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اشاد النائب حسني مزيد بالتعاون النيابي 6
بخصوص اقرار حقوق السكن للمرأة الكويتية 
املتزوج���ة من غير كويتي مؤكدا على ان هذا 
من ش���أنه منح االس���ر الكويتية مزيدا من 
االس���تقرار واالمن وهو جان���ب مهم وطالب 
مزيد في تصريح صحافي بضرورة التعاون 
احلكومي لالنتهاء م���ن قضية غير محددي 

اجلنسية كونها استمرت طويال معلقة ودون 
حلول، وقال مزيد ان هذه الفئة تعاني من سوء 
الظروف املعيشية والصحية واالجتماعية، 
وهناك انتهاك حلقوقهما االنسانية وهو امر 
اساء الى سمعة الكويت في اخلارج، لذا اصبح 
احل���ل اآلن قضية جوهرية وملحة وال مجال 

للتراجع عنها.

مزيد يشيد بقرار منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن

يترشح لعضوية اللجنة المالية

دميثير ينتقد تصريحات الشمالي حول معالجة 
القروض ويطالبه بعدم تحدي مشاعر المواطنين

ابدى النائب خلف دميثير 
اسفه الشديد ملا اسماه »ديوانية 
الشمالي« قاصدا تصريحات 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
ازمة ديون  الرافضة ملعاجلة 
املواطنني مس���تغربا حتديه 
ملشاعر املواطنني الذين هم في 
امس احلاجة ملساعدة بلدهم 
وحكومتهم ومجلسهم لهم داعيا 
الشمالي للتريث وانتظار ان 
يخرج مقترح معاجلة ديون 
املواطنني بشكل واضح ومن ثم 
يعطي رأيه وعدم العمل بندية 
وعدائية ضد الشعب وكأن هناك 

من ميلي عليه.

إسقاط القروض

وقال دميثير في تصريح 
صحافي: نحن لم نقل ان العالج 
هو اسقاط القروض بل هدفنا 
الوصول حل���ل ملعاجلة ازمة 
مديونيات 90% من املواطنني 
اوامر  سواء من صدر ضدهم 
ضبط واحضار او من ال تكفيهم 
رواتبه���م لينعم���وا بالعيش 
في حي���اة كرمية، موضحا ان 
املواطنني يعيش���ون معاناة 
وتراكما في الفوائد وهذه هي 

التي تقصم ظهر البعير.

رواتب المواطنين

مضيفا: ال يبقى من رواتب 
املواطنني شيء وفي رقابهم 

من رحم هذا الشعب«.

اإلحتالل الغاشم

واكم���ل دميثي���ر: كما متت 
معاجلة مديوني���ات االحتالل 
الغاشم واملديونيات الصعبة 
يجب اآلن عالج هذه االزمة حتى 
وان كانت ال متثل العدالة الكاملة 
الن املديونيات الصعبة لم تكن 
عادلة خاشيا ان تستفحل االزمة 
ويصبح املواطنون واسرهم عبئا 
على االقتص���اد الوطني النهم 
حتما س���يعجزون عن توفير 

احلياة الكرمية السرهم.

بخل الحكومة

واس���تغرب دميثير بخل 
احلكومة على مواطنيها والدولة 
متلك فوائض مالية واس���عار 

النفط ليست منخفضة.
ومن جانب آخر اكد دميثير 
عدم خوضه النتخابات امني 
س����ر او مراقب مجلس االمة، 
الترش����ح  كاش����فا عن نيته 
لعضوية اللجنة املالية، نافيا 
ما تناقلته بعض الصحف عن 
نيته الترشح المانة السر بدعم 
حكومي بدافع الترضية قائال، ال 
يوجد شيء بيني وبني احلكومة 
وما حدث سابقا كان في حلظة 
انفعال ولن يغير ما في توجهي 
بأن اقرب حزب الى قلبي هو 

حزب احلكومة.

اسر لها احتياجات ضرورية، 
وزاد دميثير »اهل البلد اولى 
بأن تعالج مشكالتهم« مؤكدا 
اننا مع اس���قاط الفوائد وان 
تبرمج املديوني���ة االصلية 
على اقس���اط ال تتعدى %35 
من الراتب، مضيفا: هذا ليس 

حراما.
وأضاف متس���ائال: وملاذا 
ال تتناقش احلكومة في هذا 
االمر؟ امال ان تبادر احلكومة 
في مس���ك زم���ام االمور وان 
تق������ول انها اح���رص على 
املواطن��ني من اي طرف آخر 
وحتى مجل�����س االمة ال ان 
يتصدى وزير املالي��ة للشعب 
كل يوم عب��ر وسائ��ل االع��الم، 
موجه��ا كالمه للشمال��ي »ال 
يج���وز لك ذلك، وال تنس ان��ك 

24% من أسهمها للحكومة و26% للمزايدة العامة و50% للمواطنين

5 نواب يقترحون تأسيس شركات لتزويد خدمات اإلنترنت

مزايدة عامة علنية تشترك فيها 
شركات املساهمة املدرجة في سوق 
الكويت لالوراق املالية والشركات 
االجنبي����ة املتخصصة في مجال 
التي يواف����ق عليها  االتص����االت 
مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك 
شركات االتصاالت الهاتفية املتنقلة 
املساهمة الكويتية القائمة في تاريخ 
طرح هذا املزاد، حيث ميتنع عليها 
املس����اهمة بطريق مباشر أو غير 
مباشر في هذه الشركات، وتضع 
وزارة املواصالت شروط وضوابط 
هذه املزايدة، ويرسو املزاد على من 
يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته 
االس����مية مضافة اليها مصاريف 
التأسيس � ان وجدت � ويلتزم من 
يرسو عليه املزاد وبالسعر الذي 
رس����ا به املزاد، باالكتتاب بجميع 
االس����هم التي تؤول ال����ى الدولة 
وفقا ألحكام املادة الثالثة من هذا 
القانون، نس����بة 50% من األسهم 
العام جلميع  تخصص لالكتتاب 
املواطنني. حتول الزيادة الناجتة 

عن بيع األسهم وفقا ألحكام البند 
»أ« من هذه املادة الى االحتياطي 

العام للدولة.
 م�ادة ثالثة: تتولى الدولة دفع 
قيمة االكتتاب نيابة عن املواطنني 
وتوزع جميع االسهم املخصصة 
العام بالتس���اوي بني  لالكتتاب 
الكويتيني املسجلة أسماؤهم في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية في 
يوم االكتتاب ومن غير تخصيص 
لكسور األسهم، على ان يتم تسديد 
قيمة ه���ذه االكتتاب���ات من قبل 
املواطنني للدولة وفقا لالجراءات 
وبالطريق���ة التي حتددها اجلهة 
احلكومية املختصة دون اي فوائد 
او رسوم او اي زيادة فوق سعر 
السهم في االكتتاب في موعد أقصاه 
آخر يوم في الشهر الذي تنقضي 
في نهايته سنة ميالدية كاملة بدءا 
من اول الشهر التالي للشهر الذي 
تولت فيه الدولة االكتتاب نيابة 
عن املواطنني. وتؤول الى الدولة 
كسور االس���هم غير املخصصة 

إليهما  للمواطن���ني، كما ت���ؤول 
التالي النتهاء  اليوم  اعتبارا من 
املوعد احملدد لتس���ديد املواطنني 
لقيمة هذه االكتتابات وفقا ألحكام 
الفقرة السابقة، جميع األسهم التي 
لم يسدد فيها املواطنون قيمتها 
للدول���ة خالل ذل���ك املوعد ألي 
سبب من االسباب، وتقوم الدولة 
بتحويل ملكية هذه األسهم خالل 
مدة يحددها مجلس الوزراء الى 
الش���ركة التي رسى عليها املزاد، 
وذلك بعد اس���تيفاء قيمتها منها 
وفقا ألح���كام البند »أ« من املادة 

الثانية من هذا القانون.
م�ادة رابعة: مع ع����دم اإلخالل 
بأحكام املادة االولى من هذا القانون، 
حتدد فترة للريب����ة تبدأ اعتبارا 
من الس����ادس عشر من اغسطس 
2009 وحتى تاري����خ العمل بهذا 
القانون ال يج����وز خاللها اصدار 
اي ترخي����ص لتزوي����د اخلدمات 
املشار اليها في املادة االولى منه 
او جتديد اي ترخيص انتهى قبل 

خلف دميثير

سعد اخلنفور

صالح املال

حسني القالف

د.حسن جوهر مسلم البراكاحمد السعدون

طلب من الهارون كبح جماح بعض التجار الجشعين

الخنفور: على »التجارة« ضبط 
أسعار مستلزمات إنفلونزا الخنازير

القالف يسأل الحماد عن بعثة الحج
وعدد المدرين واإلداريين في كل بعثة

طالب النائب سعد اخلنفور 
وزارة التجارة والصناعة بحماية 
املستهلك من الغالء الذي طرأ 
مؤخرا على املستلزمات اخلاصة 
مبرض انفلونزا اخلنازير مشددا 
على ضرورة ان تتدخل الوزارة 
الدور  لضبط االس���عار وهو 
املناط بها في السوق حلماية 
املواطنني من جشع بعض التجار 
الذين يحاول���ون التربح على 
حساب ذوي الدخول احملدودة 
عبر تفعي���ل دور إدارة حماية 

املستهلك.

حماية األبناء

وقال اخلنفور في تصريح 
التي  ال��م���واد   ان  صحاف���ي 
يحتاجه�����ا املواطن حلماي��ة 
أبنائه وأسرت��ه من هذا الوب���اء 
أصبحت ليس�����ت في متناول 
الفاحش  الغ��الء  ي��ده بسبب 
الذي ط��رأ على الس��وق احمللية 
لتلك امل��واد ومثال عل��ى ذلك 
أن معقم اليدين ارتف��ع سعره 
بنسب��ة 30% منذ دخ��ول املرض 
اللع�����ني وخصوصا بع���د ان 
طلب�����ت وزارة التربية م���ن 
الطلب��ة جلب تلك املستلزم���ات 
معه��م كنوع من انواع احلماي���ة 
م��ن ش���ر هذا املرض غير أن 
جت���ار االزمات لم يأل���و جهدا 
ولم يفوت���وا الفرصة دون أن 
اللعب بأس���ع��ار  يدخلوا في 
تل�����ك املس���تلزمات في ظل 
وج��ود إدارة حلماية املستهل��ك 

الس����عدون  النواب احمد  قدم 
ومس����لم البراك والصيفي مبارك 
ود.حسن جوهر وخالد الطاحوس 
اقتراحا بقانون بتأسيس شركات 
مساهمة كويتية لتزويد خدمات 
االنترنت ونقل املعلومات والواي 
ماك����س وغيره����ا م����ن اخلدمات 
الالسلكية وتنظيمها مع اعطائه 
صف����ة االس����تعجال. وج����اء في 

القانون:
م�ادة أولى: تلت���زم احلكومة 
اكثر مقرها  أو  بتأسيس شركة 
الكويت يكون اختصاصها تزويد 
خدمات االنترنت ونقل املعلومات 
والواي ماكس والنفاذ الالسلكي 
العريض���ة وغيرها من  للحزم 
اخلدمات الالسلكية التي يرخص 
لها فيها مبقتضى عقد تأسيسها 
دون ان يك���ون من بينها خدمة 
»االتص���االت الهاتفية املتنقلة« 
حيث ال يجوز ان يرخص لها فيها. 
ويعهد مجلس الوزراء الى جهة 
حكومية يكون لها وحدها القيام 
بتأسيس هذه الشركات على ان 
يتم تأس���يس اول شركة خالل 
ستة شهور من تاريخ العمل بهذا 
القانون. وتخضع هذه الشركات 
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في 
هذا القانون الحكام كل من القوانني 
رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 
1960 ورقم 26 لسنة 1996 املشار 

اليها، بحسب االحوال.
مادة ثانية: تخصص اسهم هذه 

الشركات على النحو التالي:
نسبة 24% من االسهم للحكومة 
واجلهات العامة التابعة لها، نسبة 
26% من االسهم تطرح للبيع في 

هذه الفت����رة او ينتهي خاللها او 
بعدها، ويعتبر باطال بطالنا مطلقا، 
وال ينتج أثرا، وال يكسب حقا، وال 
يج����وز االحتجاج به أمام احملاكم 
على اختالف درجاتها، وال يتصحح 
مبرور الزمن اي تصرف يتم على 

خالف ذلك.
مادة خامسة: يصدر خالل 3 اشهر 
من تاريخ العمل بهذا القانون بعد 
اخذ رأي وزير املواصالت مرسوم 

متضمن ما يلي:
� حتدي����د اجله����ة او اجلهات 
املخولة إصدار جميع انواع وفئات 
بطاقات االتصاالت الدولية مسبقة 
الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها 
واستخدامها مبا يضمن حتصيل 
الدولة حلقوقها من هذه اخلدمة.

� حتديد اجلهة او اجلهات املخولة 
بتوفير خدمات الهوائيات واألبراج 
جلميع شركات االتصاالت الهاتفية 
املتنقلة والشركات األخرى املرخص 

لها وفقا ألحكام هذا القانون.
� حتدي����د اجله����ة او اجلهات 
املخولة بتنظيم اجراءات نقل ارقام 
مشتركي مشغلي شركات االتصاالت 
الهاتفية املتنقلة من مش����غل الى 

مشغل آخر.
� تنظيم منح تراخيص تقدمي 

خدمات االنترنت الفرعية.
اي قرارات تنظيمية اخرى.

مادة سادسة: باستثناء خضوعها 
ألح����كام املادة اخلامس����ة من هذا 
القانون، ال تخل أحكامه االخرى 
مبا هو مقرر لشركات االتصاالت 
الهاتفية املتنقلة املشار اليها ومبا 
هو مرخ����ص لها فيها من خدمات 

تقدمها للمشتركني.

كعادته���ا غارقة في سبات عميق 
وسلم���ت نفسها للنوم تاركة 
البلد بيد من ال يرحم املواطن 

من جشعه وطمعه.

ارتفاع غير مسبوق

وأوضح أن باقي املستلزمات 
ايض���ا ش���هدت ارتفاعا غير 
مسبوق مثل املناديل املعقمة 
والكمام���ات والقفازات حيث 
شهدت تلك املستلزمات ارتفاعا 

بنسبة %27 .
متسائال من يتحمل مسؤولية 
هذا االرتفاع والوزارة التي من 
املفترض ان تضبط هذا الغالء 
بعيدة عن السوق؟ مشي���را إلى 
أن الوضع ال ميكن الس���كوت 
علي���ه ومطلوب م���ن الوزير 
الهارون أن يوقف هذه  أحمد 
املهزلة فورا وأن يعيد األمور 
إلى نصابها وكبح جماح بعض 

التجار اجلشعني.

القالف  النائب حسني  وجه 
س����ؤاال لوزير الع����دل ووزير 
االوقاف والش����ؤون االسالمية 
راش����د احلم����اد بش����أن بعثة 

احلج.
وتس����اءل القالف: هل بعثة 
احلج تابعة لوزارة الصحة ام 
تتبع وزارة االوق����اف؟ طالبا 
تزويده بعدد املبتعثني في بعثة 
احلج للسنة املاضية مع ادراج 
اسمائهم وصلة القرابة بني افراد 
البعثة ان وجدت، وعدد املدراء 
واالداريني في بعثة احلج كل على 
حدة، وقال: مت تأجير 3 عمارات 
في منطقة التسنيم في املوسم 
املاضي للح����ج، طالبا تزويده 
بالقيمة االيجارية لهذه العمارات 
الذي كتبه  الثالث، والتقري����ر 
د.محمد املشعان حول مكان هذه 
العمارات والنتائج التي ميكن ان 
يتعرض لها افراد البعثة بسبب 

موقع العمارات.
وقال: كانت تكلفة املخيم 150 
الف دينار فارتفعت الى 370 الفا 
في العام املاضي، فما اسباب هذا 
االرتفاع في قيمة التكلفة، ومن 
يتحمل نثريات وزارتي االوقاف 
والداخلية؟ طالبا تزويده بعدد 
املوظفني التابعني لوزارة الصحة 
ووزارة االوق����اف ف����ي البعثة 
الرسمية للحج في االعوام 2004 
و2005 و2006 و2007 و2008، 
وكم املبالغ التي تدفعها البعثة 
للدعاة؟ مع تزويدي بأسمائهم 
العلمي����ة وصلة  وش����هاداتهم 
القرابة ان وج����دت، ومنى الى 
علمي ان هوية البعثة الكويتية 
للحج كان����ت عليها علم احدى 

الدول، فما مدى صحة ذلك؟ مع 
التي  تزويدي بنموذج للهوية 
قدمته����ا البعث����ة للعاملني في 
املوسم املاضي، وتعرض بعض 
افراد البعثة حلاالت تسمم، فما 
االجراءات التي اتخذتها البعثة 
مع املقاول الذي مت التعاقد معه، 
ومن هو املق����اول مع تزويدي 
العقد املوقع مع  بنس����خة من 
الى  مق����اول االغذية؟ ومن����ى 
علمي ان البعثة الصحية اضطر 
افرادها لتهريب بعض االسعافات 
احململة باالدواية والثالجات وقام 
املوظفون بدفع مبالغ 2900 ريال 
الدخال السيارات احلكومية التي 
منعت من قبل افراد الش����رطة 
السعودية، فما مدى صحة ذلك؟ 
وان ص����ح فما االس����باب التي 
منعت البعثة من التصريح لهذه 
السيارات؟ وقال: يشتكي افراد 
البعثة من العاملني في الصحة 
من سوء التعامل من قبل بعثة 
االوقاف، فما االسس التي يتم بها 
اختيار افرادها التابعني للوزارة 

واحلاقهم في البعثة؟

طالب رئيس الوزراء بالتحرك لوقف العبث بالمال العام

المال: نادي فروسية الفروانية غير مشهر 
ويستولي على أراٍضٍ من أمالك الدولة

انتقد النائب صالح املال بشدة 
الصمت احلكومي جتاه التجاوزات 
املس����تمرة في نادي فروس����ية 
الفروانية، مؤكدا ان هناك هدرا 
صارخا للم����ال العام، ومطلوب 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
التحرك بشكل عاجل لوقف هذا 
العبث. وهدد املال في بيان صحافي 
باستخدام كل األدوات الدستورية 
في سبيل وقف مسلسل التجاوزات 
الواقع على مرأى ومس����مع من 
املسؤولني الذين لم يحركوا ساكنا 
جتاه تقنني األوضاع وحماية أمالك 

الدولة واملال العام.
وقال امل����ال: انطالقا من مبدأ 
تشجيع التربية الرياضية والثقافة 
االجتماعية ووفقا ألحكام املادة 8 
من املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 
1978 بش����أن الهيئات الرياضية 
والتي جاء فيها ان النادي الرياضي 
هو هيئة تهدف الى نشر التربية 
الرياضية وما يتصل بها من نواح 
ثقافية واجتماعية وروحية وتهيئة 
الوسائل وتيسير السبل لشغل 
اوقات ف����راغ األعضاء مبا يعود 
عليهم بالفائدة من هذه النواحي، 
اال ان هذا النص بدا غائبا بشأن 
ما تبع اخلطوة التي شرع فيها 
مجموعة من األشخاص في العام 
2002 عندما قاموا بتكوين جمعية 
ذات نفع عام تضم مجموعة من 
األعضاء وكان من بينهم من يدعي 
أنه رئيس فروسية الفروانية الذي 
نصب نفسه القائم باالدارة على 
هذه اجلمعية وتوج نفسه رئيسا 
ملجلس ادارتها وكان من بني اعماله 
املزعومة التي يقوم بها انطالقا 

من هذا املنصب. 
واش����ار النائب امل����ال الى ان 
اهم تل����ك املخالفات التي قام بها 
من يدعي انه رئيس فروس����ية 
الفروانية هي: انتهاك امالك الدولة 
واهدارد املال العام، اذ جاء في نص 
املادة 17 من الدستور الكويتي ان: 
»لألموال العامة حرمة وحمايتها 
واجب على كل مواطن«، كما جاء 
في نص املادة 1 من القانون رقم 
1993/1 بشأن حماية االموال العامة 
ان »لألموال العامة حرمة وحمايتها 
ودعمه����ا والذود عنها واجب كل 
مواطن«، فضال عما جاء في نص 
املادة 2 من ذات القانون أن يقصد 
باألموال العامة في تطبيق احكام 
هذا القان����ون: »ما يكون مملوكا 
الدارة احدى اجلهات اآلتية أيا كان 
موقع هذه االموال في داخل البالد 
وخارجها )الدولة � الهيئات العامة 

� املؤسسات العامة..(.
وط����رح املال عدة تس����اؤالت 
قائ����ال: الس����ؤال املط����روح هنا 
والذي ي����راود تفكير كل مواطن 

داخل الكويت: أي����ن تذهب هذه 
األموال؟ وما مصير األموال التي 
يتم حتصيلها؟ وملصلحة من يتم 
إهدار هذه األموال؟ في مقابل تلك 
التساؤالت، أعرب املال عن أسفه 
الشديد بأن يكون »كل هذا العبث 
على مرأى ومسمع من املسؤولني 
في الدولة وحتت بصر وبصيرة 
كل اجله����ات احلكومية، التي لم 
حترك ساكنا نحو تقنني األوضاع 
وحماية أمالك الدولة واملال العام، 

وذلك يتمثل في اآلتي:

وزارة المالية

بتاري����خ 2002/3/6 تعاقدت 
وزارة املالية )ادارة امالك الدولة( 
مع رئيس نادي الصيد والفروسية 
على تأجي����ر ارض مس����احتها 
2565000 مت����ر مربع املرخص 
بإقامتها للنادي املذكور وذكرت 
م/6 من العقد ان يتعني على الطرف 
الثاني احلصول على الترخيص 
الالزم عند القيام بإنشاء األبنية او 
ادخال اي تعديالت عليها، وحيث 
انه ال توجد التراخيص املذكورة 
في هذا االتفاق فإن هناك انتهاكا 
اليه، ناهيك  العقد املشار  لبنود 
عن انته����اك أحكام هذا العقد في 
املادة العاشرة والتي حتظر على 
الط����رف الثاني مباش����رة الغير 
واستغالل االراضي املؤجرة في 
الغرض املخصص له او التنازل 

للغير او التأجير من الباطن.
الكتاب املؤرخ في  فضال عن 
2009/3/17 املوج����ه ممن يدعي 
الفروانية  انه رئيس فروس����ية 
الى وزير املالي����ة/ امالك الدولة 
بشأن طلب اعتماد مخطط لضم 
84 حظيرة داخل ح����دود نادي 
الصيد والفروس����ية عالوة على 
لن����ادي  ان االرض املخصص����ة 
فروسية الفروانية هي من امالك 
الدول����ة التابعة ل����وزارة املالية 
والت����ي ميثلها وزير املالية الذي 
كان يج����ب علي����ه التحقيق من 
كل الوقائ����ع واالنته����اكات التي 
تقع على هذه االراضي واالموال 
العامة وإهدارها بصفته املهيمن 

على خزانة الدولة.

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

حيث انه بتاريخ 2009/6/30 
تقدم اح����د االعض����اء الى وزير 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
بطل����ب يلتمس فيه اإلذن واألمر 
من الوزير بالب����دء في اجراءات 
تأسيس نادي فروسية الفروانية 
وفقا ألحكام القانون رقم 42 لسنة 
1978 بش����أن الهيئات الرياضية 
والقانون 5 لس����نة 2007 بشأن 
األندية الرياضية وقد تعرض هذا 

الى السكوت والتغاضي  الطلب 
وهي سمة التعامل مع هذه الوزارة، 
علما ان القائمني على الوزارة قد 
أصدروا شهادة رسمية ثابت فيها 
ان فروسية الفروانية ليست مقيدة 
لديها. وجدد النائب املال تساؤالته 
الى وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل مفادها: »مل����اذا لم تأذن 
بالبدء في اتخاذ اجراءات إشهار 
نادي فروس����ية الفروانية حتى 
اآلن؟ وملصلح����ة من هذا التولي 
واإلعراض عن هذا األمر والتمادي 
واالستمرار في انتهاك حرمة أمالك 

الدولة وإهدار املال العام؟«.
وتابع املال قوله: »األدهى من 
ذل����ك والطامة الكب����رى، هو في 
حتدي رئيس مجلس ادارة نادي 
الصيد والفروس����ية لقرار سمو 
ال����وزراء، حيث  رئيس مجلس 
انه بتاري����خ 2008/11/6 اصدرت 
رئاسة مجلس ادارة نادي الصيد 
والفروسية تفويضا الى من يدعي 
بأنه رئيس فروسية الفروانية � 
مبراجعة جميع االعمال املتعلقة 
بفروسية محافظة الفروانية في 

دوائر الدولة املختلفة«.
وأضاف: وق����د مت إصدار هذا 
التفويض مع علم رئيس مجلس 
ادارة نادي الصيد والفروس����ية 
واليقيني بأن األمانة العامة مبجلس 
الوزراء قد وجهت خطابا بتاريخ 
2007/11/14 الى وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل تش����ير فيه 
الى قرار مجلس الوزراء رقم 971 
اجتماعه رقم 2-2007/45 املنعقد 
بتاريخ 2007/10/17 القاضي بالعلم 
بإفادة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل، اذ ق����رر تكليف الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مباشرة 
االجراءات الالزمة لضم فروسيات 
األحمدي واجلهراء والفروانية الى 
نادي الصيد والفروسية باعتبارها 
فروعا لها وقد أفاد اخلطاب املاثل 
بأن مجلس الوزراء في اجتماعه 
رقم 3-2007/49 املنعقد بتاريخ 
2007/11/12 قرر إعادة النظر في 
قراره املشار اليه إلخضاعه ملزيد 

من الدراسة وأصدر املجلس قراره 
رقم 1080 التال����ي: »تعديل قرار 
مجلس ال����وزراء رقم 971 املتخذ 
في اجتماعه رق����م 2007/45-2 
املنعقد بتاريخ 2007/10/17 ليصبح 
على هذا النحو: »إعادة املوضوع 
للجنة الشؤون القانونية للمزيد 
من الدراس����ة ومواف����اة املجلس 

بالتوصية املناسبة«.

وزارة البلدية

البلدي����ة  مس����ؤولية وزارة 
بصفتها اجلهة احلكومية التي تقوم 
بإصدار التراخيص بشأن تثبيت 
احلظائ����ر وتخصيص األراضي 

عليها للجهات واألشخاص.
وكان بتاريخ 2005/3/20 قد 
مت تأش����ير من مدير عام البلدية 
بتثب����ت موقع حظائ����ر اخليل 
املطل����وب اضافتها ضمن حدود 
الفروانية، وذلك  نادي فروسية 
باالتفاق مع وزارة املالية ضمن 
املكاتبات التي تتم بينهما، فضال 
عن ذلك فإن وزارة البلدية على 
علم تام ويقيني بأن نادي فروسية 
الفروانية غير رسمي ولم يقنن ولم 
يتخذ بشأنه أي اجراء من اجراءات 

التأسيس واالشهار.
ومع ذلك فإن الوزارة تتعامل 
مع جه����ة غير مش����هرة ومتنح 
التراخيص وتتعامل معها على 
اعتبار ان صفتها القانونية قائمة 
وكاملة في حني انها منعدمة، ومن 
ثم يصبح وزير البلدية مسؤوال 
عن هذه االنتهاكات والتجاوزات 
في الق����رارات والتراخيص التي 
يصدرها الى جمعية غير مشهرة 

وغير قانونية.

رئاسة مجلس الوزراء

ملا كان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء يهيمن مبنصبه املعهود 
اليه على جميع ال����وزارات وله 
الرقابة واإلشراف ومتابعة  حق 
ما يقومون به من أعمال )إداريا 

وماليا وسياسيا(. 
فإنه إزاء ذلك يكون قد ال يعلم 
سموه بهذه األحداث او يكون لديه 
العلم ولم يتصرف سموه في هذا 
األمر ألسباب ال نعرفها فإنه عليه 
الوالء لهذه الدولة واحلفاظ على 
أمالكها وعلى املال العام بصفته 
رئيس احلكومة التي تعمل على 
ادارة هذه األمالك وتلك األموال.

فإنه من جماع ما تقدم فإن كل 
وزير من الوزراء الثالثة املذكورين 
سلفا مسؤول امام البرملان )مجلس 
األمة( وأمام الش����عب وامام كل 
مواطن وأمام اهلل أوال وأخيرا عن 
كل هذه االنتهاكات وعلى رأسهم 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
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