجهة 
اخلطر االيران���ي والتهديدات 
املتكررة على الكويت واخلليج 
العربي خاصة اننا نعلم ان اكبر 
خطر يه���دد اي بلد هو تفكك 
اجلبهة الداخلية ولعلمنا ايضا 
بأن الوفد الطبي املذكور يضم 
افرادا وطنيني ال ميكن التشكيك 
في وطنيتهم او بوالئهم للكويت 
ولذلك حرصا من���ا على عدم 
التعميم واخذ البريء بجريرة 
املسيء قمنا بحذف هذه الفقرة 
وط���ي صفحة الوف���د الطبي 
الكويت���ي للبحري���ن على ان 
الكويتيون صفا واحدا  يعود 
في مواجه���ة اي تهديد خارج 

من هنا او هناك.
حفظ اهلل الكويت وش���عبها 
وعاد صاحب السمو االمير الى 

البالد معافا مشافى إلينا.

الفتنة في البحرين وغلبة تيار 
فكري محدد على االفراد املشاركني 
في الوفد، وه���و التيار املعادي 
للشرعية السياسية في البحرين 

والداعم للفتنة فيها«.
وعل���ق النائ���ب الطبطبائي 
عل���ى إلغ���اء الفق���رة اخلاصة 
البحرين من  الى  الطبي  بالوفد 
االستجواب مبا يلي: حرصا منا 
على اللجن���ة الوطنية وتوحيد 
اجلبهة الداخلي���ة ضد االطماع 

االيرانية في املنطقة.
قال النائب وليد الطبطبائي 
انه وزمالءه مقدمي االستجواب 
املوجه الى سمو رئيس الوزراء، 
الفق���رة اخلاصة  قمنا بإلغاء 
بالوفد الطب���ي الكويتي الذي 
توجه ال���ى البحرين ورفضت 
البحرين استقباله وذلك حرصا 
منا على اللجنة الوطنية وجمع 

تنص على: »من ذلك مالبسات 
مشاركة وفد طبي كويتي رسمي 
الى البحري���ن مما ادى خلروق 
لألمن البحريني وتورط مشاركني 
الوفد في االتصال بعناصر  في 

محمد هايفد.وليد الطبطبائي

النقابيون خالل ندوة »كفي يا نقابة الداخلية«

تواقيع النواب على العريضة

نقابيون يطالبون نقابة »الداخلية« بفتح التسجيل للعضوية
انتقد املشاركون في ندوة »كفى 
يا داخلية« في ديوانية الناش����ط 
السياس����ي محمد الهاجري إغالق 
رئيس النقابة احلالي بدر املراجي 
أبواب التسجيل أمام املوظفني اجلدد 
واقتصروا على العدد احلالي من 
املس����جلني في النقابة، من خالل 
عدد من الش����روط ومنها اقتصار 
الترش����ح للنقابة على رؤس����اء 
أن  األقسام، متسائلني: هل يعقل 
عدد املس����جلني ف����ي النقابة 260 
فقط بينما ع����دد املوظفني يقارب 
19 ألف موظف مطالبني بفتح باب 
التسجيل، وناشد محمد الهاجري 
وزير الداخلية فتح التسجيل في 
النقابة جلميع موظفي الداخلية، 
فنحن نق����رأ في اجلرائ����د يوميا 
مطالبات ومناشدات له، واألولى 
أن يك����ون موظف����و الداخلية هم 
أصحاب األولوي����ة في النظر إلى 

مشاكلهم.
وانتقد الهاج����ري وجود مقر 
النقابة في نف����س مبنى الوزارة، 
وهو أمر غير مسبوق وغير منطقي، 
مما يعني أن هناك رضا عن النقابة 
من قبل الوزارة، معتبرا أن هذه هي 
الندوة األولى وسيلحقها ندوات 
واعتصام وإضراب، مش����يرا الى 
أن إدارة الفح����ص الفني ليس����ت 
مصنفة أعمال ش����اقة وال تصرف 
ملوظفيها أعم����ال ممتازة، مطالبا 
باملساواة بينهم وبني املوظفني في 
إدارة اجلمارك، الفتا إلى أن األعمال 
املمتازة تصرف ل� 50 ش����خصا، 
وبس����رية تامة ال نعل����م عنها إال 

بعد شهور.
من جهته، ق����ال رئيس نقابة 

ولفت العجمي إلى أن هناك 
معاهد مختصة بالثقافة العمالية 
لتعليم كيف يحاجج املوظف 
مجلس إدارة نقابته، ومع ذلك 
ال يقبل املعهد املوظف، ويطلب 
كتابا من النقابة، فكيف والنقابة 
ه���ي خصم���ه وال متنحه هذا 

الكتاب.
وأكد أنه ال يس����تطيع أحد أن 
يجبر نقابة الداخلية على التسجيل 
إال بهمتكم ونش����اطكم وذهابكم 
إلى القضاء أو حلها بش����كل ودي 
بالقان����ون، فال  أما  الوزي����ر،  مع 
تتعبوا أنفسكم، وال تعتقدون أن 
القضاء يطول، فهناك حكم محكمة 
مستعجلة وحتضرون مع حارس 
قضائي، ومن ثم تعقدون جمعية 
عمومية وبإمكانكم حتلون مجلس 

اإلدارة بالكامل.
م����ن جانبه، وصف الناش����ط 
السياس����ي محمد الهاجري نقابة 
العاملني في الداخلية ب� »املختطفة« 
لصالح قلة قليلة من األشخاص 
واحملسوبني على وزارة الداخلية، 
وكأنه����م موظفون ل����دى الوزارة 
حتركهم كيف ش����اءت، ب����ل إنها 
أعطتهم مكتبا ومميزات في وزارة 
الداخلية، مطالبا وزيري الشؤون 
والداخلية بحل مجلس إدارة نقابة 
العاملني وإع����ادة االنتخابات مبا 
يتوافق مع املبادئ الدميوقراطية 
النقابية، وقال: إن من حق جميع 
موظف����ي وزارة الداخلية املدنيني 
املش����اركة في انتخابات نقابتهم 
وعدم احتكارها أسوة بنظرائهم 

في النقابات األخرى. 
فليح العازمي  ٭

اإلعالم س����ابقا د.مبارك املطيري 
الداخلي����ة  ان ش����كوى مدني����ي 
تؤملنا كنقابيني ألن ما يحدث هو 
احت����كار، فهن����اك 19 ألف موظف 
في الداخلية وع����دد املقيدين في 
اجلمعية العمومية للنقابة هو 250، 
التسجيل، األمر  مستغربا إغالق 
الذي يعتبر وصمة عار على النقابة 
وعلى مجلس اإلدارة ومعيبا على 

النقابات محليا ودوليا.
وأضاف: لو مت السماح للموظفني 
في الداخلية باالنتس����اب والتقيد 
بعددهم ف����ي اجلمعية العمومية، 
لكانت النقابة في الداخلية أقوى 
نقاب����ة في الكويت، مش����ددا على 
أهمي����ة تكات����ف العامل����ني لنيل 
حقوقهم ومكتسباتهم، واعتصامهم 
وإضرابهم، سيعمل على الضغط 
على النقابة، التي تؤكد اشتراطات 
االنضمام إليها باالحتكار، ويضع 
عالمات استفهام ويجعلنا نسيء 

الظ����ن مبجل����س اإلدارة احلالي، 
فلماذا ال نكون شفافني؟ وذكر: أن 
باب االنتخابات في مجلس األمة 
مفتوح، فما بالن����ا بالنقابة التي 
يغلق التس����جيل فيها ونحن في 

دولة دميوقراطية فهذا عيب.
بدوره، قال رئي����س قطاعات 
النقابات احلكومية سابقا فهاد سعد 
العجمي: لقد كنا نتمنى أن يكون هذا 
التجمع ملطالبكم العادلة واملفقودة، 
وليس من أجل التسجيل في نقابة، 
وهذه من الهموم التي نعايش����ها 
خالل الفترة األخي����رة في العمل 
النقابي، وقد س����ألت أحد رؤساء 
نقابة اإلعالم سابقا عن العثرة في 
تسجيل املوظفني، كيف مينعون 
البعض من التس����جيل من خالل 
اشتراط الدورة النقابية؟ فأجابني 
بأنه كان في السابق أميون ميثلون 
الكويت في احملافل، فقلت له: اآلن 

ال توجد أمية.

استقبل سفيري سورية وأميركا

املويزري: ليس غريباً أن نعيش في وضع غير طبيعي نتيجة أمر دُبّر بليل
أكد النائب ش���عيب املويزري 
انه ليس غريبا ان تعيش الكويت 
واهلها في وض���ع غير طبيعي، 
فهذا ناجت عن امر دبر منذ سنوات 
خللق حالة من القلق لدى الشعب 
الكويتي للتفرد بالسلطة وضرب 
الدستور وحرمان املواطنني من 

حقوقه���م حتى تك���ون همومهم 
ومعاناتهم هي ش���اغلهم االكبر 
عما يجري في وطنهم من حرمنة 

وفساد.
وق���ال املويزري، في تصريح 
صحافي: بل وصلت جرأة البعض 
الى استخدام كل الوسائل ومنها 

مسؤولياته.
واختت���م املويزري تصريحه 
بالقول: واسأل اهلل ان يهدي كل من 
له شأن الى احلق ملصلحة الكويت 
واهلها وان يفضح املفسدين ومن 
وراءهم ويقينا شرهم ويرد كيدهم 

في نحورهم.

اجلميع بع���دم جتاهل حقيقة ما 
يجري لكي تتدارك وقوع اي ضرر 

على البلد واهله.
واش���ار الى ان ه���ذا االمر لن 
يتحقق ان لم حتترم كل س���لطة 
حقوقها وواجباتها جتاه الكويت 
ال���كل بحدود  واهله���ا، ويلتزم 

اسلوب فرق تسد لضرب مجتمع 
االسرة الواحدة الذي كنا نفخر به 
امام كل الدول وحتويله الى كيانات 
طائفية وقبلية وعائلية من اجل 
مصاحلهم، واوصلونا الى مرحلة 
ال يستوعبها عقل كل من ليس له 
انتماء ووالء لغير الكويت، مطالبا 

خالل ندوة »كفى يا داخلية« في ديوانية الهاجري أمس األول

)متني غوزال( احملامي دومي املويزري يعرض العريضة على الصحافيني 

الدوسري أعلن متديد ساعات العمل مبركز الصوابر


