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بع���ث رئيس مجل��س األمة جاس���م 
اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس البرملان 
ف��ي جمه��ورية ك��رواتيا ل��وكا بيبي��ك، 
وذل���ك مبن��اس���ب��ة العي�����د الوطن��ي 

لب��الده.

الخرافي هنأ 
نظيره في كرواتيا

الحكم أبطل القرار التعسفي لمدير الجامعة بإحالة الفضلي إلى التحقيق دعا الحكومة إلى االعتراف بكوسوڤا

أكد أن الحكومة كافأت كوبا بتصويتها ضد استخدام القوة لتحرير الكويت من براثن االحتالل العراقي بعقد اتفاقيات اقتصادية

جوهر يشيد بحكم محكمة التمييز 
ويطالب الحمود بإقالة اإلدارة الجامعية فورًا

الطبطبائي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانين الكويتي واللبناني

البراك: سأوجه سؤاال إلى رئيس الوزراء عقب عودته حول االتفاقيات 
والمشاريع واالستثمارات التي أقرت خالل جولته في دول أمريكا الالتينية

العبدالهادي: الحكومة مطالبة بتنفيذ 
قانون المعسرين خالل شهر ونصف من إقراره

أرجع سبب التأخير في تنفيذ المشاريع اإلسكانية إلى ارتفاع تكاليف البناء

اكد النائب م.ناجي العبدالهادي 
ان املرحل���ة املقبل���ة تتطلب ان 
توضح احلكوم���ة ما قابلته من 
معوقات بش���أن انش���اء املدن 
االسكانية حتى يتم حلها وانشاء 

مدن بالطرق السليمة.
وقال العبدالهادي في تصريح 
امس: ان من االشياء التي نطالب 
به���ا احلكومة من اجل بناء تلك 
املدن، كيفية التعامل مع املشاريع 
ودخول القطاع اخلاص، مشيرا 
الى انه س���يتم مناقش���ة كيفية 
تخصيص االراضي الالزمة لبناء 
8 مدن.وارجع العبدالهادي سبب 
تأخر احلكومة في البدء في تنفيذ 
املشاريع االس���كانية الى ردود 
القطاع اخلاص التي متت احالتها 
الى اللجنة االسكانية الخذ رؤية 
مشتركة بشأنها، والتي تتعلق 

بارتفاع تكاليف البناء.
وردا على سؤال بشأن الهاجس 
االمني قال: نحمد اهلل على أننا 
نعيش في بلد االمن واالمان، لكن 
هذا يتطلب ايضا اتخاذ احليطة 
واحلذر، ع���ن طري���ق تكثيف 
التواجد االمن���ي، واعادة تأهيل 
الش���رطة، وبشأن  افراد  بعض 

صن���دوق املتعثرين، اوضح ان 
احلكومة مطالبة بتنفيذه خالل 
شهر ونصف من تاريخ اقراره، 
واعتقد ان احلكومة شكلت فرقا 
لتحدي���د اآللية الالزمة لتطبيق 
القانون والشريحة التي ستستفيد 
من القانون حتى ال يتم حدوث 
فوضى واستغالل االموال العامة، 
مطالبا س���مو رئي���س مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
بأن يكون االول من اغس���طس 
هو اليوم االول لتطبيق صندوق 
املتعثرين، والسماح بالتسجيل، 

كما طالب مجلس الوزراء بوقف 
الضبط واالحضار للفئات التي 
لديها احكام وستستفيد من هذا 

القانون.
وحول قانون اس���قاط فوائد 
القروض، بني العبدالهادي انه مت 
حسمه في دور االنعقاد املاضي 
باالغلبية وحدث لغط بش���أنه، 
ونحن نتعامل بالدس���تور قبل 
القانون، متوقعا ان يكون نقطة 
خالفية، اال انه سيتم حسمه عن 

طريق التصويت.
وفيما يتعلق بالنقد الذي وجهه 
احد النواب الى زيارة سمو رئيس 
الوزراء الى عدد من الدول بسبب 
موقفها من الغزو قال العبدالهادي 
»انه رأي نيابي، ونحن نتحدث عن 
زيارات مبرمجة قائمة، مشيرا الى 
انه مع مرور الوقت تالشى موقفنا 
من الدول العربية التي كانت ضد 
الكويت في الغزو، واليمن على 
سبيل املثال ستقام على ارضها 
دورة اخلليج املقبلة«، واضاف: 
نطالب احلكومة بالنظر الى اخلطة 
التنموية والتعامل معها بشكل 
جدي واقوى ومحاسبة كل من 

يعرقلها.

الصرعاوي: التسويق لخطة 
التنمية محل أسئلة برلمانية

ذكر الحكومة بإسقاطات عقد حملة »ترشيد«

اك���د النائ���ب ع���ادل 
الصرع���اوي ان قضية 
الحملة االعالمية لتسويق 
التنمية س���تكون  خطة 
مح���ل اس���ئلة برلمانية 
الوزراء  مطالبا رئي���س 
بتحمل مس���ؤولياته في 
هذا الجانب السيما في ظل 
توافر معلومات بشأن عقد 
بقيمة6.5 ماليين دينار مع 
احدى الشركات العالمية 
)ساتشي وساتشي( عن 

طريق التعاقد المباشر.
واشار الصرعاوي في 
تصريح صحافي الى ان 

المسؤولية في هذا االطار تقع على عاتق نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد متسائال: على 
من تريد الحكومة تس���ويق الخطة وهي المعنية بالتنفيذ؟! 
وهل يستقيم ان تضع خطة اعالمية لتسويق خطة التنمية 

بعد مرور سنتين من طرح موضوع خطة التنمية؟!
وشدد الصرعاوي على ضرورة ان يتحقق مجلس الوزراء من 
المعلومات المتواترة بشأن عقود الخطة االعالمية وان يتحمل 
مسؤولياته مستغربا ظهور الحديث عن خطة اعالمية في ظل 

الوصول الى مرحلة متقدمة من تنفيذ خطة التنمية.
وذّكر الحكومة باسقاطات عقد حملة ترشيد وحملة تسويق 
الحكوم���ة االلكترونية التي كانت عن طريق احدى جمعيات 
النفع العام والتي س���بق ان اش���رنا اليها للحكومة السابقة 
وتم توقيفها، ليتم تفادي االج���راءات القانونية في العقود 

الحكومية.

أكد عضو مجلس األم���ة النائب د.وليد 
الطبطبائي أمس أهمية تعزيز التعاون بني 

البرملانني الكويتي واللبناني.
وأوضح الطبطبائي في تصريح ل� »كونا« 
ان الهدف من زيارة وفد الصداقة البرملاني 
الكويتي الذي يرأس���ه الى لبنان »توثيق 
العالقات البرملانية الكويتية مع البرملانات 

الشقيقة والصديقة«.
وق���ال ان »زيارة املجموع���ة البرملانية 
االولى الى لبنان تأتي في اطار جلان الصداقة 
البرملانية بهدف تعزيز العالقات الكويتية 
� اللبنانية بشكل عام والعالقات البرملانية 

بشكل خاص«.

وأش���ار الى ان الوفد البرملاني الكويتي 
س���يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس الوزراء س���عد احلريري باالضافة 

الى عدد آخر من املسؤولني.
ويض���م الوفد البرملان���ي باالضافة الى 
الطبطبائي كال من النواب د.جمعان احلربش 

ود.حسن جوهر ومحمد هايف.
من جانب آخر، دعا الطبطبائي احلكومة 
الى املبادرة باالعتراف بدولة كوسوڤا تدعيما 
للق���رار الدول���ي التاريخي ال���ذي أقر حق 
تقرير املصير لش���عب هذه الدولة املسلمة 
بع���د معاناة عقود طويلة من االضطهادين 
الش���يوعي والصربي، كما دعا الى تعزيز 

العالقات التجاري���ة والثقافية مع اخواننا 
في كوسوڤا.

وقال الطبطبائي ان شعب كوسوڤا تعرض 
للمعاناة نفسها التي تعرضنا لها أيام االحتالل 
العراقي على مدى سبعة شهور عندما حاول 
جار ظالم ان يفرض علينا سطوته وجبروته، 
غير ان الكوسوڤيني عانوا من ذلك لسبعة 
عق���ود، وأكد ان الكوي���ت »أكثر من غيرها 
يجب ان حتس وتدرك مشاعر الكوسوفيني 
جت���اه الطغيان الصربي« وأن تبادر عاجال 
الى تعزيز نصرة كوس���وڤا باالعتراف بها 
أوال ثم تعزيز عالقات ذلك القطر مع العاملني 

العربي واالسالمي.

اس���تغرب النائب مسلم البراك محاوالت 
البعض لتحويل الزيارات الرس���مية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الى زيارات سياحية مغلفة بالوضع واالطار 
الرسمي فيما حذر من خطورة صفقة مشبوهة 
قال ان احلكومة وضعت نفس���ها طرفا فيها 
على حس���اب املال العام من اجل انقاذ اثنني 
من كبار املتنفذين الذين استصدروا رخصة 

طيران للشحن.
وحت���دث البراك في تصريح صحافي عن 
حاالت تضارب املصالح واملمثلة في العقود التي 
أبرمتها الشركات النفطية مع أعضاء املجلس 
األعلى للبترول من غير الوزراء متسائال: هل 
يعقل ان يصل حال البلد إلى مثل هذه الدرجة 

من االستنفاع من املواقع واملناصب؟
واستهل البراك تصريحه قائال: اوال ال يحق 
ألي طرف ان يتابع او يعترض على أي زيارة 
ش���خصية او زيارة خاصة يقوم بها س���مو 
الرئيس ألن ذلك حق طبيعي له ال ينازعه احد 
فيه، ولكن عندم���ا يحاول البعض ان يحول 
الزيارات الرسمية الى زيارات سياحية مغلفة 
بالوضع واالطار الرسمي فهذا أمر غير مقبول، 
خصوصا اذا كان لدينا معايير للتفريق بني 
الرس���مية والتي  الزيارة اخلاصة والزيارة 
تفق���د أهميتها وقيمته���ا اذ لم تنعكس على 

فائدة للوطن.
ورأى أن األمر العجيب وغير املبرر أن أول 
محطة في زيارة الرئيس ألميركا الالتينية هي 
لدولتني بحاك���م واحد ورئيس وزراء واحد، 
ويتم اعالميا توقيع خمس اتفاقيات ال أهمية 

لها وال قيمة ملموسة.
وقال: فأنا شخصيا عندما سمعت عن هذه 
االتفاقيات ش���عرت بأن هناك عمال واضحا 
وملموسا ولكن عندما عرفت ومن خالل بعض 
التقارير أو املختصني أو الكتاب وعلى رأسهم 
األخت حنان الهاجري املختصة بشؤون أميركا 
الالتينية تساءلت هل يعقل أن دولتني وهما 
انتيغوا وبربودا جزيرتني في البحر الكاريبي 
مساحتهما مجتمعتني ال تتجاوز 442كم2 وعدد 

سكانهما ال يتجاوز 82 الف نسمة نسبة النمو 
االقتص���ادي اقل من واحد في امل�ائة ال يوجد 
فيهما اي نشاط اقتصادي او تكنولوجيا وليس 
لهما اي ثقل سياس���ي يذكر ال على املستوى 
العاملي وال على مستوى أميركا الالتينية، وهل 
يعقل أننا بعد ذلك ممكن أن نقتنع بأن لهذه 
االتفاقيات املوقعة أي أهمية تذكر بالنس���بة 

للكويت.
وأضاف البراك أن األمر العجيب والغريب 
في الوقت نفسه أن سفير الكويت لدى كندا 
والسفير غير املقيم في املكسيك علي السماك 
والذي خلص عندما س���ئل عن أهمية جولة 
س���مو الرئيس في بدايتها قال وبالنص إن 
سموه حريص جدا على رفع علم الكويت في 
اخلارج وأن سموه حريص على فتح سفارات 
في الدول التي ليس لدينا متثيل ديبلوماسي 
معها، وأكمل السفير شارحا أهمية زيارات 
س���مو الرئيس أن سموه حريص على نشر 
الثقافة والهوية الكويتية، مستدركا ويبدو 
أن سعادة السفير قد تعب وهو يكرر حرص 
س���مو الرئيس فختمها بأن س���مو الرئيس 
حريص عل���ى تثبيت أوجه التعاون في كل 

املجاالت مع مختلف دول العالم.
وأضاف: »وأنا هنا أتساءل وأوجه سؤاال 
ملن أشرف على وضع برنامج زيارات سمو 
الرئيس لبعض الدول في أميركا الالتينية، 
هل فكر وهل استخدم عقله أو راعى مشاعر 
الكويتيني عندما وضع »كوبا« ضمن سلسلة 
الدول التي زارها س���مو الرئيس؟ وهل من 
املعقول أن تأتي هذه الزيارة قبل أيام من مرور 
الذكرى العشرين لالحتالل العراقي الغاشم 
للكويت؟ ف� »كوبا« وقفت مع الباطل العراقي 
ضد احلق الكويتي، فهي ونظام »ش���اويش 
اليمن« صوتوا ضد استخدام القوة لتحرير 
الكويت من براث���ن االحتالل العراقي بعدما 
صوتتا ضد الق���رار األممي رقم 678 والذي 
يخول قوات التحالف استعمال القوة لتحرير 
الكويت فهل يريدون ان يقنعونا بأن االتفاقيات 
التي وقعت ستس���تفيد منها الكويت أم هي 

التوقيت  مكافأة وفي هذا 
بالذات لدولة كان لها هذا 
املوقف السيئ واملخزي في 
حقبة ال ميكن أن تنسى في 

تاريخ الكويت؟
وتابع البراك: »دليل على 
ذلك ان سمو الرئيس كان 
حريصا على ان يصطحب 
الكويتي  مدير الصندوق 
للتنمي���ة وه���و صندوق 
الهب���ات والعطايا وكذلك 
العض���و املنت���دب لهيئة 
االستثمار لفتح املشاريع 
واالستثمار في هذه الدول 

ملصلحة اقتصادها ورعاياها«. وكشف النائب 
مسلم البراك انه سيتقدم بسؤال لسمو الرئيس 
عندما يعود م���ن زيارته »امليمونة« ملعرفة 
كل التفاصيل واالتفاقيات املوقعة واملشاريع 
واالستثمارات التي أقرت وأسماء الوفد املرافق 
مع سموه ومهامهم سواء الرسمية أو غيرها، 
في هذه اجلولة واللقاءات التي قام بها ممثلو 
القطاع اخلاص املرافقون لس���موه او الذين 
كان���وا متواجدين معه خ���الل اجلولة وهل 
عقدوا اتفاقيات خاصة بشركاتهم أم حصلوا 
على وكاالت من هذه الدول سواء بأسمائهم 
الشخصية أو شركاتهم؟ مشددا بالقول »أمتنى 
ان تكون اإلجابة بش���فافية ألن هذه الزيارة 
والتي يقوم بها سمو الرئيس هي زيارة عمل 
وبالتالي يجب أن نعرف حجم االس���تفادة 
الفعلية وحجم املبالغ التي صرفت كاتفاقيات 
أو هبات أو مساعدات لهذه الدول سواء من 
احلكومة أو صندوق التنمية أو هيئة االستثمار 

أو أي جهات رسمية أخرى«.
الى ذلك، كش���ف البراك ما وصفه باألمر 
اخلطير عندما حذر من خطورة صفقة مشبوهة 
قال ان احلكومة وضعت نفس���ها طرفا فيها 
على حساب املال العام من أجل إنقاذ اثنني من 
كبار املتنفذين اللذين استصدرا رخصة طيران 
للشحن، وعندما شعرا بالضيق واخلسارة لم 

يجدا إال احلكومة إلنقاذهما 
حتى تشتري طائرتي شحن 
مدني ب� 550 مليون دوالر 
ان املعلومات  خصوص���ا 
املتواترة التي وردت تفيد 
بأن مجلس الدفاع األعلى 
رفض ه���ذه الصفقة ألن 
الطائرتني اس���تخدامهما 
شحن مدني وبالتالي من 
الصعوب���ة حتويلهما الى 
ش���حن عس���كري، وهذا 
نتيجة لرأي فني محايد، 
مبديا أسفه من ان الضغوط 
اس���تمرت وبقوة من أحد 
كبار املسؤولني واملتواجد حاليا خارج الكويت 
على أس���اس ان تقوم جه���ات مالية بتدبير 
أموال هذه الصفقة املش���بوهة على حساب 

األموال العامة.
وأضاف: »ففي الوق���ت الذي يعاني منه 
أهل الكويت من املشاكل واملعوقات سواء في 
اجلانب التعليمي أو الصحي أو املعيشي أو 
اخلدماتي في مختلف مناطق الكويت، جند 
أنها ال متثل أي اعتبار أو قيمة أو حترك من 
قبل البعض، ولكن أمام املتنفذين وقدرتهم 
على حماية أنفسهم حتى لو كان ذلك مبئات 
املاليني ومن املال العام وكذلك قدرة املتنفذين 
القرار السياسي واالقتصادي  على إخضاع 
للحكومة ملصاحلهم، فإننا نحذر من خطورة 
هذه الصفقة املش���بوهة على حس���اب املال 

العام.
وأشار الى ان املجتمع الكويتي ومن خالل 
منتديات���ه يتحدث عن ه���ذه الصفقة وهو 
يرى احلال الذي وصلت اليه هذه احلكومة، 
خصوصا ان هناك من يحاول ان يس���تخدم 
خطوات هذه الصفقة عبر »جرعات« ولكن في 
هذه األيام بالذات واضح ان هناك اطرافا تريد 

ان تغلق هذا امللف ملصلحة املتنفذين.
وأضاف البراك »عندما كان احلديث ينصب 
على حاجة متقاعد أو أرملة أو املرأة الكويتية 

جند م���ن يعارض هذا املبدأ خوفا على املال 
الع���ام وعندما يأتي املتنف���ذون حللب املال 
العام ونهبه جند من يحاول ان يس���هل لهم 

هذا األمر«!
ومتنى البراك: »ان يكون هناك رد حكومي 
ينفي هذه الصفقة املشبوهة ومن دون ذلك فإن 
املعلومات ستكون صحيحة لألسف الشديد 

وحتما سيكون لنا موقف حازم«.
لكنه اس���تدرك بالقول »أن���ا هنا في هذا 
التصريح أريد أن أنبه خلطورة هذه الصفقة 
حتى يعلم الشعب الكويتي أننا نحذر منها 
قبل وقوعها ونتمن���ى أن يكون هناك رأي 
للحكوم���ة برفضها وعدم التعامل معها واال 
س���نكون نوابا متخاذلني غير مؤمتنني إذا 
قبلنا بعد ذلك أال نحاسب احلكومة على هذه 
الفعلة انقاذا وانتصارا للمال العام وحرصا 

عليه«.
وفي اطار متابعة املستجدات على الساحة 
النيابية قال النائب البراك: ان النائب احمد 
السعدون قد قدم سؤاال واضحا لوزير النفط 
عن تضارب املصالح املمثل في العقود التي 
أبرمتها الشركات النفطية مع اعضاء املجلس 
األعلى للبترول من غي���ر الوزراء، وجاءت 
اإلجاب���ة واضحة ال لب���س فيها، عن حاالت 
تضارب املصالح وعدد العقود التي أبرمت 
مع اعضاء املجلس األعلى للبترول والذين ال 
يحق لهم بحكم مناصبهم وال يحق للشركات 
النفطية ان توقع معهم مثل هذه العقود والتي 
ال ش���ك أنها لم تكن بعيدة عن علم الرئيس 

التنفيذي ملؤسسة البترول.
وتساءل: هل يعقل أن يصل حال البلد إلى 
مثل هذه الدرجة في االس���تنفاع من الواقع 
واملناص���ب؟، وهل يعق���ل أن يغيب رئيس 
املجلس األعلى للبترول وهو سمو الرئيس 
نفسه عن هذه القضية وهو الذي يفتخر وأمام 
رؤساء حترير الصحف احمللية بأنه ال يتحرك 
اال والدستور في جيبه؟ مخاطبا سموه: »فإذا 
لم تخرج يا سمو الرئيس الدستور من جيبك 
لتتعام���ل مع هذه القضية حلالة من حاالت 

االستفادة وتضارب املصالح فمتى ستخرجه 
يا سمو الرئيس؟«.

واضاف البراك »انا اريد ان اوجه كالمي 
البناء الشعب الكويتي الذين يقول بعضهم 
أحيانا من أصحاب النوايا احلسنة: ملاذا لم 
تعطوا احلكومة فرص���ة للعمل واالجناز؟ 
ونفاجأ بأن األمور تدار بهذا الشكل في مجلس 
من أهم املجالس املتخصصة التي يترأسها 

ألهميتها وخطورتها سمو الرئيس«.
واس���تطرد البراك متسائال: »نحن نقول 
لسموه: عندما قرأت إجابة وزير النفط ألم 
تكن هذه اإلجابة مبررا لتحركك بشكل سريع 
حلماية املال العام ومحاس���بة كل من حاول 
أن يستفيد من حالة تضارب املصالح؟ ألم 
تكن هذه اإلجابة مدعاة لك لتحاسب الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول على منحه عقودا 
أطرافه���ا األخرى اعضاء في املجلس األعلى 
للبت���رول وأنت م���ن كنت تقول لرؤس���اء 
التحرير ان هناك 18 ش���خصية رفضت أن 
تتولى مس���ؤولية هيئة سوق املال لوجود 

مصالح لهم في البورصة؟
وأكمل البراك مخاطبا سمو رئيس الوزراء: 
»اال تعتقد يا سمو الرئيس ان مسؤوليتك قائمة 
جتاه م���ا يجري في املجلس األعلى للبترول 
والذي يجب ان ينصب اختيار اعضائه على 
عدم وجود مصالح بني من تختارهم في هذا 
املنصب احلساس وبني الش���ركات النفطية 
التي تتحرك وفقا ملا هو مرسوم لها من قبل 

املجلس األعلى للبترول؟«.
وختم النائب البراك تصريحه موجها كالمه 
مباشرة لرئيس احلكومة بالقول: »أمام هذا 
الوض���ع وبصفتك رئيس���ا للمجلس االعلى 
للبترول منذ العام 2006 الرتباط هذا املنصب 
بصفتك رئيسا ملجلس الوزراء فإما انك كنت 
تعلم وهذه مصيبة اما انك كنت ال تعلم وهنا 
املصيبة أعظ���م.. ولكن حتما ويقينا إنك إذا 
كن���ت فعال ال تعلم فإنك وم���ن تاريخ ورود 
اجاب���ة وزير النفط اصبحت تعلم فماذا أنت 

فاعل يا سمو الرئيس؟«.

أكد النائب د.حس����ن جوهر أن 
احلك����م التاريخي حملكمة التمييز 
بإبطال القرار التعسفي ملدير جامعة 
الكويت بإحالة د.صالح الفضلي الى 
التحقيق قد أثبت أن هناك انحرافا 
ومتاديا فيه في اإلدارة اجلامعية 
في الكثير من قراراتها ذات العواقب 
الوخيمة. وقال د.جوهر في تصريح 
صحافي وتعليقا على احلكم النهائي 
واملفصلي الصادر من محكمة التمييز 
بإبطال القرار التعسفي ملدير جامعة 
الكويت بإحالة د.صالح الفضلي 
الى التحقيق بسبب مجموعة من 
املق����االت الصحافية الت����ي انتقد 
فيها اإلدارة اجلامعية لعدم وجود 
تفوي����ض من قبل وزي����ر التربية 
ووزير التعليم العالي يخول املدير 
القيام باختصاصات الوزير بصفته 
الرئيس األعلى للجامعة، وأش����ار 
د.جوهر ال����ى ان احلكم التاريخي 
حملكمة التمييز قد أثبت مبا ال يدع 
أدنى شك وجهة نظرنا التي أعلناها 
مرارا وتكرارا جتاه انحراف اإلدارة 

اجلامعي����ة في الكثير من قراراتها 
ذات العواقب الوخيمة التي تهدد 
استقرار ومكانة جامعة الكويت. 
وب����ني د.جوهر ان حك����م محكمة 
التميي����ز القائم على تأكيد انعدام 
وجود التفوي����ض القانوني ملدير 
اجلامعة قد فتح الباب أمام إبطال 
عشرات القرارات التي أصدرها املدير 
منذ توليه املنصب، األمر الذي يهدد 

بإح����داث فوضى إدارية عارمة في 
املؤسس����ة اجلامعي����ة، خاصة ان 
القرارات الفاقدة للشرعية القانونية 
قد تشمل التعيينات في املناصب 
اإلشرافية وتش����كيل اللجان وقد 
تطول مشروع بناء املدينة اجلامعية 
اجلديدة، وما يتبع ذلك من مراكز 
قانونية وأموال طائلة من امليزانية 
العامة للدولة قد صرفت دون وجه 
حق، األم����ر الذي يؤكد عدم كفاءة 
اإلدارة اجلامعية احلالية في إدارة 
هذه املؤسس����ة األكادميية. وختم 
د.جوهر بالقول انه وأمام مثل هذه 
احلقائق اجللية وسطوع شهادة 
القضاء الكويت����ي نطالب وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود لتحمل مسؤوليتها 
باتخاذ موقف حاسم بإقالة اإلدارة 
اجلامعية ف����ورا كونها أول من مت 
تضليلها بوجود تفويضات شفهية 
واهية سلبت الكثير من صالحياتها 
كرئيس أعلى للجامعة وإعادة األمور 

الى نصابها الصحيح.

د.حسن جوهر

د.وليد الطبطبائي

م.ناجي العبدالهادي
عادل الصرعاوي

جمعية ال�صليبية التعاونية

وذلك وفقا لل�شروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية.   

2- اأن يكون �ساحب اخت�سا�ص ولديه ترخي�ص �ساري باال�ستثمار املطلوب.

3- اأال يكون املتقدم م�ستثمرا الأحد فروع اجلمعية.

4- تقدمي �سيك م�سدق بقيمة )250 د.ك( كتاأمني يرد يف حالة عدم الفوز.

5- تقدمي الطلبات مرفقة بنموذج اال�ستثمار املعد من قبل اجلمعية مقابل ر�سم قدره )20 د.ك( لدى اإدارة اجلمعية وو�سعه 

اأثناء الدوام الر�سمي للإدارة من ال�ساعة  بال�سندوق املخ�س�ص بالظرف املختــوم الكائن مبنطقة ال�سليبية  )ق 4( 

7.30 �سباحًا حتى 3.00 ع�سرا اعتبارا من يوم االثنني 2010/7/26 اإىل نهاية دوام يوم الثلثاء املوافق 2010/8/3.

6- االلتزام بال�سروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 2005/181.

امل�شتندات املطلوبة :
1- �سورة من الرتخي�ص التجاري مطابق للن�ساط املطلوب �ساري املفعول. 2- �سورة من ح�سر العمالة للرتخي�ص من اإدارة 

العمل. 3- �سورة اعتماد التوقيع للن�ساط املطلوب. 4- �سورة من التوكيل والبطاقة املدنية للوكيل يف حالة الوكالة .

املوقع بدل اال�ستثمار امل�ساحة ا�سم الن�ساط م

ال�سوق املركزي 600 د.ك 5.25 م ال�سريفة 1

ال�سوق املركزي 150 د.ك 2.40 م العطور ومواد واأدوات التجميل 2

ال�سوق املركزي 150 د.ك 4.80 م بيع العباءات وامللفع 3

ال�سوق املركزي 100 د.ك 2.25 م الع�سائر واالي�ص كرمي 4

اأ�شحاب االخت�شا�ص بناء  التعاونية عن طرح فروع لال�شتثمار من قبل  تعلن جمعية ال�شليبية 

على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 264 بتاريخ 2010/7/20

املدير املعني

اإعـــــالن

مسلم البراك


