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الدالل: جلنة األسرة سيكون لها دور إلجناز قوانني تخص املرأة

دشتي يقترح توزيع 5% من أرباح التأمينات على املتقاعدين

قال رئيس جلنة املرأة واألسرة 
النائ����ب محمد ال����دالل ان اللجنة 
سيكون لها دور كبير خالل دور 
االنعقاد احلالي واملرحلة املقبلة من 
خالل االهتمام بقضايا املرأة وقضايا 
االسرة على وجه العموم، وحتقيق 
عدد من املتطلبات التي تنادي بها 
املرأة، حيث تؤكد في هذا اليوم الذي 
يتصادف مع اليوم العاملي للمرأة 
على متكني املرأة، وفقا ملا نص عليه 
الكويتي بالتساوي في  الدستور 
احلقوق والواجبات، وان املواطنني 
متس����اوون امام القانون من دون 
متييز ب����ني املرأة والرجل في هذا 

الشأن.
وبني الدالل ان هذا اليوم يتصادف 
مع اليوم العاملي للمرأة وهذا األمر 
بال شك مهم في مجتمع كاملجتمع 
الكويتي الذي اعطى للمرأة دورا 
اساسيا وحيويا في تنمية املجتمع 
وتطويره واملشاركة احلقيقية في 

رفعة وقدر هذا املجتمع الكرمي.

وجه النائب اسامة املناور سؤاال 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية مصطفى الشمالي جاء فيه: 
اثارت بعض الصحف خبرا عن انه 
سيتم االعالن رسميا خالل االيام 
املقبل���ة عن تعيني محافظ  للبنك 
املركزي خلفا للمحافظ املستقيل 
ان  الشيخ سالم الصباح، وحيث 
املادة 19 من القانون رقم 32 لسنة 
1968 بش���أن النقد وبنك الكويت 
املركزي وتنظيم املهنة املصرفية 
تنص على ان »يعني احملافظ ونائب 
احملافظ مبرسوم ملدة خمس سنوات 
قابلة للتجديد بن���اء على عرض 
وزير املالية، عل���ى ان يكون من 
ذوي اخلبرة في االعمال املصرفية 
ويح���دد رات���ب احملاف���ظ ونائب 
احملاف���ظ ومخصصاتهما وجميع 

تق���دم ال��نائ���ب اس����ام�ة 
الش����اهين باق�تراح ب��رغبة 
النشاء »هيئة عامة للمكتبات« 
مهمته���ا تنظي���م العم���ل في 
المكتبات العامة، وبناء مكتبة 
وطنية اسوة بمكتبة االسكندرية 
او الكونغ���رس او غيرها من 
المكتب���ات العالمي���ة، واقامة 
المسابقات الثقافية الكبرى التي 
القراءة واالطالع  تشجع على 
لمختل���ف الفئ���ات العمري���ة 
والثقافي���ة، كما تش���جع على 
التأليف والترجمة، كما تقوم 
الهيئة باالشراف على المكتبة 

الوطنية وتطويرها.

ق����ال النائب د.أحمد بن مطيع 
العازمي انه والنائبني بدر الداهوم 
ومناور ذياب محرومون من ممارسة 
حقهم الدس����توري في التصويت 
النتخابات املجلس البلدي بسبب 
القرار 2005/5 الذي عزل مناطق 
العلي والقص����ور والعدان  جابر 
ومب����ارك الكبي����ر وضاحية فهد 
األحم����د الى جانب أكث����ر من 26 
ألف ناخب وناخبة أجبروا قسرا 
انتخابات املجلس  على متابع����ة 
البلدي كمتفرجني فقط دون وجه 
حق، وشدد بن مطيع على انه لن 
يس����كت او يستكني إال بإنصافهم 
وإرجاع حقوقهم الدستورية، مبديا 
استغرابه الشديد من حالة التمييز 

بني املواطنني الكويتيني.
من جهته، شدد بن مطيع على 
قضية ام الهيمان قائال انها تتجاوز 
في خطورتها اي قضية أخرى ألنها 
ليست مش����كلة متعلقة بسكن أو 
مأوى فق����ط إمنا هي كارثة بيئية 

الفصل التشريعي املاضي كان خيار 
الش����عب في تلك الفترة وينبغي 
احترام ارادة الشعب الكويتي كذلك 
نحترم خيارات الشعب في 2012 
في عدم وص����ول املرأة لعضوية 

مجلس االمة.
وأشار الى ان ذلك لم يكن وقوفا 
ضد املرأة ولكن هذا مرتبط بأداء 
النائبات وكذلك قدرة املرشحات 
النج����اح والفرصة  على حتقيق 
االنتخابية ولم يستبعد الدالل عودة 
النساء في اي انتخابات مستقبلية 
حيث تعتم����د العملية االنتخابية 
على قدرة النس����اء للوصول الى 
اكبر عدد ممكن من افراد الشعب 
الكويتي، وطرح قضاياها وحتقيق 
الفرصة. أما بالنسبة لغياب املرأة 
عن التشكيل احلكومي فاحلكومة 
تسأل عن هذا اجلانب حيث تقول 
احلكومة ان التشكيل لم يعتمد على 
احملاصصة واالمر متروك لرئيس 

الوزراء.

وللمستقيل وهل ما اشيع عن انه قد 
مت تطبيق الئحة النظام للموظفني 
بش���أن نهاية اخلدمة مع ان االمر 
يتطلب موافقة مجلس الوزراء عليها 
بناء على نص املادة سالفة الذكر 
وما تاريخ حتويل املكافأة بحساب 
نائب احملافظ، وهل تضمن قانون 
رقم 32 لس���نة 1968 بشأن النقد 
وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة 
املصرفية اي مواد متنع اي حاالت 
تضارب او تبادل مصالح جلميع 
املس���ؤولني مع اجلهاز املصرفي 
واملالي، يرجى تزويدي بأس���ماء 
اعضاء مجلس ادارة بنك الكويت 
املركزي وتاريخ تعيينهم حتى اآلن، 
وهل يتم عند تعيني محافظ بنك 
الكويت املركزي او نائبه طلب كشف 

الذمة املالية لها؟

مقتصرة على مسابقات وزارة 
المس���ابقات  التربي���ة، وهذه 
ميزانيتها محدودة وال تشجع 
عل���ى المش���اركة ال من حيث 
االعداد وال التشجيع، والكثير 
من الكتب التخصصية ال يتم 
ش���راؤها بس���بب عدم وجود 
لجان مختصة لذلك مثل الكتب 

القانونية والسياسية.

تهديد أرواح البشر البد من وقفة 
حازمة وفاعلة وعاجلة واخلطوة 
األولى تكمن في ض����رورة إبعاد 
املواطنني وقاطني املنطقة عن موقع 
اخلطر من خ����الل تثمني بيوتهم 
التثمني املس����تحق حتى يتمكنوا 
من إيجاد بدائل أخرى وتعويضهم 
عن اخلسائر املادية التي دفعوها 
رغم تعرض حياتهم وحياة آبائهم 
للخطر. كما طالب بن مطيع برفع 
بدل اإليجار الى 300 دينار ملساعدة 
املواطن على مواجه����ة الظروف 
املعيشية الصعبة في ظل ارتفاع 
العقار وارتفاع األسعار بشكل مبالغ 
دون تدخل اجلهات املسؤولة، كما 
ان احلق الدستوري كفل للمواطن 
احلياة الكرمية ملواجهة أعباء احلياة 
ومتطلباتها بطرق مشروعة واقعية 
ألن رفع سقف بدل اإليجار سيكون 
له أثره اإليجابي على املواطن في 
ظل املشكلة اإلسكانية التي تعيشها 

الكويت منذ عشرات السنني.

دورا اساسيا. وأشار الى ان ضرورة 
وجود نص����وص قانونية توقف 
عجلة من ميارس العنف ضد املرأة 
والطفل وهي نصوص بصدد التقدمي 
في مجلس االمة وهي من القضايا 
التي يستحق الوقوف عليها كثيرا. 
وحتدث ال����دالل عن مجموعة من 
اللجنة  التي ستبحث في  النقاط 
منها تفعيل ما يس����مى باملجلس 
االعلى لالس����رة حي����ث القصور 
ف����ي االداء احلكومي بهذا املجلس 
لكونه لم يفعل النعدام االجتماعات 
املتعلقة به، فضال عن قضية املرأة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
وهي شريحة كبيرة ومهمة وسنعمل 
على منحها حقوقها وابناءها. ومن 
بني النقاط ايضا دعم املبدعني عموما 
السيما العنصر النسائي حيث تولى 
اللجنة اهتماما بهذا اجلانب. وحول 
غياب املرأة في التمثيل النيابي او 
في تشكيل احلكومة قال ان وصول 
املرأة ملقاعد عبداهلل الس����الم في 

النائ���ب د.عبداحلميد  قدم 
دش���تي اقتراح���ا برغبة جاء 
في مقدمته نظرا ملا تقضي به 
املادة 11 من الدستور ان تكفل 
الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الشيخوخة او املرض او 
العجز عن العم���ل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 

الصحية.
وملا كان املواطنون من فئة 
أفنوا حياتهم  ق���د  املتقاعدين 
في خدمة بلدهم الكويت وانهم 
يعانون من أوضاع معيشية غير 
سارة في ظل االرتفاع العاملي 

لألسعار وعدم كفاية ما لديهم 
لس���د احتياجاتهم، ومبا انهم 
يتقاضون رواتبهم من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

ونص االقتراح على ان تقوم 
العامة للتأمينات  املؤسس���ة 
االجتماعي���ة ف���ي كل ع���ام 
باستقطاع نسبة 5% من األرباح 
إليها لتوزع  العائدة  السنوية 
هذه األرباح عل���ى املواطنون 
املشتركني املتقاعدين بالتساوي 

فيما بينهم.
وفي اقتراح آخر، قال دشتي 
نظ���را ملا قررته امل���ادة 15 من 
الدس���تور بأن تعن���ى الدولة 

العامة وبوس���ائل  بالصح���ة 
الوقاية والعالج من األمراض 
واألوبئة. ونظ���را ألن منطقة 
الرميثي���ة تعاني م���ن كثافة 
سكانية عالية وال يوجد فيها 
سوى مستوصفني األول يعمل 
في اخلدمة إال ان اآلخر الكائن 
في قطع���ة 7 � مركز الضاحية 
� ال يعم���ل ومقفل م���ع إهمال 

املبنى.
ونص االقتراح على ان تقوم 
وزارة الصح���ة بإعادة تأهيل 
وتشغيل مستوصف الرميثية 
الكائن مقره في قطعة 7 � مركز 
الضاحية � ليصبح لدى املنطقة 

مستوصفان بدال من واحد أسوة 
الكويت  بالعديد م���ن مناطق 
الس���تيعاب الكثافة السكانية 
تسهيال للرعاية الصحية التي 

كفلها الدستور للمواطنني.

قام بها احملافظ املستقيل ونائبه 
م���ع الوحدات اخلاضع���ة لرقابة 
البنك املركزي من قروض وودائع 
ومحاف���ظ والعوائد التي حصلوا 
عليها مقارن���ة بالفوائد املدفوعة 
واحملصلة وهل حددت لها اسعار 
فائدة وعوائد وضمانات بالشروط 
االساسية الس���ائدة نفسها والتي 
تطبق على بقية العمالء وذلك منذ 
العام 2000 حتى تاريخه، وما مكافأة 
نهاية اخلدمة للمحافظ املستقيل 
وهل ما اشيع عن انه قد مت تطبيق 
الئحة النظام للموظفني بشأن نهاية 
اخلدمة مم���ا يتعارض مع موافقة 
مجلس الوزراء بناء على نص املادة 
س���الفة الذكر وما تاريخ حتويل 
املكافأة بحساب احملافظ، وما مكافأة 
نهاية اخلدمة لنائب احملافظ السابق 

واالطالع عل���ى المجالت التي 
كانت تصلها بصعوبة.

وأضاف النائب الش���اهين: 
الوض���ع الراهن نجده متغيرا 
وال يوجد قراء ح��تى المكتبات 
العامة نجدها خال�ية من القراء 
الله���م اال في فترة االختبارات 
ويع���ود ذلك الس�����باب منها: 
الع�امة  الم��كت�ب���ات  تب�ع�ية 
لوزارة التربية وه�ذا يش���كل 
ل���وزارة  جدي�����دا  ارهاق���ا 
الت��ربية من ح�ي�ث الم�يزان�ية 

الم�الية.
كما ال توجد مسابقات كبرى 
تساعد وتشجع على القراءة بل 

واضاف الدالل ان قضية متكني 
املرأة ه����ي قضية مهمة، ومجلس 
األمة بصدد مناقشة قانون التعيني 
في املناصب القيادية وهو قانون 
بال شك سيكفل عملية املساواة في 
التعيني باملناصب القيادية، حيث 
الكفاءة واالمكانية وليس  معيار 

معيار الذكورة او األنوثة.
وبني ال����دالل ان جلن����ة املرأة 
واالسرة سيكون لها اهتمام على 
املستوى الشخصي من خالل طرح 
القوانني واملقترحات برغبة لعدد من 
القضايا الرئيسية التي تهم املرأة 
على املستوى السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، مشيرا الى مناقشة 
قانون جديد حول محاكم االسرة 
الذي سيكون الهدف منه تخصيص 
محاك����م لالس����رة بخصوصيتها 
وس����ريتها واجلوان����ب املرتبطة 
بها فضال عن عدد من املقترحات 
املتعلقة مبوضوع االرشاد الزواجي 
واالسري مبا يكفل للمرأة واالسرة 

بدالتهم���ا وحقوقهما املالية بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير املالي���ة«. لذا، يرجى التكرم 
مبوافاتنا على وجه الس���رعة مبا 
يلي: اخلب���رة املطلوبة والوصف 
الوظيفي مصرفيا وعمليا لتولي 
وظيف���ة احملاف���ظ ووظيفة نائب 
الوظيفي لنائب  التدرج  احملافظ، 
محافظ بنك الكويت املركزي احلالي 
وكذلك الوظائف التي شغلها قبل 
انتدابه بالبن���ك املركزي، وجميع 
املراس���الت التي متت م���ع البنك 
املركزي ووزي���ر املالية ومجلس 
ال���وزراء بخصوص زيادة رواتب 
احملافظ ونائب���ه منذ العام 2002 
وحتى تاريخه وما االس���س التي 
مت عليها حتديد تلك الزيادات على 
رواتبه���م، وجميع املعامالت التي 

الش���اهين ان معيار  وقال 
الثقاف���ة يختلف من دولة الى 
اخرى ولكنها تنفق على منهج 
الق�راءة واالط�الع  واحد وهو 
على العلوم الم�خت�لفة والثقافات 

االخرى واالستفادة منها.
واض���اف ان ديننا العظ�يم 
حثنا عل���ى الق���راءة وال�علم 
والتزود بالع�لم وما ن�ست�شهد 
به هو قول الل�ه سب�حانه وتعالى 
في اول آية انزلت على رسولنا 
الكريم من سورة العلق )اقرأ 

باسم ربك الذي خلق(.
كما قال ان الثقافة في الكويت 
القراءة  بدأت فيها من خ���الل 

ان التقارير أكدت مبا ال يدع مجاال 
للشك ان منطقة ام الهيمان ال تصلح 
للس����كن اآلدمي بس����بب موقعها 
وقربها من املصان����ع وتضررها 
املباش����ر من التلوث، فاملسألة ال 
حتتاج الى حلول ترقيعية والتقليل 
من أهميتها فعندما يصل األمر الى 

تنذر مبصائب عديدة تهدد أرواح 
املواطنني وإن هذه اخلطورة ليست 
مجرد أوهام أو تخيالت إمنا ذلك 
موثق ضمن تقارير وجلان سبق 
أن رصدت ذلك رسميا لكن دائما 
هناك من يريد مللف هذه القضية 
اإلنسانية ان يتم جتاهله، وأضاف 
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اسامة املناور

اس�ام�ة الش�اهني

مناور ذياببدر الداهومأحمد بن مطيع

أكد أن كارثة أم الهيمان قادمة وطالب بالتثمني ورفع بدل اإليجار للمواطنني

بن مطيع: ثالثة نواب ال يحق لهم التصويت في »البلدي«

املناور يطلب تزويده بشروط تعيني محافظ »املركزي«

الشاهني يقترح إنشاء هيئة عامة للمكتبات

الشايع يسأل الشمالي عن مستشفى 
املتقاعدين ومؤسسة التأمينات االجتماعية

..ويدعو احلكومة واملجلس حلل »املسّرحني«
قال النائب شايع الشايع: أسجل خالص شكري 
وتقديري الى والد اجلميع صاحب السمو االمير 
الذي تفضل مشكورا بالعفو االميري عن مجموعة 
من املسجونني بالقضايا املادية وكان جزء منهم 
من املسرحني من القطاع اخلاص، واضاف: أوجه 
رس����التي الى رئيس احلكومة واخواني اعضاء 
مجلس االمة النهاء قضية املسرحني الكويتيني 
من القطاع اخلاص بحل جذري وليس حال مؤقتا. 

فقضية املسرحني الكويتيني من القطاع اخلاص هي 
قضية انسانية بحتة تهدد مصير االف الكويتيني. 
وزاد بقوله: ان قضية املسرحني من القطاع اخلاص 
تختلف عن قضية البطال����ة فعلى احلكومة ان 
تعرف وتعي هذا وتفصل ما بني القانونني، وهل 
يعقل أن يعيش الكويتي املعيل لالسرة من دون 
ان يكون له مدخول من بعد 2011/6/30 وحتجب 

حقوقه.

النمالن يستنكر جتاهل احلكومة
حل مشكلة البيئة في أم الهيمان

الكندري يطالب وزير الصحة بإصالح
اخللل ومحاربة الفساد في وزارته

الوعالن: ما مت تداوله في املواقع 
االجتماعية عن ابني غير صحيح

افادتي بآخر ما توصل  يرجى 
اليه املشروع مع بيان تفصيلي 
الزمني  مبا يتعلق باجل����دول 
لضمان تش����غيل املستش����فى 

بالسرعة املمكنة.
- ما مدى امكانية املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
من انش����اء صن����دوق لتمويل 
املشاريع التجارية ذات اجلدوى 
للمتقاعدين، وذلك ملساعدتهم 
املناس����بة  البدائل  على ايجاد 
للدخول مم����ا يضمن تخفيف 

معاناتهم.
- ما مدى امكانية ان تبادر 
املؤسس����ة العام����ة للتأمينات 
االجتماعية بتأس����يس شركة 
للخدمات العامة لالعمال املتعلقة 
باالم����ور اخلدماتي����ة »االمنية 
الطبية،  كشركات احلراس����ة، 
وغيرها من املهن« وتعمل حتت 
مظلة املؤسسة وتخضع للقوانني 
التجارية املعمول بها بالكويت، 

املصانع التي تسببت في هذا 
التلوث وأن تقوم بتطبيق 
القان���ون على املصانع غير 
باالش���تراطات  امللتزم���ة 
القانوني���ة، مبين���ا أن نقل 
املصان���ع ذات الصناع���ات 
الى  الثقيل���ة واملتوس���طة 
الشقايا، وهو احلل األمثل مع 
تطبيق القانون واالشتراطات 
البيئية عليها دون محاباة 

ألحد.
الى أن  النمالن  وأش���ار 
الهيمان كفاها ما  أم  منطقة 
عانت بسبب مشكلة التلوث 
واملماطلة احلكومية في حلها 
لعيون املتنفذين فاملواطن 
الكويتي أهم من تنمية رؤوس 
أموال املتنفذين وعلى حكومة 
سمو الش���يخ جابر املبارك 
أن تبادر وبشكل فوري الى 
حل مش���كلة أم الهيمان من 
خالل إغ���الق املصانع فورا 
ونقله���ا الى األماك���ن التي 
خصصت لها من قبل بلدية 
الشقايا  الكويت في منطقة 
وغيره���ا، وأكد النمالن: لن 
نهدأ أو يهنأ لنا بال حتى تقوم 
احلكوم���ة بتطبيق القانون 

الصحيح���ة وإل���ى اصحاب 
األي���ادي النظيفة، ويجب أال 
يخضع للترضيات واملساومات 
السياسية، او ألصحاب املصالح 

التجارية.
د.الكن���دري  واختت���م 
بأن���ه يعكف على  تصريحه 
وضع تصورات ورؤية شاملة 
لتطوير مس���توى اخلدمات 
الصحية وستتم ترجمتها الى 
اقتراحات بقوانني، كما يرحب 
بجميع االقتراحات والتصورات 
من قبل األطباء والعاملني في 
احلقل الطبي، وكذلك املهمتون 

بهذا الشأن.

لي شخصيا، مؤكدا ان ما حدث 
هو حادث سير وهناك ادعاء 
بأن ابني اعتدى بالضرب، لكن 
القضية تأخذ مجراها القانوني 

ومسطرتنا القانون.
واكد انه لم يتوجه للمخفر 
الداخلية  او يطلب من وزير 
اي استثناء البنه، طالبا من 
الشيخ احمد احلمود ان يطبق 
القانون على الكل وفق مسطرة 
واحدة على النواب وابنائهم 

والشيوخ قبل الكل.

على ان تدار من قبل املتقاعدين 
»رجاال ونساء« من ذوي اخلبرة 

واالختصاص.

على املتنفذين وحتل مشكلة 
التلوث الذي أرهب أم الهيمان 
على مدى س���نوات طويلة، 
مشددا على أن احلكومة ان 
لم تتخذ خطوات فعلية في 
هذا االجتاه فستكون لنا وقفة 
حازمة معها حلل هذه املعضلة 

في أسرع وقت ممكن.

الشايع  النائب شايع  وجه 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية مصطفى 
الشمالي بش����أن بعض االمور 
العامة  املتعلق����ة باملؤسس����ة 
للتأمينات االجتماعية، والذي 

يأتي على النحو اآلتي:
يعاني العديد من اهل الكويت 
من فئ����ة املتقاعدين من بعض 
الصعوبات احلياتية جراء غالء 
املعيش����ة وغيرها من االمور، 
بالرغ����م من حتس����ن ايرادات 
الدولة مما يتطلب من املؤسسات 
احلكومية السعي نحو ايجاد 
افضل الس����بل من اجل احلياة 
الكرمية للكويتيني، فلذا ارجو 

افادتي مبا يأتي:
- ق����ام املجل����س البل����دي 
بتخصيص قطعة ارض مساحتها 
مليون متر مربع للمؤسس����ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
القامة مستشفى للمتقاعدين، 

اس���تنكر النائب س���الم 
التجاهل  العازمي  النم���الن 
احلكومي في حل املش���كلة 
البيئية ف���ي ضاحية علي 
صباح السالم »أم الهيمان«، 
معتبرا هذا الصمت جرمية 
املواطن���ني، مبينا أن  بحق 
املنطقة الت���زال تعاني من 
سموم املصانع التي حتيط 
بها والتي وعدت احلكومات 
السابقة مرارا وتكرارا بإزالتها 

ولم تنفذ.
وقال النمالن في تصريح 
صحافي إن ما يعانيه أهالي 
ضاحية علي صباح السالم 
ال ميك���ن الس���كوت عن���ه، 
فق���د انته���ت احلكومة من 
الدراسات حول أسباب  كل 
التلوث ف���ي املنطقة ومدى 
جدي���ة وخط���ورة الوضع 
خالل اللج���ان البيئية التي 
شكلت وأقرت وجود مصانع 
غير متوافقة مع االشتراطات 
البيئية وأوص���ت بإزالتها 

بشكل فوري.
وأض���اف: يج���ب على 
احلكوم���ة احلالية أن تنفذ 
التوصيات وتق���وم بإزالة 

صرح مقرر اللجنة الصحية 
النائب د.محمد الكندري بأهمية 
ان يقوم وزير الصحة بإجراءات 
اصالحية جادة وسريعة في 
أركان وزارته، وان يعمل على 
محاربة أوجه الفساد التي باتت 

تنخر في اجلسم الطبي.
وشدد د.الكندري على ان 
التعيينات القادمة لرؤس���اء 
األقس���ام س���تحدد توجهات 
الوزير، وعلى ضوئها سنقّيم 
أداءه في بداية مش���واره في 
الوزارة، حيث ان رئاسة القسم 
في اي تخصص يجب ان ُتسند 
الى اصحاب الكفاءة والرؤية 

أكد النائب مبارك الوعالن 
ان ما مت تداول���ه في املواقع 
االجتماعية ح���ول ابنه غير 
صحيح، مطالبا وزير الداخلية 
بتطبيق القانون على الكل وال 
يس���تثني احدا وفق مسطرة 

واحدة.
الوع���الن، في  وأوض���ح 
تصري���ح صحاف���ي، ان م���ا 
تناولت���ه املواقع االجتماعية 
حول قضية ابنه مع اآلسيويني 
غير صحيح وكذب وجتريح 

شايع الشايع

سالم النمالن

د.محمد الكندري

مبارك الوعالن

القضية حادث سير فقط


