املال والسويط ينسقان الستجواب وزيرة األشغال
هنأ النائب ب��در امل�لا الشعب الكويتي
ب��ع��ودة ص��اح��ب السمو نتمنى ان تعود
البركة ال��ى البالد خصوصا بعدما راينا
من تناحر سياسي اخيرا وان تنور الديرة
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بتواجده
وفي موضوع اخر قال املال في التصريح
الصحفي ال��ذي ادل��ى ب��ه ام��س ف��ي املركز
االعالمي ملجلس االمة انه مت التنسيق مع
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عوده الرويعي

عسكر :يوم فرح وبهجة

الصالح  :صباح الكويت يتجدد
إشراقه بعودة سمو أمير البالد
قال النائب خليل الصالح» إن صباح الكويت
يتجدد إشراقه بعودة سمو امير البالد الشيخ
صباح األحمد ،ساملاً إلي البالد ،مهنئاً الشعب
الكويتي بسالمة سموه.
واض���اف ال��ص��ال��ح «أن سمو األم��ي��ر وحد
القلوب قبل العقول بانسانيته واجتمع عليه
القاصي والداني ،فهو األب والقائد والناصح
احلكيم.
واستطرد الصالح إن الله عز وجل استجاب
لتلك الدعوات اخلالصة ولم يخذل األنفس التي
تضرعت إليه بأن يشفي قائد االنسانية الذي
شهد له العالم اجمع بحب الناس واملسارعة
في اخليرات.
وثمن الصالح االهتمام الدولي بصحة سمو
األمير من خالل البرقيات واالتصاالت الهاتفية
التي جسدت مكانة سموه االممية التي لم يسعى
إليها وإمنا كانت تتويجا ً إلخالصه وتعبيرا ً عن
حكمته التي اختارت العمل االنساني وعدم
اخلوض في الصراعات لتخفيف اوجاع وآالم
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الغامن يجتمع ورئيسة البرملان
الصربي في بلغراد

الرويعي :قائدنا
سيصل الكويت
اليوم بسالمة الله
زف رئيس مجلس األم��ة باإلنابة الدكتور عودة
الرويعي البشرة للمواطنني واملقيمني مبوعد عودة
سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح
قادما من الواليات املتحدة االمريكية حيث ذكر ان
سموه حفظه الله ورعاه سيعود ألرض الوطن اليوم
االربعاء
كما قال عودة الرويعي انه استلم استجواب وزير
املالية ومت ابالغ رئيس احلكومة والوزير املستجوب
ومت ادراجه على جدول اعمال اجللسة املقبلة

النائب ثامر السويط لتقدمي استجواب إلى
وزي���رة االش��غ��ال ح��ول موضوعي الطرق
واالسكان وق��ال املال نالحظ استمرار عدم
مباالة مجلس ال���وزراء في قضية مصفاة

فيتنام وي��ب��دو ان رئيس احلكومة وزي��ر
النفط ميلكان القدرة على التجاهل وسارد
على ذل��ك في قاعة عبد الله السالم خالل
األيام املقبلة

احملتاجني في كل انحاء العالم.
ا أن ال��ل��ه سبحانه
واختتم الصالح ق��ائ�ل ً
وتعالى يجاز باالحسان من احسن عمالً ،وال
عجب أن يحصد سموه ما زرعه من حب ووحدة
وتآخي بني القلوب ،داعياً املولى عز وجل بأن
يحفظ سموه من كل مكروه وسوء.
واعتبر النائب عسكر العنزي يوم عودة سمو
أمير البالد إلى أرض الوطن يوم فرح وبهجة
ألن سموه يحظى مبكانة خاصة ف��ي قلوب
الكويتني واملقيمني على هذه األرض الطيبة ،
مؤكدا أن سموه وعلى مدى عمله الدبلوماسي
والسياسي كان منبع احلكمة واحلنكة ومصدر
فخر الكويتيني كافة نظرا ل��دوره االصالحي
واإلنساني .
وقال العنزي :وعلينا أن نشكر الله أوال الذي
استجاب لدعاء الكويتيني ومنّ على «العود «
بالصحة والعافية ويجب أن يكون يوم عودته
فرحا يعم البالد فهو احلصن احلصني للكويت
بعد الله.

اجتمع رئيس مجلس األمة مرزوق
علي ال��غ��امن ف��ي العاصمة (بلغراد)
ام��س إل��ى رئيسة ال��ب��رمل��ان الصربي
مايا جويكوفيتش ،وذل��ك على هامش
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي
الـ .141
وج��رى خ�لال االجتماع بحث سبل
تعزيز وتطوير العالقات بني الكويت
وصربيا في مختلف املجاالت خاصة في
شقها البرملاني.
ك��م��ا ب��ح��ث االج���ت���م���اع ع�����ددا من
املوضوعات والقضايا ذات االهتمام
املشترك ،باالضافة الى مناقشة العديد
من البنود املدرجة على ج��دول اعمال
مؤمتر االحت��اد وآلية تنسيق املواقف
بني اجلانبني جتاهها.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع وك��ي��ل الشعبة
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب راك����ان النصف،
وعضوا الشعبة النائبان علي الدقباسي
وصفاء الهاشم ،وسفير دولة الكويت
لدى جمهورية صربيا يوسف

الغامن مصافحا مايا جويكوفيتش

العتيبي« :اإلطفاء» أكثر املؤسسات انضباط ًا
ونرفض حتويلها ملؤسسة عسكرية

ريا�ض عواد

وصف النائب خالد العتيبي مهام رجال اإلطفاء وجهودهم
الشاقة التي يبذلونها للحفاظ على األرواح واملمتلكات باألداء
األكثر تنظيما مقارنة بكل اجلهات االخ���رى ،مؤكدا أن أي
قانون يستهدف هذا الكيان املنظم على غير رغبة منتسبيه قد
يأتي بشكل عكسي ونفقد بسببه مؤسسة انضباطية قدمت
الكثير من أرواح موظفيها وتعتبر من أكثر املؤسسات املدنية
تنظيمًا في البالد .وأضاف العتيبي لقد جنحت اإلطفاء بشكلها
املدني احلالي وحققت إجن��ازات كبيرة وب��دلاً من تعزيز هذه
اخلصوصية واعطائها امتيازات أكثر يتم القفز لتحويلها

ملؤسسة عسكرية على غير رغبة العاملني بها؟ على الرغم أن
الكل يدرك أن أغلب العاملني باإلطفاء كانوا يعملون بالسلك
العسكري والتحقوا باإلطفاء بعد تقدمي استقاالتهم وجميعهم
ميتاز باالنضباط والكفاءة املهنية.
واختتم العتيبي تصريحه بقوله تطبيق القانون رقم 23
لسنة  1968بشأن قوة الشرطة على رجال اإلطفاء أمر غير
ع��ادل ومجحف في حقهم داعيًا احلكومة بسحب مشروعها
املقدم الشهر املاضي واخل��روج مبشروع متكامل يأتي وفق
مناقشات مستفيضة مع منتسبي اإلطفاء لضمان استمرارية
التميز الذي حتظى به اإلطفاء.

خالد العتيبي

