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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله الرئيس جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمدسمو ولي العهد لدى وصوله إلى البالد أمس

سموه عاد إلى البالد بعد أن مثّل صاحب السمو في مؤتمر القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آسيا بإسطنبول

ولي العهد أبرق شاكرًا الرئيس التركي: 
نأمل مزيداً من التطور والنماء للعالقات بين البلدين

وصل البالد صباح امس ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد س���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بعد ترؤس���ه وفد 
الكوي���ت في مؤمتر القمة الثالث 
للتفاعل وبناء الثقة في آسيا الذي 

انتهت اعماله في اسطنبول.
وكان في استقبال سموه على 
ارض املطار رئيس مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي وكبار الشيوخ 
ونائب رئي���س احلرس الوطني 
الشيخ مش���عل االحمد ورئيس 
مجلس الوزراء س���مو الش���يخ 
ناصر احملمد والنائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 
املبارك والوزراء  الش���يخ جابر 
واحملافظ���ون وكب���ار القادة من 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
وكبار املسؤولني في الدولة. وكان 
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد غادر والوفد 
املرافق لسموه اجلمهورية التركية 
عائدا الى ارض الوطن. وكان في 
وداع سموه بأرض املطار كل من 
والي اسطنبول حسني غوني مطلو 
ورئيس البلدية وعمدة اسطنبول 
قادر طوباش ومدير البروتوكول 
تاجنو سومار واجلنرال بولنت 

دغيستنلي قائد القطاع الشمالي 
التركي���ة وكب���ار  للجمهوري���ة 
التركية  املسؤولني في احلكومة 
واعضاء سفارتنا لدى جمهورية 

تركيا.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية شكر للرئيس 
عبداهلل غ���ول رئيس جمهورية 
تركي���ا الصديقة عب���ر فيها عن 
خالص ش���كره وتقديره على ما 
حظي به س���موه والوفد املرافق 
من حفاوة بالغ���ة وكرم ضيافة 
خالل تواج���ده بجمهورية تركيا 
الصديقة مبناسبة حضور مؤمتر 
القمة الثال���ث إلجراءات التفاعل 

وبناء الثقة في قارة آسيا والتي 
العالقات احلميمة بني  عكس���ت 

البلدين والشعبني الصديقني.
معربا سموه عن بالغ سعادته، 
متمني���ا للرئي���س التركي دوام 
الصحة والعافي���ة وجلمهورية 
تركي���ا الصديق���ة وحكومته���ا 
الرش���يدة وش���عبها األبي مزيدا 
م���ن التوفيق والس���داد والتقدم 
واالزده���ار وللعالق���ات الطيبة 
بني البلدين الصديقني املزيد من 
التطور والنماء.كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
شكر لرجب طيب أردوغان رئيس 

مجلس الوزراء.

الس���مو  وكان ممثل صاحب 
الش���يخ صب���اح األحمد  األمير 
العهد الشيخ نواف  س���مو ولي 
األحمد قد التقى الرئيس محمود 
احمدي جناد رئيس اجلمهورية 
االس���المية االيرانية الصديقة. 
كما التقى سموه رئيس الوزراء 
في جمهورية روس���يا االحتادية 

الصديقة فالدميير بوتني.
واستقبل سموه ممثل سلطنة 
عمان الش���قيقة الش���يخ سهيل 
مصطفى سالم ش���ماس ووزير 
خارجية مملكة البحرين الشقيقة 
الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة 
ووزير خارجية االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان ووزير خارجية 
اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة 
ناص���ر ج���ودة وس���فير مملكة 
البحرين ل���دى جمهورية تركيا 
د.ابراهيم يوسف العبداهلل وسفير 
س���لطنة عمان لدى اجلمهورية 
التركية صاحب السمو قيس آل 
سعيد. حيث مت تبادل االحاديث 
الودية والتي جتسد عمق العالقات 
التاريخي���ة والرواب���ط االخوية 
احلميمة ب���ني البلدان اخلليجية 
والعربي���ة، كما مت بحث عدد من 
القضايا واملوضوعات ذات االهتمام 
املشترك والتي تتعلق بسبل تعزيز 
وتطوير التعاون املشترك لتحقيق 
البلدان  ب���ني  التنمية واالزدهار 

الشقيقة.
اللق���اءات ايضا  كما تناولت 
املش���اركة اخلليجية في مؤمتر 
القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة 
في آس���يا املنعقد حاليا مبدينة 

اسطنبول.
كما استقبل سموه حرم رئيس 
جمهورية تركيا الراحل تورجوت 
أوزال سمراء أوزال ومت خالل اللقاء 

تبادل االحاديث الودية.
حضر املقابالت اعضاء الوفد 

املرافق لسموه.

سفيرنا لدى تركيا: الكويت تهتم بقضايا القارة اآلسيوية
أشاد سفيرنا لدى جمهورية تركيا السفير 
عبداهلل الذويخ مبشاركة ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف��ي مؤمتر القمة الثالث للتفاعل 
وبناء الثقة في آس��يا. وأكد ان هذه املش��اركة 
الهام��ة تعكس اهتمام الكوي��ت بقضايا القارة 
اآلسيوية واملنطقة وتشير الى إصرار الكويت 
على ضرورة ان يس��ود األمن واالستقرار في 

هذه املنطقة احليوية من العالم. كما أشاد بكلمة 
سموه امام القمة والتي تضمنت رؤية الكويت 
جتاه كافة القضاي��ا املطروحة امام القمة. ومن 
جانبه أشاد القنصل العام في اسطنبول الشيخ 
فهد سالم الصباح بالزيارة التي قام بها سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد للجمهورية التركية 
الصديقة وباملش��اركة الفاعلة في مؤمتر القمة 

الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آسيا.

األمير استقبل ولي العهد والمبارك

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بعد ان مثل سموه في ترؤس 
وفد الكويت في مؤمتر القمة الثالث للتفاعل وبناء 
الثقة في آس���يا والذي عقد في مدينة اسطنبول 

بجمهورية تركيا الصديقة.
كما اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر بي���ان صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية

 ،2010  /6/ 7 مت بعون اهلل وتوفيقه اإنعقاد اجلمعية العمومية العادية م�ساء يوم االثنني املوافق 

ومتت امل�سادقة على جدول االأعمال وتعيني مراقب ح�سابات للجمعية لل�سنة املالية التي تنتهي 

يف 31 /12 /2010 .. ويف م�ساء يوم الثالثاء املوافق 8 /6/ 2010 .. مت اإجراء االإنتخابات وقد فاز 

بع�سوية جمل�س االإدارة ال�سادة:

ومت اإجتماع جمل�س االإدارة.. حيث مت الت�سكيل  على النحو التايل:

/ ل�سيد بالتزكيةرئي�س جمل�س االإدارةعبدالعزيز بندر مهال املطرييا

/ ل�سيد نائب رئي�س م�س��اعد �س��الح �س��عد املطرييا

جمل�س االإدارة
بالتزكية

/ ل�سيد بالتزكيةاأمني ال�سرحممد ابري��دان عايد املطرييا

/ ل�سيد بالتزكيةاأمني ال�سندوقعبدالعزيز حممد املرجاح الرباك املطرييا

/ ل�سيد ممثل اجلمعية حمم��د عام��ر ه��الل املط��رييا

لدى االحتاد
بالتزكية

/ ل�سيد بالتزكيةرئي�س جلنة امل�سرتياتحممد �س��ايع اقعي���س املطرييا

/ ل�سيد رئي�س جلنة م�ساري غامن جمعان الربيع�سا

ال�سئون االإدارية
بالتزكية

/ ل�سيد ع�سو جمل�س االإدارةبات��ل هويدي حمم��د املطريي ا

/ ل�سيد ع�سو جمل�س االإدارةم�سعان بداح حممد امل�سعان املطرييا

حممد �س��ايع اقعي���س املطرييال�����س��ي��د/1-

حمم��د عام��ر ه��الل املط��رييال�����س��ي��د/2-

حممد ابري��دان عايد املطرييال�����س��ي��د/3-

وجمل�س االإدارة يتقدم بجزيل ال�سكر واالمتنان لل�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية واأهايل 

املنطقة على ثقتهم الغالية، ون�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد.

جمل�س االإدارة

اإعالن لل�سادة امل�ساهمني يف جمعية جليب ال�سيوخ التعاونية

بعد تحفّظ »المناقصات« على التظلم الذي قدمته الشركة المنافسة بحقها

»الكهرباء« تتعاقد مع شركة محلية متخصصة 
لحماية مواقعها الحيوية قريباً

دارين العلي
من املتوقع ان تقوم وزارة الكهرباء واملاء 
بالتعاقد قريبا مع إحدى الش���ركات احمللية 
املتخصصة في مجال أعمال احلراسة واألمن 

حلماية مواقع الوزارة احليوية.
وأكدت مصادر مطلعة ان نية الوزارة في 
التعاقد مع هذه الشركة الفائزة جاءت بعد اخذ 
موافقة جلنة املناقصات املركزية التي رفضت 
التظلم الذي تقدمت به احدى الشركات للجنة 

تش���تكي فيه الوزارة على ترسية املناقصة 
على ثاني األسعار )الشركة الفائزة(.

وقالت املصادر ان اللجنة قررت ترسية 
املناقصة على الشركة التي اختارتها الوزارة 
»الشركة الفائزة« بعد استماعها الى وجهة 
نظر ممثل الوزارة الوكيل املساعد للخدمات 
الفنية واملشاغل الرئيسية م.إياد الفالح، حيث 
قامت بحفظ التظل���م التي تقدمت به احدى 
الشركتني، الفتة الى ان الوزارة ارتأت اختيار 

الشركة الثانية من حيث السعر من منطلق 
تفعيل املادة 44 من قانون املناقصات العامة 

وبناء على مالحظات ديوان احملاسبة.
في س���ياق آخر، أبلغت ال���وزارة جلنة 
املناقصات ان املبلغ االجمالي لترس���ية عقد 
مشروع صيانة إنارة الشوارع في محافظة 
األحمدي املتوقع ان يستغرق تنفيذه ثالث 
سنوات مت ارساؤه على الشركة األقل سعرا 

بعد زيادة نسبة العقد %22.

كلمة االفتتاح للحلقة النقاشية لنائب رئيس اللجنة القانونية للدفاع
عن مشاركي أسطول الحرية المحامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسين

المتحدثالمحورم
احملامي مبارك سعدون املطوعشاهد عيان ورؤية قانونية1
أ. د.عيسى العنزي احملامي وأستاذ القانون الدولي بجامعة الكويتالتكييف القانوني الختطاف مشاركي وإعالميي أسطول احلرية2
النائب د.وليد الطبطبائي عضو مجلس األمةحتليل لبيان املجلس وموقف احلكومة والرد على الشبه اإلعالمية3
األستاذة هيا الشطيجتربة وتطلعات4
األستاذة منى ششترجتربتي اإلعالمية في أسطول احلرية5

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا محمد 

الهادي األمني - وبعد...
االخوة واألخوات والزمالء األعزاء

لقد كانت األحداث واالعتداءات التي حدثت 
على أسطول احلرية من قبل الكيان الصهيوني، 
مبثابة الزلزال الذي هز مشاعر العرب واملسلمني 
واملسيحيني بل وهز مشاعر اإلنسانية بأكملها، 
وكعادتنا أهل الكويت. تفزع فزعة رجل واحد، إذا 
ما تعرض أي من أبنائها ألي مكروه.. وينطبق 
عليهم قول رس����ولنا الكرمي »مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم كمثل اجلس����د الواحد، إذا 
اش����تكى منه عضو، تداعى له س����ائر اجلسد 
بالس����هر واحلمى«. إنه لشرف عظيم ووسام 

على صدر كل واحد منا. أن يكون من بني أفراد أس����طول احلرية 
الذي مت االعتداء عليه، إخوة وأخوات كويتيني )وهم بيننا اآلن( 
والذين ش����اءت األقدار أن ينالوا شرف األسر واالعتقال، من أجل 
هدف إنس����اني نبيل، أال وهو كسر احلصار عن اخوة لنا ومد يد 
العون واملساعدة لهم وهذا األمر مما ال شك فيه قد فجر في كل منا 
املشاعر اإلنسانية والوطنية، ليتدافع كل كويتي من خالل موقعه، 
ليشاطر هؤالء النبالء ما تعرضوا له، ويسعى إلى رفع الظلم عنهم، 

بل ويرد لهم جميع حقوقهم اإلنسانية والقانونية.
وأن����ا واحد من أهل هذا البلد الكرمي: ق����د أفزعني وآملني ذلك 
احلدث الرهيب، وحرك بداخلي كل مشاعري اإلنسانية والوطنية، 
وانطالقا من النهج الذي أسير عليه، وهو نهج الوطنية والوسطية 
املعتدلة وأن يكون لي دور إيجابي في املجتمع الكويتي، فقد عبرت 

عن ذلك، بأن تشرفت برئاسة املؤمتر الوطني 
السنوي »من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي« 
وهي مقولة من أقوال جابر اخلير، والذي انتهت 
أنشطة نسخته السابعة والتي اتخذت شعارا لها 
من مقولة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد )حفظ����ه اهلل ورعاه( »إن الكويت هي 
الوطن والوجود والبقاء واالستمرار. وعلينا 
أن نكون قلبا واحدا في السراء والضراء« وقد 
انته����ت بفضل من اهلل عز وج����ل بنجاح منذ 

أيام قالئل.
فقد قررت أن ميتد دوري اإلنساني والوطني 
ويقترن بدوري املهني كمحام أنتمي جلمعية 
احملامني الكويتية العريقة، وقد تالقت أفكاري 
مع فزعة رئيس جمعية احملامني الكويتية عمر 
حمد العيسى. وباقي الزمالء األعزاء، على تشكيل هذه اللجنة من 
داخل جمعية احملامني، للدفاع ع����ن إخواننا حال كانوا مرتهنني 
ومعتقلني، ث����م اتخاذ جميع اإلج����راءات الالزمة ليحصل هؤالء 
األبطال على جميع حقوقهم، وإلسماع العالم بأسره كلمة الكويت 
القانونية واإلنسانية في شأن ما تعرض له هؤالء النجوم الذين 
سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سماء اإلنسانية والوطنية 
والتاريخ. وقد تكونت جلنتنا في وقت قياسي وكان اجتماعنا األول 
ف����ي ذات يوم احلادث، ووضعنا خطتنا التي نتحرك بها، وعقدنا 
مؤمترا صحافيا في ذات اليوم لإلعالن عن اللجنة وأهدافها ووسائل 
حتقيق األهداف، وأصدرنا بيانا بهذا الشأن تناقلته وسائل اإلعالم 
املختلفة. واليوم هو ثاني أنش����طة أعم����ال اللجنة، وهي احللقة 

النقاشية القانونية املوسعة وفيها محاور عديدة وهي:

الحجي تسلم رسالة دكتوراه
من المطيري إلى رئيس الوزراء

فيصل احلجي يتسلم الرسالة من د.مسلط قويعان املطيري

استقبل املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
فيص���ل احلجي ف���ي قصر 
السيف امس د.مسلط قويعان 
املطيري، حيث سلمه نسخة 
من رسالة الدكتوراه بعنوان 
»املس���ؤولية ع���ن االضرار 
البيئي���ة وم���دى قابليتها 
للتأم���ني« من كلية احلقوق 
بجامعة االسكندرية مهداة الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.

احملامي يوسف الياسني


