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قدم النائب س���الم النمالن اقتراحا 6
برغبة بش���أن تخصي���ص كادر طبي 
ومتريض���ي ملتابعة احلاالت الصحية 
لكبار الس���ن في بيوتهم يعمل بنظام 
متواص���ل عب���ر ورديات عل���ى مدار 

الساعة.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة بش���أن 
الس���ماح بتغيير مس���مى االداريني في وزارة اخلارجية 
الى ديبلوماس���يني م���ع ما يتبعه من اثار دون اش���تراط 
وج���ود مؤهل جامعي وذلك متى م���ا كانت خدمة االداري 
في اخلارج 8 س���نوات فاكثر بشرط اجتياز دورة يعقدها 

املعهد الديبلوماسي.

 النمالن لتخصيص كادر طبي
يتابع الحالة الصحية لكبار السن

 الطبطبائي لتغيير مسمى اإلداريين
في »الخارجية« إلى ديبلوماسيين

نواب يدعون لحل مجلس »الغرفة« وتعيين آخر مؤقت وتكليف حارس قضائي
طالبوا بإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين لحين صدور قانون جديد وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة

..وسؤال عن المركز المالي للغرفة
ووجه اخلنفور سؤاال لوزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون جاء فيه: لقد نشر بتاريخ 16 اجلاري خبرا حتت 
عن���وان »40 مليون دينار دخلت خزائ���ن غرفة التجارة 
خالل عام دون غطاء شرعي«، متسائال: ما صحة ما نشر 
بش���أن حتصيل الغرفة 40 مليونا خ���الل العام املاضي؟ 
مع تزويدي باملس���تندات الدالة على اإلجابة؟ ما الوضع 
القانوني لغرفة التجارة والصناعة في البالد؟ ومنذ متى 
لدى وزارتكم العلم بوضعها؟ وهل هناك مخاطبات متت 
بني الوزارة والغرفة لتعديل الوضع؟ ما السند القانوني 
الذي تقوم عليه الغرفة بتحصيل األموال من املواطنني؟ 
وما القيمة اإلجمالية للمبالغ التي قامت الغرفة بتحصيلها 
من املواطنني منذ صدور الدستور والعمل به وحتى يومنا 
هذا؟ هل يدخل خلزائ���ن الدولة اي مبالغ من تلك املبالغ 
التي تق���وم بتحصيلها الغرفة طوال الس���نوات املاضية 
التي ش���رعت فيها بأخذ األموال من املواطنني واملقيمني؟ 
هل تل���زم الوزارة أصحاب الرخ���ص التجارية واحملالت 
والبس���طات باحضار ش���هادة من غرفة التجارة كشرط 
الس���تخراج الرخصة؟ وما السند القانوني الذي ارتكزت 
عليه بهذا اخلصوص؟ ما مصير األموال التي تقوم غرفة 
التجارة بتحصيلها طوال الفترة من بعد صدور الدستور 
وحتى يومنا هذا؟ وهل تقوم بتزويد الدولة مبصيرها؟ ما 
املركز املالي لغرفة جتارة وصناعة الكويت؟ ما التصنيف 
الرسمي للغرفة بحس���ب اجلهات الرسمية )جمعية نفع 
عام � من األندية العامة(؟ مع تزويدي باملستندات الدالة 
على اإلجابة، ما اجلهة املخولة مبراقبة عمل الغرفة ام انها 
ال تخض���ع لرقابة اجلهات احلكومية التابعة للدولة؟ هل 
تقوم وزارة التجارة باإلش���راف على انتخابات الغرفة ام 
ان هناك جهة أخ���رى تقوم بهذا الدور؟ ما اجلهة املخولة 
بالتدقيق على حسابات غرفة التجارة وميزانيتها السنوية؟ 
وه���ل تخضع أعمال الغرفة ماليا وإداريا للرقابة من قبل 
ديوان احملاسبة؟ هل يسير العمل في الغرفة وفقا لنص 
القانون الصادر في عام 1959 قبل صدور الدس���تور ام ان 
هناك تعديالت أدخلت عقب الدستور على النظام األساسي 
للغرفة؟ إذا كانت هناك تعديالت يرجى تزويدي بالتالي: 
متى أدخلت هذه التعديالت؟ ومن الذي قام باعتمادها؟ هل 
عرضت تلك التعديالت على أي مجلس أمة تشريعي لكونه 
املخول بإصدار التشريعات؟ أم انها قدمت اثناء حل مجالس 
األمة وبالتالي صدرت مبرسوم ضرورة او قانون مصدق 
من صاحب الس���مو األمير آنذاك؟ أرجو تزويدي بالطلب 
املقدم كتعديالت على قانون الغرفة بعد نشره في اجلريدة 
الرسمية عام 1959، وما املبررات التي ساقتها الغرفة في 
تعديلها آنذاك؟ وما السند القانوني الذي تقوم على أساسه 
غرفة التجارة وأعضاؤها بتمثيل الكويت في احملافل الدولية 

والدعوات االقتصادية العربية والدولية؟

أحمد الهارون سعد اخلنفور صالح عاشور مبارك الوعالن

وضع الغرفة غير القانوني يؤكد 
ومبا ال يدعو للش���ك ان الوضع 
في البلد »سايب«، واالمور تسير 
بصورة اجتهادية في بلد القانون 
ومؤسس���ات املجتمع املدني ألنه 
من غير املعقول أن تقوم الغرفة 
التجارية بتحصيل املبالغ املالية 
طوال تلك السنني دون أى سند أو 
غطاء قانوني ودون ان نرى حتركا 
من اجلهات املسؤولة في الدولة 
وعلى أعلى املستويات لوقف هذا 
العبث الذي متارسه هذه الغرفة 
وكأننا أصبحنا نعيش وس���ط 
مجموعة م���ن االقطاعيني الذين 
يفرضون »االتاوات« والضرائب 
على أهل الكوي���ت بصورة غير 
مش���روعة وعلى عينك يا تاجر 
وبرعاية حكومية ورسمية، مطالبا 
الوزير الهارون بأن يس���ارع الى 
تعدي���ل املس���ار، وان يبتعد عن 
العنجهية التي يتعامل بها حاليا 
مع املطالبني بتعديل مسار غرفة 
التجارة. وأكد ان الطامة الكبرى 
هي في باقي وزارات الدولة التي 
تش���ترط على التجار الكويتيني 
وأصحاب احملالت والبس���طات 
ان يحضروا ش���هادة اشتراك من 
غرفة جتارة وصناعة الكويت غير 
الشرعية، متسائال: كيف للحكومة 
أن تطلب من جهة غير رس���مية 
الشهادة للمواطنني؟ وهل وصل 
احلال بنا ان نعمل في مجلس األمة 
على إقرار قوانني للنهوض بالوضع 
البالد والوصول  االقتصادي في 
بها ألن تكون مركزا ماليا وجتاريا 
لنفاجأ بأن وضع غرفتنا خاطئ 
وبحاجة لتعديل مسار، مبعنى ان 
باب الغرفة كان مفتوحا باخلطأ 

طوال السنوات املاضية.
وطال���ب اخلنف���ور احلكومة 
بإصدار قرار عاجل حلل مجلس 
ادارة غرفة التجارة وتشكيل جلنة 
إلدارة الغرف���ة وحص���ر االموال 
املوجودة فيها، وان يكون مجلس 
ال���وزراء هو الوصي عليها حتى 
صدور القانون الذي أعلن النائب 
د.حسن جوهر تقدميه، الفتا الى 
انه سيعرض على جوهر املشاركة 
في تقدميه للمجلس، اذ أمكن ذلك 
ودعم القانون لوقف املهزلة التي 

حتصل حاليا.

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
النائبان صالح عاشور  وجه 
ومبارك الوعالن هجوما عنيفا على 
غرفة التجارة والصناعة، واكدوا 
ان وضع الغرفة غير قانوني وغير 

مقبول االستمرارية.

وضع غير قانوني

النائب صالح عاشور استغرب 
استمرار غرفة التجارة والصناعة 
ف���ي عمله���ا رغم وضعه���ا غير 
القانوني واملخالف بشكل يجب 
أال نسكت عليه وإال فإننا شركاء 

في مخالفة القانون.
وقال عاشور ل� »األنباء« كيف 
يكون وضع الغرفة غير قانوني وما 
زالت الغرفة هي من حتصل االموال 
لتجديد الرخص التجارية وتبدي 
موافقتها من عدمها، مشيرا الى ان 
هذه مخالفة صريحة للقانون، بل 
وحتد ايض���ا، مطالبا بأن تكون 
املقبلة لتجديد الرخص  املرحلة 
اما عن طري���ق بلدية الكويت أو 
وزارة التج���ارة بعيدا عن غرفة 
القانوني  التجارة لوضعها غير 
حتى ننتهي من القانون اجلديد 
ادارتها وجترى  ويحل مجل���س 
انتخابات جديدة للغرفة حسب 
القانون اجلديد والذي يتواكب مع 

الدستور وقوانني الدولة.
واضاف عاش���ور انه اذا كان 
هن���اك مالحظ���ات ع ل���ى قانون 
الغرفة اجلديد من قبل االعضاء 
احلاليني في الغرفة فعليهم تقدميها 
لدراستها والنظر بها، مشيرا الى 
ان وضع الغرفة حاليا غير قانوني 
وغير مقبول، ولن نقبل مبخالفة 
القانون ونحن من نشرع القوانني 
ونحافظ عليها، مطالبا احلكومة 
بأن حتت���رم القوانني هي ايضا، 
وان تسارع في حل وضع الغرفة 

غير القانوني.

حل مجلس الغرفة

من جانبه، طالب النائب مبارك 
الوعالن بحل مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت وتعيني 
مجلس مؤقت من ذوي االختصاص 
وتكليف حارس قضائي، مشددا 
في ذات الوقت على ضرورة تعديل 
الوضع القانون���ي اخلطأ لغرفة 

بها هنا حق الدولة في االشراف 
على كل النشاطات داخل اقليمها 
وهذا حق مستمد من سيادة الدولة. 
مشيرا الى ان االشخاص يلجأون 
للحصول على خدمات الغرفة »غير 
احملددة«، ونريد ان نعرف حتديدا 
الغرفة  التي تقدمها  ما اخلدمات 
حتى حتصل على مقابل مادي، مع 
العلم ان كل اختصاصات الغرفة 
التجارة وهيئات  منحت لوزارة 
أخرى؟ وبالتالي وفق اي معيار يتم 
احلصول على مقابل مادي؟ وان 
امليزانية االخيرة لغرفة التجارة 
أرقاما مالية  والصناعة حتم���ل 
كبيرة جدا، وحتى الودائع املالية 
البن���وك كبيرة جدا  للغرفة في 
ايضا، ولكن من يراقب تلك االموال 
وأوجه صرفها؟ مؤكدا ان طبيعة 
النشاط الذي متارسه الغرفة في 
جباية االموال بهذا الشكل تفترض 
ان تكون لدى الدولة رقابة على 

تصرفاتها املالية.
كما ان هناك ممارسات خاطئة 
يتخذها اجلهاز التنفيذي بالغرفة 
منها عدم اعتماد توكيالت صادرة 

م���ن وزارة العدل لبعض الفئات 
بحجة ان هذا إقرار الغرفة وكأنها 
أصبح���ت دولة داخل دولة وهي 
تعيش دورا منف���ردا بعيدا عن 
القوانني والقرارات التي تصدرها 
احلكوم���ة وتعم���ل به���ا جميع 

الوزارات.

دون غطاء قانوني

من جانبه، اس���تغرب النائب 
س���عد اخلنفور مكاب���رة وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
في ايجاد حل لوضع غرفة التجارة 
البالد  التي تعمل في  والصناعة 
منذ أكثر من 40 سنة دون غطاء 
قانوني في بلد يفترض أن القانون 
والدس���تور ينظ���م العمل داخل 

مؤسساته، متسائال:
ه���ل يج���وز أن  تعم���ل جهة 
في الدولة عل���ى متثيل الكويت 
ف���ي اخل���ارج ومقابلة رؤس���اء 
دول واالجتماع م���ع كبار القادة 
واملسؤولني في العالم وهي ذات 

صبغة غير شرعية؟
وقال اخلنفور ان ما يحصل في 

للقانون اجلديد.
وق���ال ان قانون غرفة جتارة 
وصناعة الكويت به خلل اجرائي 
نتيجة القواعد القانونية التي كانت 
حتكم القانون في ذلك الوقت فال 
توجد جهة رقابية ألعمال غرفة 
التجارة والتعامالت املالية سواء 
الت���ي يتم حتصيلها أو التي يتم 
انفاقها، متسائال: من يراقب اموال 
غرفة التجارة في حال مت التبرع 
بها أو تس���ريبها ف���ي طرق غير 
مشروعة وجلهات غير معلومة، 
ومن يحاسب قياديي الغرفة على 
البذخ الشديد الذي يتعاملون به 
وإهدارهم لالموال بوجه حق وبغير 
وجه حق س���واء على السفريات 
على مقاعد الدرجة االولى او على 
احلجوزات الفندقية وغيرها وكل 
هذه النفقات على حساب املساهمني 
املجبرين على دفع رسوم سنوية 
ل� »غرفة التجارة«؟ مشددا على 
التي متنح  الكيان���ات  ان جميع 
اختصاص���ات يج���ب ان تكون 
مسؤولة واملسؤولية تعني املراقبة 
واحملاسبة واملسؤولية املقصود 

التج���ارة وإلغاء الرس���وم التي 
تفرضها على املواطنني حلني صدور 
قانون جديد يكون وفق معايير 
اقتصادي���ة وقانونية س���ليمة، 
ووجود غطاء تشريعي يحكمها 
ألنها ركيزة اساسية في االقتصاد 
الكويتي الذي من خالله تنطلق 

مشاريع اخلطة التنموية.
وشدد الوعالن على ضرورة 
إسراع مجلس الوزراء في تقدمي 
مش���روع بقانون ينظ���م غرفة 
التجارة مبا يتفق مع الدس���تور 
فليس من املعقول ونحن مقبلون 
على تنفيذ اخلطة االمنائية للدولة 
وغرفة التجارة تعمل بال قانون 
وال غطاء شرعي، داعيا احلكومة 
أال تنسى ان القطاع التجاري يعد 
مرتكزا أساس���يا لتنفيذ اهداف 
خطة التنمية. مؤكدا اس���تحالة 
تطبيق القانون الصادر في عام 
1959، مطالبا وزير التجارة احمد 
الهارون باالعتراف بخلل القانون 
واملب���ادرة ال���ى تعديله وايقاف 
الرسوم املفروضة على اصحاب 
انتظارا  التجاري���ة  الس���جالت 

الخرينج إلرسال رجال الحرس الوطني 
واإلطفاء للعالج في الخارج

العنجري يسأل عن الوحدات السكنية والتجارية 
التي استكملت عن طريق نزع الملكية

 هايف يسأل البصيري
عن انتداب العويش في »الكويتية«

معصومة تدعو من بلغوا الـ 21 عامًا 
للتسجيل في الكشوف االنتخابية

قدم النائب مب���ارك اخلرينج اقتراحا برغب���ة أكد فيه ان رجال 
احل���رس الوطني ورجال االطفاء يبذل���ون جهودا كبيرة في حماية 
االرواح واملمتلكات واحلفاظ على االمن، ويواجهون اخطارا كثيرة 
تهدد ارواحهم وس���المتهم، واس���وة بزمالئهم في السلك العسكري 
ف���ي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تق���دم النائب اخلرينج باقتراح 
برغبة، وينص االقتراح على ارسال العسكريني من احلرس الوطني 
ورجال االطفاء للعالج باخلارج هم واقاربهم من الدرجة األولى على 

نفقة الدولة.

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير املالية مصطفى 
الش���مالي طلب فيه تزويده بعدد الوحدات السكنية والتجارية 
واالستثمارية التي مت استمالكها عن طريق نزع امللكية )التثمني( 
في جزيرة فيلكا منذ عام 1991 وحتى تاريخه مبينا فيها القيمة 
االجمالية لالس���تمالكات، وقيمة املت���ر املربع في جميع صنوف 

االستمالك سالفة الذكر، ومعايير تقدير هذه القيمة؟

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس االمة د.محمد البصيري جاء فيه: ما تاريخ بداية 
انتداب مدير ادارة الصحة العامة د.راش���د العويش بوزارة الصحة 
للعمل لدى مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية؟ وما طبيعة العمل 

الذي يقوم به لدى املؤسسة؟ وما عدد ساعات االنتداب؟

دعت النائبة د.معصومة املبارك الناخبني ممن فاتهم التس����جيل في 
س����جل الناخبني الى اال يدعوا الفرصة تفوتهم ف����ي االيام املقبلة. جاء 

ذلك في بيان:
اذكر كل من تنطبق عليه الشروط من ذكر أو أنثى وادعو كل من لم 
يسجل لي اال يتهاون في االسراع للتسجيل ففي كل انتخابات نسمع عمن 
فاته موعد التسجيل كما يجب التأكيد على أن من يفوته التسجيل في شهر 
فبراير ال يحق له التسجيل إال في فبراير القادم حيث ان باب التسجيل 

للناخبني ال يفتح بحكم القانون إال في هذا الشهر من كل عام.
لذا على كل من فاته التسجيل اال يدع الفرصة تفوته في االيام القليلة 

املتبقية من شهر فبراير فاالنتخابات قد يحني موعدها بشكل مفاجئ.

)متين غوزال(النائبان مسلم البراك وعلي الدقباسي خالل اجتماع لـ »الشعبي« أمس

القضية تتمثل في وضع آليات وخطوات تقديمه

البراك: استجواب العبداهلل قادم ال محالة

التجاوز الذي قام به الوزير أحمد 
العبداهلل.

واضاف ان قبولنا بهذا املبدأ 
يعني ان أي وزي����ر يخطئ في 
املستقبل ال يقوم مبعاجلة هذا 
اخلطأ إال بالتهدي����د او توجيه 
استجواب وبالتالي فإن تعيني 
املراقب����ني املاليني املتأخر يعني 
أن جتاوز الوزير وأخطاءه أكبر 

اآلن.
وعن مشاركة نواب آخرين 
في االستجواب كالنائبني حسن 
جوهر وفيصل الدويسان، قال: ال 
علم لدي، لكن حسب معلوماتي 
السابقة فال مشكلة عند االخ حسن 
الدويسان  جوهر واالخ فيصل 

باملشاركة.

هن����اك تبادال لل����رأي ووجهات 
النظر. وأضاف انه بناء على ذلك 
فإن القرار ال يرتبط به كتلة او 
فرد مؤك����دا ان املرحلة النهائية 
هي ان����ه ال خ����الف اطالقا على 
الذي اصبح  تقدمي االستجواب 
املنتهي وتبقى قضية  في حكم 
آليات وخطوات التعامل معه في 

االيام القليلة املاضية.
وسئل البراك عن مدى تأثير 
أي قرار بتعيني مراقبني ماليني 
في وس����ائل اإلع����الم كافة على 
التوجه من االستجواب فأكد أن 
مثل هذا الق����رار � إذا مت � يزيد 
من قناعتن����ا بأهمية وضرورة 
التمسك بهذا االستجواب، معتبرا 
تعيني املراقبني املاليني دليال على 

أكد النائب مس����لم البراك أن 
اس����تجواب وزير االعالم وزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل قادم 
ال محالة مشيرا الى ان القضية 
هي قضية وضع آليات وخطوات 
تقدميه. وقال البراك في تصريح 
صحاف����ي عقب اجتم����اع عقده 
مع النائبني ف����ي كتلة االصالح 
والتنمية د.جمع����ان احلربش 
انه ال توجد  الطبطبائي  ووليد 
خالفات بني النواب ولكن هناك 
وجهات نظ����ر إيجابية ومفيدة 
متمنيا االنتهاء م����ن هذا امللف 
بشكل نهائي. وأكد البراك أن وزير 
االعالم الش����يخ احمد العبداهلل 
القانون ولم يستطع  لم يطبق 
التعامل مع القانون بشكل صحيح 
وفقا لألحداث التي حدثت مشيرا 
الى انه ال يرغ����ب في أن يكون 
التعامل خارج نط����اق القانون 
مستدركا ما نأخذه على الوزير 
انه كان عاجزا عن تطبيق قانوني 
»املرئي واملسموع« و»املطبوعات 

والنشر«.
وأوضح البراك ان هناك فرقا 
بني هذا االس����تجواب وسابقيه 
ما اح����دث حوله تب����ادال لآلراء 
ان  النظر والفرق هو  ووجهات 
االستجوابات السابقة تكون من 
قبل كتلة معينة او فرد ولكن هذا 
االستجواب ونظرا ألن قضيته 
حساسة وخطيرة ومتس الوحدة 
الوطنية، فضال عن انه يتعامل 
معه 20 نائبا األمر الذي يجعل 

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »3« تن�شر من 16 فرباير وحتى 20 فرباير 2010

1 - متى مت هدم �شور الكويت والإبقاء على البوابات اخلم�س ؟
❏ �أ - 1957             ❏ ب - 1958        ❏ ج - 1959

اأول عدد من جملة العربي الكويتية ؟ 2 - متى �شدر 
❏ �أ - 1968             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1958

اأن الدينار هو وحدة النقد الكويتي ؟ 3 - متى �شدر املر�شوم الذي ين�س على 
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

4 - متى مت الغاء معاهدة احلماية مع بريطانيا و ا�شتقالل الكويت ؟
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

5 - متى ان�شمت الكويت جلامعة الدول العربية ؟
❏ �أ - 1959             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1961

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

�أو تر�سل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�سليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

پ �سيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�سول على ن�سخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

الوعـالن: »الغرفة« ترفض التوكيـالت الصادرة مـن وزارة العدل
عاشور: وضعها غير قانوني وال يمكن قبوله ولن نرضى بمخالفة القانون
الخنفور: تعمل منذ 40 عامـًا دون غطاء قانوني فهل يعقل هذا؟!

..ويناشد رئيس الحكومة إيقاف
قرار قطع دعم العمالة عن 600 موظف

ــلم البراك سمو رئيس مجلس الوزراء  دعا النائب مس
ــيخ ناصر احملمد الى التدخل املباشر اليقاف تنفيذ  الش
قرار قطع دعم العمالة عن 600 موظف يعملون في شركة 

كاسكو التابعة ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية.
ــراك في تصريح للصحافيني امس ان هذا  واعتبر الب
القرار الذي سيطبق اعتبارا من اول مارس ظالم ومجحف 
ويستدعي تدخل احلكومة النقاذ 600 عائلة كويتية مهددة 
مبواجهة اسوأ الظروف نتيجة هذا القرار الكارثي الذي يعني 

قطع نصف رواتب املوظفني العاملني في هذه الشركة.


