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وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجارة وال�صـــــــناعة مل�صـــــــاهمي �صـــــــركة فيال مودا 

اليـــــــف )�ـــــــش.م.ك( القاب�صـــــــة اإىل اجتمـــــــاع اجلمعيـــــــة العامة 

العاديـــــــة املقرر عقدها يف متـــــــام ال�صاعة احلادية ع�صر من يوم 

االأحـــــــد 2010/6/20م مبجمع الوزارات - مقر وزارة التجارة 

وال�صناعـــــــة بلوك 2 الـــــــدور االأول قاعـــــــة االجتماعات الكربى 

ومناق�صة تقرير الـــــــوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد 

قانـــــــون ال�صركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك طبقًا 

لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعة مقر املقا�صة. العنوان/ 

الكويت للمقا�صة  - برج اأحمد - الدور اخلام�ش - اإدارة حفظ 

االأوراق املاليـــــــة ت: 22464585 يف موعـــــــد اأق�صاه نهاية يوم 

االأربعاء 2010/6/16.

املوؤجل  اجلمعية  اجتماع  يعقد  �صوف  الن�صاب،  توفر  عــدم  حالة  مالحظة: يف 

2010/6/27م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر مبقر الوزارة  يوم االأحد املوافق 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

يقيم النائب محمد هايف مأدبة عشاء مساء يوم 
غد الساعة الثامنة مساء في صالة أبورمية في منطقة 
االندلس مقابل الدائري الرابع، على ش���رف زميله 
النائ���ب د.وليد الطبطبائي ووف���د االغاثة الكويتي 

املتضامن مع أهل غزة.

هايف يولم على شرف
 الطبطبائي ووفد قافلة اإلغاثة

أكدت عدم ترددها في استخدام األدوات الدستورية لمن يستحقها في سبيل االنتصار للقانون

»العمل الوطني«: استجواب رئيس الحكومة حول القضية الرياضية .. وارد

دعا النائب صالح املال احلكومة التخاذ اجراءات عملية يأتي في مقدمتها 
حتريك دعوى قضائية بحق من استولى على امالك الدولة دون حصوله 
على حكم قضائي محلي بالتنفيذ خالل االيام القليلة املقبلة، مشيرا الى انه 
سيستخدم كل ما ميلك من أدوات دستورية وقانونية إليقاف هذا العبث 

ما لم تقم احلكومة بنفسها في الدفاع عن هيبة وقوانني ونظم الدولة.
وقال املال في تصريح صحافي يوم امس »أس���تغرب حقيقة ملا ادعاه 
النائب عدن���ان املطوع بأن اجتماع جلنة الش���باب والرياضة أمس غير 
قانون���ي وكان املفترض به ان يتحفظ خالل االجتماع وهو لم يفعل ذلك 
م���ن كان حاضرا الجتماع اللجنة يوم ام���س »امس األول« ونحن دعونا 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة واملدير العام واعضاء 
مجلس االدارة وعندم���ا يهمش رئيس الهيئة اللجنة وال يحضر اجتماع 
اللجنة فإن االجتماع قائم من دون حضوره«، داعيا النائب عدنان املطوع 
الى اختيار اعضاء جلنة الش���باب والرياضة لدور االنعقاد املقبل بعد أن 
س���جل حتفظه في تصريح صحافي عن تش���كيل اللجنة واتهام زمالئه 
بأنهم طرف في الصراع الرياضي. وحول أسباب تلويحه مبساءلة سمو 
رئيس مجلس الوزراء رغم صدور أحكام قضائية لصالح رئيس الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة د.فؤاد الفالح وكذلك بعد صدور حكم دولي 
لصالح رئيس احتاد كرة القدم الس���ابق الشيخ طالل الفهد وأكد املال انه 
لي���س لديه اي حتفظ على احلكم الصادر لصال���ح رئيس الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة د.فؤاد الفالح احتراما للقضاء قائال: أنا ال اتدخل في 
اعمال الس���لطة التنفيذية اطالقا مشيرا الى ان اعتراضه يتمثل في قيام 
مجموع���ة من املواطنني ال ميلكون اي صفة قانونية قاموا باالعتداء على 
امالك الدولة دون أن ان حترك احلكومة س���اكنا. واش���ار املال الى أنه لم 
يتحدث عن شخص س���مو رئيس مجلس الوزراء عندما لوح مبساءلته 
وإمنا كان هذا التلويح تعبيرا عن امتعاضه عن السياسات العامة للدولة 
وس���لبية احلكومة جتاه مخالفة قوانني ونظم الدولة وعدم حتريكها أي 

وفي السياق ذاته استغرب النائب عسكر العنزي التلويح باستجواب 
سمو رئيس الوزراء في امللف الرياضي بالرغم من التزام احلكومة باألحكام 

القضائية احمللية والدولية.
وقال العن���زي ان عودة د.فؤاد الفالح الى منصب���ه جاءت لتؤكد ان 
احلكومة من اكثر االطراف التزاما باألحكام القضائية التي قضت بعودة 
الفالح الى رأس هرم هيئة الش���باب والرياضة. واضاف ان عودة الشيخ 
طالل الفهد ايضا الى منصبه كرئيس الحتاد كرة القدم من خالل محكمة 
»الكاس« و»الفيفا« يجب احترامها انس���جاما مع االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي نحن في الكويت حتت مظلتها. واعتبر العنزي ان التلويح 
باالستجواب جاء خللط األوراق ومحاولة للي ذراع احلكومة التي ال تكيل 
مبكيالني في موضوع األحكام القضائية. وأش���ار الى ان النواب يجب ان 
يتصدوا ألي محاولة من شأنها التأثير على القضاء واحكامه معتبرا انه 
آن األوان لطي الصراع في امللف الرياضي. واكد العنزي انه والكثير من 
النواب لن يقبلوا بتعليق النش���اط الرياضي الكويتي اخلارجي مطالبا 
احلكومة باتخاذ جميع اإلجراءات التي تساهم في حتريك عجلة الرياضة 
التي توقفت منذ سنوات مستدركا بأن اي اجراء يجب ان يكون في اطار 
القانون. وعن التلويح باس���تجواب رئيس ال���وزراء على خلفية االزمة 
الرياضية قال النائب د.يوسف الزلزلة انني قلت كثيرا ان االستجوابات 
يجب ان نوجهها الى الوزير املعني بالقضية، والرياضة املس���ؤول عنها 
املباشر هو وزير الش���ؤون والعمل، وباملثل فإن النائب خالد الطاحوس 
قدم اس���تجوابا عن تلوث ام الهيمان ال���ى رئيس الوزراء رغم ان الوزير 
املس���ؤول عن البيئة هو وزير الدفاع. وتابع: اعتقد ان جتاوز هذا االمر، 
والذهاب مباشرة الى رئيس الوزراء ليس في محله، كما ان القضيتني في 
أم الهيمان والرياضة ال حتتاجان الى اس���تجواب، فهناك اساليب كثيرة 
ميكن اس���تخدامها للوصول الى حل، الفتا الى ان ازمة الرياضة ليس���ت 

مرتبطة باحلكومة او وزارة الشؤون.

دع���وى قضائية جتاه من خالفت هذه القوانني م���ن خالل احتالل امالك 
الدولة واالستيالء عليها دون حصوله على حكم قضائي محلي، الفتا الى 
انه ال ميكن ان يستمر هذا الوضع اخلاطئ دون أن يتم اتخاذ اي خطوات 
عملية من قبل احلكومة وعلى رأس���ها حتريكها دعوى قضائية ضد من 

تعدى على ممتلكات الدولة.
وقال النائب مرزوق الغامن انه مت التوقيع على بيان فيما يخص القضية 
الرياضية وذلك من قبل الرومي، الصرعاوي، د.أسيل، املال، العنجري، والغامن، 
مشيرا الى ان الباب مفتوح النضمام النواب، ولم نحدد من سنستجوب 
وهو وسيلة لإلصالح وليس غاية وقد استنفدنا كافة السبل وما يحصل 
ال ميكن القبول به، وما حدث في هيئة الش���باب من جلب رؤساء االندية 
املعنية ملكتب املدير الع���ام ومطالبتهم بتوقيع كتاب لالعتراف باالحتاد 
غير الش���رعي وهو امر غريب ويدل على اننا نعيش في دولة غابت فيها 
س���يادة القانون، مضيفا ان ما مت في اجتماع مجلس الوزراء يوم االحد 
املاضي امر يندى له اجلبني مؤسسات حكومية يطلب من القائمني عليها 
ان يصدروا كتبا في وقت متأخر وصلت الى منتصف الليل مبشاركة اكثر 

من وزير بعضهم كان باخلارج ومن خالل اتصاالت هاتفية.
واكد الغامن اننا سنوجه االستجواب إذا اضطررنا لذلك، الى من يستحق 
االس���تجواب واجلهة التي يفترض ان تعال���ج هذا اخللل ولن يحدد ذلك 
اال بعد اتفاق كتلة العمل الوطني، فاألمر تعدى قضية الرياضة ويحتاج 
تدخل رئيس الوزراء فهو املسؤول عن وزرائه واألمر تعدى وزيرا واحدا 

وهي معركة بني من يطالب بتطبيق القانون ومن يرفض تطبيقه.
واوضح الغامن ان���ه ال يوجد من هو فوق القانون وعلى احلكومة ان 
تتصدى ملن يحاول مخالفة القانون، ومن أمن العقوبة أس���اء االدب فلم 
يحدث في الكويت ان تعدى احد على منشآت الدولة وهذا بسبب تراخي 

الدولة لسنوات طويلة وقد استنفدنا كل السبل.
وقال الغامن ان خيار اس���تجواب رئيس احلكومة وارد بالنس���بة لنا 
ككتلة وال توجد مدة محددة ولكن عليهم التحرك سريعا.ويؤس���فنا ان 
بعض القياديني مجرد اداة في يد احلكومة، فمن يتمسك بحديث صاحب 
الس���مو االمير يحارب من قبل احلكومة بينما من يتطاول على القانون 
يكافأ ولهذا غير مقبول وجود اهداف معينة الشخاص وسيكشف الشعب 

من هم النواب الذين يعقدون الصفقات ويقايضون على االستجوابات.
واجتمعنا مع الشعب وملسنا تأييدا ودعما كاملني لهذه القضية وايقاف 

من يريد ادخال الكويت في نفق مظلم ومن يتحدى السلطتني.
وبني الغامن ان احلكومة على احملك ألنها ترى ما يحصل واذا لم تتحرك 
فسنستخدم آخر وسائل االدوات الدستورية، واؤكد ان استجواب رئيس 
الوزراء وارد. الى ذلك، بني عضو جلنة شؤون الشباب والرياضة البرملانية 
النائب عبدالرحمن العنجري انه في اجتماع اللجنة السابق الذي حضره 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وبعض اعضاء هيئة 
الش���باب والرياضة واملس���ؤولني التنفيذيني كرر لنا العفاسي خالله ان 

احلكومة ستطبق القوانني احمللية 12 مرة، وهذا لم يحدث.

اصدر نواب كتلة العمل الوطني وهم عبداهلل الرومي ود.اس��يل العوضي وعادل الصرعاوي 
ومرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجري وصالح املال وعلي الراشد بيانا جاء فيه: شهدت الساحة 
الرياضية الكويتية في الفترة االخيرة تداعيات خطيرة لها بالغ االثر على املجتمع الكويتي الذي 
يعد من مقوماته االساس��ية س��يادة القانون وتس��اوى الناس جميعا لدى القانون في احلقوق 

والواجبات العامة اعماال للمادة 29 من الدستور.
وان في تطبيق القوانني الصادرة من السلطة التشريعية واملتمثلة في مجلس االمة واملصدق 
عليها من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأصبحت نافذة على الكافة حكومة وشعبا 

اصالحا الي مؤسسة او هيئة عامة او خاصة.
لذا فإن املالذ في اصالح النشاط الرياضي في الكويت لن يكون اال بتطبيق القوانني الرياضية 
الكويتية الصادرة بشأنها وان في تقاعس اي طرف عن اعمال صحيح القانون هو اعتداء على 

هيبة الدولة واملساس بها.
وملا كانت الس��احة الرياضية في الفترة االخيرة شهدت اعتداء صارخا على تطبيق القانون 
الكويتي ولالس��ف فإن احلكومة وه��ي اجلهة التي يتعني عليها ان تك��ون هي احلريصة على 
تطبيق القوانني الكويتية واتخاذ االجراءات القانونية قبل من يتعدى على قوانني الدولة وسلطتها 
القضائية وانتهاك س��يادتها غفلت متاما سواء عن عمد او اهمال عن اتخاذ االجراءات القانونية 

جتاه من يقوم باالعتداء عليها وذلك حرصا على هيبة الدولة ومؤسساتها.
ان في تفعيل القانون وتطبيقه باجتاه من جتاوز على السلطة التنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء 
والسلطة القضائية عندما جتاهل وجتاوز كل القوانني عقب صدور حكم محكمة الكأس التي جلأو 
اليها مختصمني االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( بعد موافقته على مس��ودة النظام االساسي 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم مبا يتوافق مع القوانني الدستورية والتي كانوا يزعمون التعارض 
بينهما في السابق، والن موافقة الفيفا كانت تعني بطالن زعمهم بالتعارض، جلأوا الى محكمة 

الكأس مختصمني الفيفا نفس��ه الستمرار مسلسلهم في تأزمي االوضاع وسعيهم نحو ايقاف 
النشاط الرياضي الذي فشلوا في حتقيقه عن طريق االحتاد الدولي لكرة القدم ولكنهم بفضل 
مناصبهم وعالقاتهم الدولية والتي اس��تخدموها ضد بلدهم استصدروا قرارات ايقاف للنشاط 
الرياضي من جهات رياضية اخرى، وعند تطبيق احلكم ضربوا عرض احلائط بكلتا السلطتني 
على مرأى ومسمع من مجلس الوزراء دون ان يحرك ساكنا االمر الذي ال ميكن تفسيره اال ان 

مجلس الوزراء شريك بهذا التجاوز والتعدي ان لم يكن هو من بارك هذا بالفعل.
اين القانون والش��دة واحلرص على تطبيقه امام من تط��اول على املال العام وامالك الدولة 
عندما اعتدى االحتاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي وقام باحتالل مباني االحتاد عنوة وقام 
بكسر االقفال وتغيرها واالستيالء على اختام االحتاد دون ان حترك احلكومة الدعوة القضائية 
نحوه مما يعني أنها ش��ريكة بهذا الفعل؟ فمن سعى لتطبيق القانون في موقع عليه ان يسعى 

لتطبيق القانون في كل املواقع وباالخص على من اعتدى على املال العام.
اين احلرص الشديد على تطبيق القانون عندما رفض االحتاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي 
تسليم مباني وممتلكات الدولة الى الدولة نفسها ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة رافضا 
التسليم مبباركة ودعم من احلكومة ورئيسها؟ فهل هذا هو القانون الذي تريدون تطبيقه والذي 

طاملا تغنيتم وأكدمت على تطبيقه ام ان تطبيق القانوني يأتي وفق رغبات واهواء البعض؟!
اننا نراقب عن كثب جميع التطورات التي تشهدها الساحة الرياضية ونطالب احلكومة ببسط 
سلطتها بتطبيق القانون، وذلك بتسلم مقر االحتاد الكويتي لكرة القدم فورا ووقف كل التعامالت 
مع االحتاد غير الشرعي من جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وم��ن ثم حتريك الدعوى باجتاه م��ن تطاول على القانون واعتدى على امالك الدولة، كما نحذر 
احلكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء بعد ان استنفدنا كل السبل الودية حلث احلكومة 

على تطبيق القانون وسيادته على اجلميع دون جدوى.

ان ما تشهده الساحة الرياضية من احداث تؤكد ان هناك من استمرأ في التطاول على القوانني 
ضاربا بعرض احلائط مبدأ س��يادة القانون وهيب��ة الدولة وهو االمر الذي ال ميكن ان نقبل به 
ولع��ل ما جرى من اح��داث يوم االحد املاضي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ومبش��اركة 
العدي��د من الوزراء ممن كانوا داخل االجتماع او من كانوا بخارجه باتصاالتهم، واصدار بعض 
املؤسسات احلكومية ردود وقرارات في ساعات متأخرة من الليل وخارج نطاق الدوام الرسمي 

بأوامر مباشرة ومبباركة كاملة من مجلس الوزراء هو امر ال ميكن القبول به.
كما نؤكد ان عدم دفاع احلكومة عن القياديني احلريصني على تطبيق القانون وجتاوز اكثر 
من وزير على كل قيادي يتمسك بتطبيق القانون من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه لكل 

متجاوز ان يخرج على القانون والشرعية وهو ما ال ميكننا ان نصمت عنه.
ان متابع��ة مجريات االحداث على الس��احة الرياضية اآلن جتعلنا نعتقد بش��كل قاطع اننا 
امام ممارس��ات متوقع حدوثها بالقريب العاجل فاالقدام على االعتراف باالحتاد غير الش��رعي 
او اتخاذ اي قرار من الهيئة العامة للش��باب والرياضة باملخالفة لالغلبية الس��احقة من االحكام 
القضائية الصادرة لصالح الهيئة والتي تؤكد على سالمة املوقف القانوني لقراراتها املتمثلة في 
حل االندية املخالفة للقانون، وكذلك الطلب من اللجان املؤقتة املنوط بها ادارة االندية الرياضية 
احلالي��ة باتخاذ اي اجراء يخال��ف القوانني واالحكام القضائية او اتخاذ اي اجراءات في احملاكم 
الدولية تضر مبوقف وسالمة الكويت او إلغاء بعض التفويضات الى احملامني والقانونيني بشأن 
متابع��ة بعض القضايا احمللية واخلارجية فإنه ف��ي حال صدور مثل تلك القرارات بهدف خلط 
االوراق حتقيق��ا الجندة البعض الذي امتهن جتاوز القانون بدعم مباش��ر من مجلس الوزراء، 
فإننا لن نتردد باس��تخدام جميع االدوات الدس��تورية املتاحة باجتاه من يس��تحقها في سبيل 
االنتصار للقانون وليعرف الش��عب الكويتي أننا ال ميكن ان نحنث بالقسم الذي اقسمناه على 

احترام الدستور والقانون.

تطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس األمة أمر نافذ على الجميع

عسكر: نستغرب التلويح باستجواب رئيس الوزراء في ظل التزام الحكومة بالقانون
الزلزلة:  أم الهيمان والرياضة ال تحتاجان الس�تجواب والذهاب للمحمد  في غير محله

علي الراشد صالح املالمرزوق الغامن عسكر العنزيد. اسيل العوضي عبدالرحمن العنجريعادل الصرعاوي عبداهلل الرومي

وجّه أسئلة للوزير الساير عن عدد الشكاوى التي وصلت الوزارة بحقها

الوعالن للتحقيق في تعّنت مديرة مستشفى الطب الطبيعي 
ورفضها التوقيع على الحاالت المرضية المستوفية للشروط

النائب مبارك  اس���تغرب 
الوعالن من اس���تمرار حالة 
التردي التي تدار بها مستشفى 
الط���ب الطبيع���ي والتعنت 
الشديد الذي متارسه مديرة 
مستش���فى الطب الطبيعي، 
واصرارها على عدم التوقيع 
على احلاالت املرضية التي مت 
عمل جلان طبية لها، متعذرة 
بعدم وجود املسودة املكتوبة 
بخ���ط اليد، والت���ي هي من 
اختصاص رئيس القسم مع 

االطباء.

مستشفى الطب الطبيعي

الوعالن  النائ���ب  وطالب 
وزير الصحة د.هالل الساير 
بالتحرك النهاء معاناة املرضى 
في مستشفى الطب الطبيعي 
الكبير من  التعسف  من هذا 
جانب مديرة املستشفى التي 
تعمد الى تعطيل اعتماد اللجان 
للمرة الثانية، متجاهلة كل ما 

دار بينها وبني وزير الصحة 
في االجتم���اع الذي جمعهما 
حلل هذه املشكلة، متجاهلة 
في ذات الوقت الرد على وكيل 

وزارة الصحة بهذا الشأن.

إنقاذ

وق���ال الوع���الن ان على 
وزير الصحة التحرك النقاذ 
هذا املستش���فى م���ن حالة 
التدهور التي متر به بسبب 
التعنت الشديد من قبل مدير 
املستش���فى وتسلطها جتاه 
املرضى واملراجعني والعاملني 
واالطباء في املستش���فى في 
حتد صارخ للجميع دون ادنى 
مراعاة للحاالت املرضية التي 
قد تص���اب بالتدهور جراء 
التأخير في عمليات العالج، 
هذا ان لم ينعكس هذا التأخير 
بش���كل مباش���ر على حياة 

املرضى ال قدر اهلل.
الوعالن  النائ���ب  واعرب 

معني بالضرورة النهاء هذه 
املعان���اة والتحقي���ق في هذا 
التعنت واملخالفات التي تقوم 
بها مديرة املستشفى غير عابئة 
بأي مسؤولية او تقدير الرواح 

املرضى.

معاناة المرضى

الوع���الن ان معاناة  واكد 
املرضى في مستش���فى الطب 
الطبيعي تعتبر ازمة حقيقية 
منذ تولي ه���ذه املديرة ادارة 
املستشفى بعد ان كانت تتولى 
ادارة مستش���فى الوالدة ومت 
التحقيق بعد  ال���ى  حتويلها 
الش���كاوى  العديد من  تقدمي 
ضدها، مش���ددا عل���ى ان هذا 
االمر ال ميكن الس���كوت عنه 
وعدم التحقيق في هذه الوقائع 
يعتبر تقاعس���ا واهماال فهذا 
امر غير مقبول وسيقع الوزير 
وجميع املسؤولني في وزارته 
امام مسؤولياتهم الوظيفية فهم 

جاءوا خلدمة هذا الوطن وليس 
لتعميق جراح املواطنني الذين 

يعانون من االمراض.

لجنة تحقيق

ووجه النائب الوعالن اسئلة 
لوزير الصحة وهي كالتالي:

الرجاء تزويدي بنتائج جلنة 
التحقيق التي متت مع مديرة 
مستشفى الطب الطبيعي عندما 
ادارة مستشفى  كانت تتولى 
الوالدة؟ وهل توجد اي شكاوى 
م���ن املراجع���ني او املوظفني 
واالطباء بحق مديرة مستشفى 
الطب الطبيع���ي وصلت الى 
الوزارة؟  وما االجراءات التي 

اتخذت بهذا الشأن؟ 
والرج���اء تزوي���دي بعدد 
الش���كاوى الت���ي تق���دم بها 
املوظفون من جميع االدارات 
والتظلم���ات االداري���ة وعدد 
الراغبة في االنتقال  احلاالت 

من املستشفى.

ع���ن رفضه الس���كوت جتاه 
هذه التصرفات غير املسؤولة، 
خصوصا ان األمر يتعلق بحياة 
املرضى وصحة املواطنني التي ال 
نقبل املساس بها، مشددا على ان 
وزير الصحة هو املسؤول االول 
عما يدور في هذا املستشفى 
من مخالفات وجتاوزات، وهو 

مبارك الوعالن


