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استغربت رئيسة مؤسسة 
اداء برملان���ي متمي���ز )منار( 
االعالمي���ة عائش���ة الرش���يد 
مطالبة جلنة الظواهر السلبية 
بتغلي���ظ العقوبات في قانون 
املرئي واملسموع باالضافة الى 
قانون املطبوعات السيئ الذكر، 
وقالت في تصريح صحافي ان 
النواب يضيقون ذرعا  بعض 
عندما توجه اليهم انتقادات في 
األداء وليس بصفتهم كأشخاص 
ومع ذل���ك ال يتورعون نهائيا 
في كيل السب والقذف والشتم 
واالتهامات باالضافة الى تدني 

لغة احلوار داخل قاعة عبداهلل السالم وما رأيناه 
في اجللسة اخلتامية شيء يندى له اجلبني، حيث 

وصل األمر الى حد التشابك بااليدي.
واضافت الرشيد ان جلنة الظواهر السلبية 
كان االجدر بها ان تناقش ما قام به بعض اعضاء 
املجلس وبعض اعضاء اللجنة من سب وشتم 
وقذف في حق ابناء الش���عب الكويتي والذين 
يفت���رض كممثلني لالمة ان يكون���وا قدوة في 
حسن اخللق والقول، مشيرة الى انهم يسعون 
الى تكميم افواه كل من يخالفهم الرأي ضاربني 
عرض احلائط مبب���دأ احترام الرأي اآلخر مهما 
كان مخالفا لهم، وموضحة أنهم يحاولون فرض 
وصايتهم على املجتمع مع ان هذا األمر ليس من 

اختصاصهم.
وذكرت ان قانون املرئي واملس���موع مجحف 

بشكل كبير، حيث فّصل ليحمي 
النواب ومع االسف وزارة االعالم 
اصبحت هي املدافع االول عن 
الرغم  النواب وحمايتهم على 
من ان هذا ليس من اختصاصها 
متجاهلة مبدأ على املتضرر ان 

يلجأ الى القضاء.
واش���ارت الرش���يد الى ان 
هناك فجوة وهوة بني الشعب 
والكتل السياسية بسبب جتاهل 
ه���ذه الكتل لرغبات الش���عب 
الكويت���ي وتطلعاته نحو بلد 
مستقر سياس���يا واجتماعيا 
واقتصاديا وتنمية سائرة في 
طريقها الصحيح ومجتمع يؤمن باحلرية بكل 
اشكالها في اطار الدس���تور والقانون، مشيرة 
الى انه كلما وجد الش���عب وسيلة للتعبير عن 
عدم الرضا عن اداء املجلس سارع بعض النواب 
الى افتعال االزمات فيم���ا بينهم ليتنصلوا من 
وعودهم التي قطعوها للناس كما تنصلوا من 

القسم الذي اقسموه.
واوضحت ان جلنة الظواهر السلبية تغاضت 
عن قضايا اهم وهي العن���ف في املدارس وفي 
الش���ارع وتغاضت عن التطاول واهانة رجال 
االمن وتغاضت عن نفسها في مخالفة القوانني 
والتوسط ملخالفي القانون ما جعل الذي يحصل 
يتحول تدريجيا الى تنافر بني الشعب والكتل 
السياسية وهذا سيولد نزعة عدائية قد تكون 

نتيجتها وخيمة حترق ابناء هذا البلد.

الصانع: حملة االفتراء على القضاء 
ال يمكن أن تنال من قدسيته

الرشيد: على »الظواهر« مناقشةالقضايا المهمة 
للمحافظة على استقرار المجتمع

صرح احملامي رياض الصانع 
بأن حملة االفتراء على القضاء في 
تلك االيام امر يحزن كل مواطن، 
الن القضاء هو احلصن احلصني 
واملالذ لكل مواطن يش���عر بأنه 
ظلم، ولكن هناك بعض النفوس 
ال ترضى باالحكام القضائية التي 
لم تأت على هواها � واحملزن في 
االمر ان من يشرعون القانون هم 
اول من يتطاولون عليه اليوم، 
وينتقصون من قدره ويحاولون 
ه���ز صورته ناصع���ة البياض 
بشتى الطرق والوسائل، بدءا من 
توسطهم في املخافر ضد مخالفي 

القوانني وصوال الى قوس احملكمة للنيل واالنتقاص 
من قدر الرجال الذين يطبقون هذه القوانني.

واضاف ان النائب يفترض فيه اال يتخفى وراء 
احلصانة التي كفلها له الدستور ليهاجم القضاء 
ويظهره بصورة غير نزيهة، واملفارقة التي جندها 
اآلن ان بعض النواب يناقضون انفسهم حني يتهمون 
القضاء بأنه حامي شخصيات كبيرة في الدولة رغم 
ان���ه لو لم يكن هناك فعال قضاء قوي وله هيبته 

ملا جلأ صاحب املركز احلساس 
والكبي���ر الى القضاء والذي في 
حقيقته هو احلامي لهم وجلميع 
من يقيم على هذه االرض الطيبة، 
فضال عن انه الس���لطة الفصل 
والعليا بني السلطات، فاالمزجة 
في بالدنا باتت تطلق االوصاف 
جزافا على القضاء فإما ان تكون 
هذه االحكام توافق هواهم واما 

ان تأتي الطامة الكبرى.
وق���ال الصان���ع ان الكويت 
تتميز بقضاء مستقل ورجال ال 
يخافون في احلق لومة الئم وان 
هذه املانشتات والشعارات التي 
يرفعه���ا هؤالء ال ميكن ان تؤثر في هؤالء الرجال 
الذين يخافون اهلل فضال عما كفله لهم الدستور من 
االستقاللية عمال باملادتني 162 و163 منه، وليعلم 
اجلميع ان كل من يح���اول التطاول على القضاء 
واحكامه بأي شكل من االش���كال او يدخله طرفا 
لتبرير تصرفاته او منازعته السياسية يكون قد 
ارتكب جرمية التأثير في جهات القضاء واالساءة الى 

سمعته واملؤثمة باملادة 146 من قانون اجلزاء.

أكد أنه المالذ والحصن لكل من شعر بالظلم

استنكرت مطالبة اللجنة بتشديد عقوبات »المرئي والمسموع«

»تعاونية الروضة« اختتمت رحالتها  إلى »سيشل الجليعة«
محمد راتب

اختتمت جمعي����ة الروضة وحولي التعاونية 
رحلتني الى منتزه سيشل اجلليعة على مدار ثمانية 
أيام حفلت بالعديد من األنشطة املمتعة. وصرح 
رئيس اللجنة االجتماعية شايع الشايع بأن اجلمعية 
رفعت شعارا لهذا الصيف وهو »صيفنا غير وأحلى« 
ونسقت مع العديد من اجلهات واملؤسسات لتجعل 
هذا الصيف مميزا وممتعا ألهالي الروضة فقد مت 
حجز ش����اليهات منتزه سيشل اجلليعة ومرافقه 
ملساهمي اجلمعية ملدة ثمانية أيام ومتت القرعة 
بني املساهمني حلجز الشاليهات، ونال حظ املشاركة 
أكثر من 240 أسرة من أهالي الروضة للمشاركة 
في الرحلتني اللتني قد نظمتهما اجلمعية للمنتزه 
حيث ان كل رحلة عبارة عن ثالث ليال وأربعة أيام 
وبأسعار مخفضة ورمزية، متمنيا ملن لم يحالفه 
احلظ ان يستغل البرامج واألنشطة األخرى التي 
تقدمها اجلمعية بش����كل يومي وأسبوعي خالل 

الصيف، وختم الش����ايع حديثه بالشكر للقائمني 
على تنظيم وإدارة رحلتي منتزه سيشل ومتمنيا 
للمشاركني االستمتاع في املنتزه والرحلة. وحول 
األنشطة التي أقيمت خالل الرحلتني صرح مدير 
قسم العالقات العامة وبرنامج صيف 2010 ناجي 
عثمان بأن الرحلتني احتوتا على مسابقات ثقافية 
يومية وألعاب مائية لألطفال كذلك دوري الكويت 
وكرة الطائرة على الشاطئ، كما ان املنتزه يحتوي 
على العديد من املرافق التي استغلتها اجلمعية في 
األنشطة مثل أحواض السباحة اخلاصة للنساء 
واملسرح املكشوف حيث مت اقامة عروض ترفيهية 
ومسرحية مع الشخصيات الكرتونية، كذلك وفرت 
اجلمعية شاشة كبيرة لعرض مباريات كأس العالم 
لعشاق الكرة من املساهمني، وقدمت هدايا مميزة 
للمشاركني باملسابقات، وأشاد عثمان بحسن تعامل 
إدارة املنتزه مع اجلمعية وشكر لهم تعاونهم آمال 

ان تكون الرحالت القادمة أجمل وأفضل.

النائب حسني احلريتي ومؤيد السريع خالل جولة في اجلمعية 

عدد من املشاركني في رحالت »تعاونية الروضة وحولي«

)كرم دياب( .. ويطلع على بعض املعروضات في املهرجان التسويقي الصيفي للجمعية 

رياض الصانع

عائشة الرشيد

فواز احلصبانعواطف القطان

الحريتي: تعديالت قانون »التعاون« في دور االنعقاد المقبل 

محمد راتب
كش���ف النائب حسني احلريتي عن وجود توافق بني 
احلكومة وأعضاء مجلس األمة فيما يتعلق بالتعديالت 
التي تتناول قانون التعاون، وستتم مناقشة الكثير من 
تلك التعديالت في دور االنعقاد املقبل للمجلس، الفتا إلى 
أن هناك اقتراحات حكومية ونيابية على هذا القانون الذي 
طال انتظاره، ومن منها ما متت املوافقة عليه في اللجان 

املختصة مبجلس األمة وأدرجت على جدول األعمال.
وق����ال احلريتي على هامش افتت����اح مهرجان الصيف 
التسويقي في جمعية مشرف: إن من أبرز التعديالت التي 
ستطرأ على قانون التعاون كيفية التصويت في االنتخابات، 
حيث إن هناك مقترحا بالصوت الواحد وان هناك اقتراحا 
بصوتني، كما أن هناك اقتراحا يتعلق بالراغبني في الترشح 
لعضوية مجلس إدارة اجلمعيات التعاونية، حيث مت ربط 
ذلك بش����رطني، أحدهما أال يقل عمر املرشح عن 30 سنة، 
والثاني: أال يقل مس����تواه الدراس����ي عن الثانوية العامة، 
مضيفا أن هذا األمر في النهاية س����يخضع للتصويت من 
قبل أعضاء مجلس األمة وقد تتم املوافقة عليه بهذا الشكل، 
وقد يتم إدخال بعض التعديالت على هذه الشروط، مؤكدا 
أن الهدف من ذلك هو القضاء على السلبيات التي انتابت 

العمل التعاوني وأساءت إلى اجلمعيات التعاونية.
وفي رده على سؤال إن كان هناك في األفق توجه حكومي 

أو نياب���ي خلصخصة التعاونيات على املدى املنظور أو 
حتى البعيد، أجاب احلريتي بأن هناك اقتراحات بخضوع 
اجلمعيات التعاونية لنظام احملاس���بة، أما خصخصتها 
فهو أمر مطروح أيضا ضمن االقتراحات املقدمة من قبل 
بعض النواب واحلكومة، وقال: أعتقد أن خصوصية النظام 
التعاوني في الكويت ال تتحقق إال بهذا الش���كل احلالي، 
وخصخصة التعاونيات بالنسبة لي شخصيا هو أمر ال 
أرغب فيه ألن أموال اجلمعية هي أموال خاصة للمساهمني 
وليست ملكا عاما، مؤكدا أن حماية تلك األموال تكون من 
خالل تش���ديد وزارة الشؤون رقابتها على القائمني على 
هذه التعاونيات وعلى العمل التعاوني الذي يش���هد له 

اجلميع في كل مكان.
وأكد احلريتي أن كثرة القيام باملهرجانات التسويقية 
من قبل التعاونيات يعكس ظاهرة االرتفاع اجلنوني في 
األسعار، لكن هذه املهرجانات لها دورها في كسر جماح 
الغالء والتنافس بني التجار لتقدمي سلعهم بأسعار مقبولة، 

وقال: ان األسعار اآلن حتت الرقابة من قبل التجارة.
وفي رده على س���ؤال إن كان���ت هناك ضرورة ملحة 
في الوقت الراهن إلش���هار جمعية حماية املستهلك، قال 
احلريتي: إننا كنواب طرحنا توصيات بتشديد الرقابة 
من خالل حماية املستهلك على من تسول له نفسه رفع 
األسعار بشكل وهمي وغير حقيقي، وما نتمناه في رمضان 

املقبل أن تكون األس���عار في متناول اجلميع وأن تشدد 
وزارة التجارة رقابتها على األسعار.

م���ن جهته، أكد رئيس مجل���س إدارة اجلمعية مؤيد 
السريع، أن هذا املهرجان ترعاه شركتا البحر واليسرة 
للمواد الغذائية، ويضم أكثر من 200 صنف، مت تخفيض 
أس���عارها بنس���بة 40%، وتقدم فيه اجلوائ���ز العينية 
والس���حوبات، وقال: إن ارتفاع األسعار يجب أن يواكبه 
إج���راء من قبل اجلمعيات التعاونية من أجل اس���تقرار 
األسعار وكس���ر االحتكار وخدمة املستهلكني، وذلك من 
خالل إقامة املهرجانات والعروض التسويقية، مؤكدا في 
رده على بعض األس���ئلة املتعلقة مبنع وزارة الشؤون 
تخصيص جوائز السيارات في املهرجانات التسويقية، أن 
هذا اإلجراء اتخذته الوزارة، إال أن هناك بعض الشركات 
ه���ي التي تقوم بذلك لتروج س���لعها، ونحن كجمعيات 
نستفيد من هذه العروض لتنشيط سلعنا وبيعها خالل 

تلك املهرجانات.
من جانبه، أكد رئيس جلنة املشتريات والتسويق في 
جمعية مشرف التعاونية شمالن احلساوي أن مهرجان 
الصيف احلالي يشهد عروضا وهدايا فورية وسحوبات، 
ويضم أكثر من 200 س���لعة من شركتي البحر واليسرة 
للمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا املهرجان مستمر حتى 

شهر رمضان املبارك.

أكد خالل افتتاح مهرجان الصيف بتعاونية مشرف وجود اقتراح بإخضاع »التعاونيات« لديوان المحاسبة

الس�ريع: المهرج�ان يض�م أكث�ر م�ن 200 س�لعة ت�م تخفيضها بنس�بة %40 

انطالق البرنامج الصيفي لتشغيل الطلبة ذوي اإلعاقة

»الزراعة«: ترقية 58 موظفًا باألقدمية
اصدرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية قرارا 
اداريا يقضي مبوجبه ان يرقى 
كل من املوظفني التالية اسماؤهم 
وعددهم 58 موظفا من الدرجة 
التي يشغلونها حاليا الى الدرجة 
التالية لها مباش���رة باالقدمية، 
وذلك اعتبارا من 2010/7/1، ومينح 
كل منه���م اول مربوط الدرجة 
املرقى اليها باالضافة الى عالوة 
من عالواتها، وتعدل فئات البدالت 
واملكافآت والعالوات املمنوحة 
الي منه���م وفقا للدرجة املرقى 

اليها وهم كالتالي:
الصافي محمد سعيد املطيري  ٭

باسمة عبدالرزاق املوسى  ٭
بدر محمد عبداهلل الفهد  ٭

بدرية سعود فهد الرغيب  ٭

بشرى خالد سلطان املرزوق  ٭
تهاني جاسم خلف اجلاسم  ٭

خالد محمد معتيش املطيري  ٭
زايد رحيل مزيد العنزي  ٭

سارة جاسم محمد املطيري  ٭
عبير محمد عبدالرحمن عايد  ٭

علي عبداهلل حسني  ٭
علي مهدي مرزوق اخلياط  ٭

عنود غنيمان عتيق البريعصي  ٭
فاطمة حسني علي اسماعيل  ٭
لبنى منصور عامر الراشدي  ٭

نفلة نايف عايض العتيبي  ٭
نواف ناصر محمد املطيري  ٭

نوف سليمان القفيلي عوض  ٭
احمد عبداهلل مطلق الرشيدي  ٭

اسامة علي محمد الهولي  ٭
اسماء مرشد مارق العتيبي  ٭

امل عيسى محمود االنصاري  ٭

اميان حسن عبداهلل الكندري  ٭
حنان فهد محمد اخلوالد  ٭

خالد عبيد عبدالعزيز العتيبي  ٭
سعد مناحي محمد القحطاني  ٭

شيماء علي حسني محمد  ٭
طارق سليمان داود اخلريف  ٭

عبدالناصر حسني مندني  ٭
عبدالنبي راشد شيرازي  ٭

علي حامد سلمان املطيري  ٭
فاطمة عبداهلل الصالح العمير  ٭

ماجد علي مطر املصيريع  ٭
مروة عبداللطيف يعقوب طاهر  ٭

منى جاسم محمد زايد  ٭
احمد محمد مصطفى احلمد  ٭

جاسم عبداهلل جاسم القضيبي  ٭
حسن عبداهلل علي اشكناني  ٭
عثمان خلف سيف اخلتالن  ٭

عمار احمد العبدالرزاق  ٭

محمد صفوق محمد املطيري  ٭
محمد عبداخلضر توينة  ٭

مشعل مطلق هذال املطيري  ٭
مطلق عتيج مطلق العازمي  ٭

ناصر حمود فهد الرغيب  ٭
داليا خالد مبارك الدويلة  ٭
صقر فالح غازي املطيري  ٭

عبدالرحمن بدر الشارخ  ٭
عبدالعزيز عبداهلل العازمي  ٭
عدنان بدر عيسى بوقريص  ٭
مهدي محمود سيد املوسوي  ٭
احمد يوسف عبداهلل عيسى  ٭

صالح سعد عبدالعزيز الهباد  ٭
محمد غازي حبيب العنزي  ٭

محمد ياسني جوهر الشعيب  ٭
مشعل احمد محمد عباس  ٭

عبدالرحمن مضحي املطيري  ٭
قصاب عايد عبدالعزيز املوزري  ٭

امكانياتهم  املعاق���ني وعل���ى 
وقدراتهم وأنهم قادرون على 
خوض املنافس���ة في س���وق 
التنمية  العمل واملساهمة في 

االجتماعية.
من جهته، قال مكتب العالقات 

التمييز بسبب  الفرص وعدم 
اإلعاقة وتخفيف شدة اإلعاقة 
عن األسرة وتدريب األشخاص 
املعاقني، اما األهداف غير املعلنة 
في هذا البرنامج فهي ليتعرف 
أرباب العمل في القطاع اخلاص 
حتديدا على األشخاص املعاقني 

وعلى قدرتهم في العمل.
من جانبه، قال رئيس مكتب 
املتابعة التابع لوزير األشغال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدية، عبدالك���رمي الزيد ان 
شريحة املعاقني تتطلب تدخل 
الكثير من االخوة املسؤولني في 
عملية حتقيق هدفها الرئيسي 
وهو ادماج هذه الشريحة في 
املجتمع ومعاملته���ا املعاملة 
التي نتعامل بها مع اي شخص 
موجود في هذا املجتمع سواء 

كان شخصا سليما او معاقا.

العامة واخلارجية في املجلس 
األعلى للمعاقني فواز احلصبان 
ان البرنام���ج يهدف الى دمج 
املع���اق في املجتم���ع واتاحة 
الفرص���ة للمعاق للمش���اركة 
العامة وحتقي���ق مبدأ تكافؤ 

بشرى شعبان
دشن املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني صباح أمس البرنامج 
الطلبة  الصيف���ي لتش���غيل 
م���ن ذوي اإلعاقة في اجلهات 
احلكومي���ة واخلاصة، وقالت 
عواطف القطان الوكيل املساعد 
للتخطيط والتطوير في كلمة 
لها باإلنابة ع���ن وكيل وزارة 
الكندري ان  الش���ؤون محمد 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
يقدم مجموع���ة من اخلدمات 
املنتظمة واملستمرة واملتكاملة 
في العديد م���ن املجاالت منها 
التربوية والثقافية  اخلدمات 

والتأهيلية.
وأضاف���ت ان األهداف غير 
املعلنة لهذا البرنامج انه فرصة 
لكي تتعرف اجلهات احلكومية 
واخلاص���ة على األش���خاص 


