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»11/11«: نطالب النواب معارضي »الخصخصة«
 باتخاذ موقف سياسي وتقديم استقاالتهم

قبل مداولته ومن خالل حملة 
بعنوان »نبيها اس���تقالة« إال 
ان وفي ليلة مظلمة مت تغيير 
اسم احلملة بعبارة »لن أبيع 

وطني«.

النقابات  ومبوافقة عدد م���ن 
العمالية قام ممثلوها بالتوقيع 
النواب  على عريضة ملطالبة 
بتقدمي استقاالتهم للتعبير عن 
رفضهم عن قانون اخلصخصة 

 11/11 العام لقوى  قال األمني 
ناص���ر الش���ليمي ان قان���ون 
اخلصخصة الذي متت املوافقة 
على إقراره في مداولته الثانية 
دار حوله اللغ���ط منذ بداياته 
من قبل اجلميع حيث أكد عدد 
من أساتذة القانون انه يحوي 
شبهات دستورية، وأشار عدد من 
االقتصاديني الى عدم فاعليته من 
عدة نواح منها توقيته بالنسبة 
للدورة االقتصادية التي تعتبر 
في أسوء حاالتها حاليا باإلضافة 
إلى آراء الساسة الذين أكدوا انه 

يكرس ظاهرة الفساد.
وطالب الشليمي خالل ندوة 
بعنوان »نبيها استقالة« عقدتها 
قوى 11/11 عق���ب إقرار مجلس 
األمة لقانون اخلصخصة مساء 
النواب املعارضني  أمس األول، 
للقانون باتخاذ موقف سياسي 
وتقدمي استقالتهم إلثبات موقفهم 
الذي طالبوه  الكويتي  للشعب 
بالتواجد والوقوف واحلشد ضد 

القانون.
من جانبه استغرب رئيس 
املكتب اإلعالمي والناطق الرسمي 
لقوى 11/11 فايز النش���وان من 
مرور قانون اخلصخصة الذي 
رفضه 28 نائبا ميثلون الشعب 
في مقابل موافقة 18 نائبا يحلمون 
برضا احلكومة عليهم مما يعني 
ان���ه قانون س���اقط ومرفوض 
الالئحة  شعبيا وان مر حسب 

الداخلية للمجلس.
بدوره وصف رئيس املكتب 
السياسي في قوى 11/11 مطلق 
العبيسان األمر باملسرحية التي 
أخرجت حتت عنوان »لن أبيع 
وطني« وقد أسدل الستار عن 
آخر مش���هد بها وكان مشهدا 
حزينا كاش���فا عن ان االتفاق 
ملعارض���ة هذا القان���ون كان 
ف���ي البدء بعيدا ع���ن النواب 

�صندوق التكافل االجتماعي للعاملني
بوزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل

تاأ�ص�س يف يناير 1993م

اإعالن االجتماع ال�سنوي العادي للجمعية العامة

رئي�س جمل�س الإدارة

وليد عبدالرحمن البدر

ال�صادة / اأع�صاء �صندوق التكافل الجتماعي            املحرتمني

ي�ش���ر جمل����ص اإدارة ال�ش���ندوق اأن يهديك���م خال����ص التحية ويت�ش���رف 

بدعوتك���م حل�شور انعق���اد اجتماع اجلمعية العام���ة العادية، وذلك يوم 

اجلمع���ة املوافق 2010/5/28م عن ال�شن���ة املنتهية يف 2009/12/31م 

يف مت���ام ال�شاعة الرابع���ة م�شاًء بكلية الدرا�شات التجارية (بنني) حويل 

�شارع بريوت اأمام نادي القاد�شية.

ملناق�صة جدول الأعمـــال التـــالــي

1 - مناق�شة التقرير الإداري واملايل لعام 2009م.

2 - اختيار مكتب تدقيق ح�شابات لل�شنة املالية اجلديدة 2010م.

3 - مناق�ش���ة تعدي���ل امل���ادة (11) م���ن النظ���ام الأ�شا�شي بزي���ادة قيمة 

ال�شرتاك ال�شهري ثالثة دنانري.

4 - انتخاب ثالثة اأع�شاء لع�شوية جمل�ص الإدارة.

پ على الع�شو الذي يرغب يف تر�شيح نف�شه لع�شوية جمل�ص الإدارة اأن 

يتقدم بطلب �شخ�شي لدى ال�شيد / اأمني ال�شر مقابل اإي�شال ا�شتالم 

اعتبارا من اخلمي�ص 2010/5/20م وحتى نهاية ال�شاعة اخلام�شة من 

يوم اخلمي�ص املوافق 2010/5/27م ويقفل باب الرت�شيح والن�شحاب 

يف ذلك املوعد املذكور.

پ ل���ن ي�شمح بح�شور اجتماع اجلمعي���ة العامة والنتخاب اإل لالأع�شاء 

العامل���ني الذين م�شت على ع�شويتهم �شتة �شهور حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العامة.

پ يرجو جمل�ص الإدارة من الإخوة الأع�شاء احل�شور اإىل مقر ال�شندوق 

للح�شول على ن�شخة من التقرير الإداري واملايل.

پ لذا نهيب بالإخوة الأع�شاء احل�شور يف املوعد واملكان املحددين اأعاله.

مالحظة : ندعو ال�شادة اأع�شاء مكتب تدقيق احل�شابات لتقدمي عرو�ص 

جديدة لل�شنة املالية 2010م يف موعد اأق�شاه ع�شرة اأيام من تاريخه.

مع خال�ص التحية،،،

»األنباء« تنشر قرار التنقالت في السلكين الديبلوماسي والقنصلي
حسين الفيلكاوي ـ بيان عاكوم

وّقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح القرار الوزاري رقم 2010/31 واخلاص بتنقالت الس���لكني 
الديبلوماس���ي والقنصلي، والذي يقضي بأنه على املنقولني تنفيذ 
القرار خ���الل الفترة من 2010/6/15 إلى 2010/7/30، وفيما يلي نص 

القرار:
� بع���د االطالع على املادة )26( من القانون رقم 21 لس���نة 1962 

بنظام السلكني الديبلوماسي والقنصلي.
� وعلى املرسوم رقم 2005/245 الصادر بالالئحة املالية ملوظفي 

وزارة اخلارجية.
� وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

أوال: ينقل الس���ادة موظفو الس���لكني الديبلوماسي والقنصلي 
التالية أس���ماؤهم من والى اجلهة املبينة أمام اسم كل منهم )انظر 

اجلدول(.
ثانيا: على املنقولني تنفيذ قرار النقل خالل الفترة من 2010/6/15 

وحتى تاريخ 2010/7/30.

ثالثا: تطبق التدابير القانونية املنصوص عليها في املادة 34 من 
قانون الس���لكني بحق اي موظف ميتنع عن تنفيذ قرار النقل وفقا 
على ما نص عليه القرار الوزاري رقم 85/69 بش���أن تنظيم قواعد 

حركة التنقالت بني موظفي السلكني.
رابعا: على املس���ؤولني كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل 

مبوجبه.
د.محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية

اعتمده وزير الخارجية وعلى المشمولين به التنفيذ  بين 2010/6/15 و2010/7/30

الشيخ د. محمد الصباح

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم
السفارة في الرباطالديوان العاماملستشار يوسف عاشور الصباغ
السفارة في القاهرةالديوان العاماملستشار محمد فهد موسى احملمد

السفارة في روماالسفارة في بانكوكاملستشار عيادة مبرد عوض السعيدي
السفارة في بانكوكالسفارة في القاهرةاملستشار عمر أحمد محمد الكندري
القنصلية العامة في كراتشيالوفد الدائم في نيويوركالسكرتير أول صالح حمدان السيف

القنصلية العامة في هوشي منهالسفارة في نيروبيالسكرتير أول عبدالرزاق حمود اخلليفة
السفارة في املنامةالديوان العامالسكرتير أول د.جهاد محمد احلاي

السفارة في الرباطالسفارة في املنامةالسكرتير أول عبداهلل مساعد اخلرافي
السفارة في بريتورياالسفارة في لندنالسكرتير أول بدر عبداهلل ناصر املنيخ
السفارة في نيودلهيالسفارة في أبوظبيالسكرتير أول علي سالم نهار الذايدي

الوفد الدائم في جنيڤالسفارة في واشنطنالسكرتير أول زياد فيصل املشعان
السفارة في مانيالالسفارة في هراريالسكرتير أول حمد عثمان بن عيدان

السفارة في سنغافورةالسفارة في دمشقالسكرتير أول ناصر صنهات القحطاني
السفارة في لندنالسفارة في القاهرةالسكرتير أول محمد سلطان الشرجي

السفارة في القاهرةالديوان العامالسكرتير أول مشعل عبداحملسن السعيد
القنصلية في لوس اجنيليسالديوان العامالسكرتير ثان سعود عبدالعزيز املخلد

السفارة في باريسالسفارة في نيودلهيالسكرتير ثان خالد جاسم الياسني
السفارة في الهاياملندوبية في القاهرةالسكرتير ثان عبداحملسن جابر الزيد

السفارة في بيرنالسفارة في بيروتالسكرتير ثان جابر دعيج خليفة الصباح
الوفد الدائم في نيويوركالديوان العامالسكرتير ثان عبدالعزيز سعود اجلاراهلل

الديوان العامالسفارة في باكوالسكرتير ثان نايف محمد املضف
السفارة في نيودلهيالسفارة في أثيناالسكرتير ثان  حمد فهد سالم بوحديدة
السفارة في إسالم ابادالسفارة في ڤييناالسكرتير ثان فالح فهد سعد املطيري
السفارة في هافاناالسفارة في مدريدالسكرتير ثان خالد عبدالرحيم الزعابي
السفارة في عمّانالقنصلية العامة في لوس اجنيليسالسكرتير ثان محمد ابراهيم الدريعي
القنصلية العامة في هونغ كونغالسفارة في عمّانالسكرتير ثان محمد راشد النعيمي
السفارة في أثيناالسفارة في كولومبوالسكرتير ثان محمد طارق العريفان

السفارة في لشبونةالسفارة في إسالم آبادالسكرتير ثان عبداهلل عايض العتيبي
السفارة في واشنطنالديوان العامالسكرتير ثان عبدالعزيز سعود القدفان

القنصلية العامة في دبيالديوان العامالسكرتير ثان خالد حمد اخلالدي
السفارة في واشنطنالديوان العامالسكرتير ثالث فيصل غازي العنزي
السفارة في الهايالسفارة في دكارالسكرتير ثالث نواف صالح العنزي

السفارة في مدريدالسفارة في كانبيراالسكرتير ثالث مشاري يوسف النيباري
السفارة في صوفياالقنصلية العامة في هونغ كونغالسكرتير ثالث محمد راشد العميري

السفارة في أبوظبيالسفارة في مانيالالسكرتير ثالث عبداهلل ناصر العبيدي
السفارة في اجلزائرالسفارة في دكارالسكرتير ثالث حمد ابراهيم السلوم

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم
السفارة في عمّانالديوان العامالسكرتير ثالث نايف راشد الطيار العنزي
القنصلية العامة في فرانكفورتالسفارة في كراكاسالسكرتير ثالث بدر ناصر محمد العدواني
السفارة في بريتورياالديوان العامالسكرتير ثالث عبدالعزيز عماش العجمي

القنصلية العامة في اسطنبولالسفارة في أبوجاالسكرتير ثالث خالد فالح العازمي

السفارة في نيروبيالديوان العامالسكرتير ثالث عبدالكرمي صالح املجيم
)ويلغى قرار نقله إلى السفارة في طوكيو(

السفارة في بيروتالسفارة في الهايالسكرتير ثالث فهد يوسف املسعود
السفارة في مدريدالوفد الدائم في جنيڤالسكرتير ثالث جواهر ابراهيم دعيج الصباح

السفارة في بريتورياالقنصلية العامة في هوشي منهالسكرتير ثالث محمد سليمان الرويشد
السفارة في برلنيالديوان العامالسكرتير ثالث مشاري صالح املزيني
السفارة في املنامةالديوان العامالسكرتير ثالث خليل فاضل العنزي
السفارة في براتيسالفاالسفارة في دكاالسكرتير ثالث نايف يوسف الدريس
السفارة في القاهرةالديوان العامالسكرتير ثالث خالد احمد العسكر
السفارة في دمشقالديوان العامالسكرتير ثالث جمال احمد الرفاعي

السفارة في ابوظبيالديوان العامالسكرتير ثالث وليد عبداحملسن الياقوت
السفارة في مدريدالديوان العامامللحق الديبلوماسي أحمد ظاهر احلربش
السفارة في براتيسالفاالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبداهلل أحمد الفهد

الوفد الدائم في نيويوركالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبدالعزيز عبداللطيف العومي
الوفد الدائم في نيويوركالديوان العامامللحق الديبلوماسي حسن شاكر ابواحلسن

السفارة في بانكوكالديوان العامامللحق الديبلوماسي احمد عبدالرحمن البعيجان
السفارة في صربياالديوان العامامللحق الديبلوماسي حمود احمد الشايجي
السفارة في ابوجاالديوان العامامللحق الديبلوماسي محمد ربعي الرشيدي

السفارة في بودابستالديوان العامامللحق الديبلوماسي ثامر متعب اخلرينج الرشيدي
السفارة في بودابستالديوان العامامللحق الديبلوماسي مساعد علي الضبيبي
السفارة في دكارالديوان العامامللحق الديبلوماسي نايف غازي العتيبي

القنصلية في جدةالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبداهلل نايف بوشيبة
السفارة في باريسالديوان العامامللحق الديبلوماسي صالح محمد الذويخ
السفارة في ڤيينا الديوان العامامللحق الديبلوماسي نواف احمد الرجيب
السفارة في لشبونةالديوان العامامللحق الديبلوماسي احمد محمد السميط

القنصلية العامة في كراتشيالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبداهلل سمير املشعان
السفارة في هافاناالديوان العامامللحق الديبلوماسي مشاري محمد الصائغ

السفارة في لشبونةالديوان العامامللحق الديبلوماسي يوسف عبدالقادر البنوان
السفارة في بكنيالديوان العامامللحق الديبلوماسي صالح مساعد الهران
السفارة في اوالن باترالديوان العامامللحق الديبلوماسي حمد سعد املطيري

السفارة في بكنيالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبداحملسن محمد الرفاعي
القنصلية العامة في لوس أجنيليسالديوان العامامللحق الديبلوماسي عبداهلل علي النصار

جانب من احلضور د. سعد العنزي والشيخ هاني شعبان

أول لقاء  للرابطة الوطنية للتقارب بين السنة والشيعة

ليلى الشافعي
أكد أستاذ الش���ريعة ومحامي ومدير مركز إشراقة 
أمل لالستشارات النفسية د.سعد العنزي أهمية وضع 
أيدينا بأيدي بعض ألن البل���د في حاجة لهذا التكاتف 
للوص���ول لألهداف، وقال خالل االفتتاح األول للرابطة 
الوطنية للتعايش )حتت التأسيس( والتي ضمت نخبة 
من العلماء وأساتذة الشريعة والقانون واإلعالم وعلم 
النفس واالجتماع ويرأس���ها د.العنزي والشيخ هاني 
شعبان خطيب وإمام مسجد ووكيل املرجعيات اجلعفرية، 
ان وحدة املس���لمني تعد مقصدا إس���الميا جليال بل من 
أهم مقاصد التش���ريع اإلس���المي ومن قطعية داللتها 
انها تدل على وحدة اخلالق ووحدة الش���ريعة ووحدة 
مبادئ���ه )وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون( 
فهذه اآلية تدل على قطعية وحدة األمة ووحدة اخلالق 
سبحانه فإن جمع األمة اإلسالمية والدعوة إلى وحدتها 
من األصول الكلية والثوابت الراسخة املستمدة من القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وهي قوة ظاهرة أمام عواصف 
االختالف والتفرقة، قال تعالى: )وأطيعوا اهلل ورسوله 
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهلل 

مع الصابرين(.
وأكد د.العنزي ان املجتم���ع الكويتي حريص على 
وحدة أبنائه وس���المة أمنه من كل صاحب فتنة وداع 
للتفرقة، فاملجتمع الكويتي جبل على احملبة واملساواة 
واملؤاخاة بني أبنائه منذ القدم، لذا فإن الرابطة الوطنية 

للتعايش هي من رحم املجتمع الكويتي تسعى الى وحدة 
الصف والوقوف صفا واحدا أمام الفنت والعواصف التي 

تعصف باملجتمع.
وأضاف: ولكي تؤتي الرابطة الوطنية ثمارا طيبة، 
البد ان تقوم على املبادئ واألس���س الواضحة كما البد 
من ان تتوافر النية الصادقة واحلس���نة ملن يرغب في 
التعايش بني طوائف املسلمني وان تكون ثمة سعة صدر 
تقب���ل اخلالف في الرأي في هذا املجال وأفضل ما طرح 
في هذا املجال ما صدر عن املنظمة اإلس���المية للتربية 
والعلوم والثقافة من ضوابط وش���روط ميكن وضعها 

في إطار املمكن واملقبول.
ثم انتقل د.العنزي الى ش���روط وضوابط التعايش 
قائال: أهمها حسن النية فعليها تبنى املقاصد وتتحقق 
األهداف وبها يتم تش���خيص سبل التقارب والتعايش 

بني مختلف الفرق واملذاهب اإلسالمية.
وأشار الى انه عندما كان يقوم بتدريس الفقه املقارن 
وجد ان هن���اك تقاربا كبيرا جدا بني احملاكم الس���نية 
واجلعفرية، وأكد ان احلوار الهادف شرط ضروري ملا 
له من أهمية قصوى لتحقي���ق التعايش وحتى يكون 
احلوار ناجحا البد ان تتوافر فيه مجموعة من األسس، 
أهمها ان يكون املرجع في كل القضايا هو القرآن الكرمي 
والسنة النبوية الصحيحة باعتبار انهما أصل التشريع 
اإلس���المي باإلجماع، كما انهم���ا منطلق كل حتاور بني 
املسلمني، وان يبنى احلوار على التسامح ونبذ العصبية 

وان يقتصر الهدف على مقصد التشريع اإلسالمي ونبذ 
ما يؤدي الى التنافر والتضاد

من جانبه قال الش���يخ هاني شعبان، ال شك ان كل 
مجتمع من املجتمعات مير مبنعطفات س���لبية بسبب 
تصرف بع���ض األفراد فيه لقلة الثقافة أو القصور في 
التعامل مع القضايا التي ينتج عنها عدة أمور تكسبية 
وربحية بعضها يس���عى وراء حتقيق املصالح الفئوية 
ونيل املغامن متجاوزين ثقافة اآلخرين مقيدين حلرياتهم، 
وهناك من يرى تفقيم املشاكل بسبب النعرات الطائفية 
أو احلزبية، فأي خالف في الرأي الفقهي ينبغي أال ينقص 
من املذاهب األخرى فكلنا مسلمون واخلالف موجود في 

املذهب الواحد بني فقيه وآخر.
وأكد ان التقارب املذهبي يعني االحترام املتبادل وعدم 

اقصاء الطرف اآلخر في األحكام الفقهية.
وزاد: وهناك من ال يرى وجود االختالفات ال اخلالفات 
التي يقوم البعض خاللها بتمزيق الصف الواحد، وغير ذلك 
من اخلالفات التي تنخر في بنيان املجتمع وفي هذه األمة 

التي تأسست على احملبة والوئام والسالم فيما بينهما.
وقال، ونحن هنا مجاهدون من أجل مجتمع عانى من 
الفئوي����ة والطائفية فتأخر العمل املنتج وس����لب احترام 
األفراد فيما بينهم لذلك اجتمعنا لكي نصوغ برمجة لغة 
املواطن وجندد اخلطاب دون تس����ييس هذا اخلطاب فال 
ينبغي ملجتمع آمن ان تتصدع في����ه روح الفئوية فكلنا 

نرفع كلمة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل.

الشليمي والنشوان والعبيسان أكدوا أنه قانون ساقط ومرفوض شعبياًتضم نخبة من العلماء وأساتذة الشريعة والقانون واإلعالم وعلم النفس واالجتماع


