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بدر اجلاراهلل أحمد الهارون

اكد تيار املسار األهلي )متاهي( 
ان التضحية من اجل الكويت ال 
حدود لها، مشددا على ان الكويت 
تستذكر في هذه األيام بكثير من 
الذين  الفخر واالعتزاز شهداءها 
رووا ترابها دفاع����ا عن حريتها 
التيار  واستقاللها. وقال رئيس 
م.عبداملانع الصوان مبناس����بة 
الذكرى العشرين لالحتالل العراقي 
الغاشم للكويت ان املرحلة احلالية 
تستوجب النظر واخذ العبر من 
دروس املاضي األليم، مشيرا الى 
ان الكويتيني الذين سطروا اروع 
صور التالحم والوحدة في مواجهة 

العدو مدعوون اليوم الى جتس����يد هذه الوحدة في 
جميع مناحي احلياة من اجل احلفاظ على الكويت 

لالجيال القادمة كما حافظ عليها اآلباء من قبل.
واشار الصوان الى ان الكويت سطرت خالل االحتالل 
اروع صور التالحم وااللتفاف الشعبي حول القيادة 
الشرعية، مستذكرا في هذا الصدد االلتفاف الدولي 

غير املس����بوق لتأييد الشرعية 
الكويتية وتشكيل حتالف دولي 

دعما للكويت وحتريرها.
واكد ان اهم ما ميكننا ان نعمل 
به في هذه املناس����بة األليمة هو 
العمل جاهدي����ن لتحقيق الهدف 
من تضحيات الشهداء األبرار وهو 
احلفاظ على الوح����دة الوطنية 
واالنطالق في االجناز والتنمية، 
مبين����ا ان هذه الذك����رى األليمة 
يج����ب ان تكون دافع����ا للوحدة 
ونبذ اخلالف����ات ملا فيه مصلحة 

الكويت وعلو رايتها.
ودعا الى تعليم االجيال احلالية 
واملستقبلية دروس االحتالل واملقاومة الباسلة التي 
سطرت باحرف من نور متسك شعب الكويت بأرضه، 
الفتا الى ان اهمية ترسيخ هذه الدروس في نفوس 
االجيال من اجل احلفاظ على الروح الوطنية العالية 
والوحدة التي شكلت اكبر عامل في مواجهة االحتالل 

الغاشم.

الصوان: الكويتيون سطروا أروع صور التالحم

م.عبداملانع الصوان

ملتقى نجالء النقي يدعو الستخالص العبر من االحتالل
بالتخلص من التخندق الفئوي والعودة للتآخي

رندى مرعي
اكد املش���اركون ف���ي احللقة 
النقاش���ية التي اقيمت في ملتقى 
جنالء النقي مساء امس االول في 
الذكرى ال���� 20 لالحتالل العراقي 
للكويت ضرورة استخالص العبر 
من تلك الذكرى األليمة والعمل على 
حتقيق التنمية والتآخي والتآلف 
ونبذ التخندق الفئوي والطائفية 
وذلك لتستعيد الكويت دورها الرائد 
ومكانتها في مقدمة دول اخلليج.

وف���ي البداي���ة اش���ار الكاتب 
الصحافي سامي النصف الى ضرورة 
تغيير نظ���رة الناس الى بعضهم 
البعض وتغيير التباينات السياسية 
احلاصلة والتخلص من التخندق 
الفئوي، كما يجب ان يتغير التعامل 
مع الكويت على انها محطة وقود 
يتزود منها األفراد لتحقيق اطماعهم 

الشخصية.
وتاب���ع أن هذا احلدث امر غير 
مسبوق، واحداث 1990 ال تقتصر 
عل���ى الكويت فقط الن���ه اثر ذلك 
احلدث سقط مشروع االمن العربي 
العاملي  ووجد ما س���مي بالنظام 

اجلديد.
وقال النصف حصدت الكويت 
ف���ي ال���� 90 ما زرعت���ه من خالل 
تعزيز عالقاتها مع الدول املجاورة 
حيث جتمعت املعسكرات الغربية 

والعربية لنصرتها.
الباحثة  من جانبها عرض���ت 
التاريخية غنيمة الفهد نبذة تبني 
ان الكويت هي اصل احلضارات وانها 
ال تتبع للعراق، مش���ددة على ان 
االستقرار هو سيد املوقف، وحتدثت 
عن مراحل االحتالل التي مرت بها 

الكويت على مر الزمان وذلك النها 
كانت مطمعا دائما لآلخرين.

العراق  الفهد ان ينعم  ومتنت 
باالستقرار مشددة على ان ينسى 
العراقيون فك���رة ان الكويت لهم 
وذلك الن احلقيقة التاريخية ثابتة 
ال تتغير وتبني ان الكويت حضارة 

مستقلة بذاتها.
ثم جاءت مشاركة املؤرخ منصور 
الهاجري الذي عرض بدوره مرحلة 
االحتالل، مشيرا الى ما دمره اجليش 
العراقي وما سرقه وما تعرض له 

الرجال والنساء من تعذيب.
وعرض ايض���ا لبعض مراحل 
االحتالل التاريخية التي تعرضت 
لها الكويت، مشيرا الى ان االحتالل 
احلقيقي للكويت كان في عهد امللك 

نور السعيد.
ودع���ا الهاجري ال���ى ضرورة 
توحيد الصف الكويتي وان يكون 

الش���عب ي���دا واحدة ف���ي الدفاع 
عن االرض والعرض وأال يس���مح 

باندساس العمالء.
ثم اشارت االعالمية أمل العبداهلل 
الى ان 8/2 هو يوم كارثي على االمة 
العربية وذل���ك النه بعد االحتالل 
تزعزعت ثقة االنسان العربي بأخيه 
العربي ولم تعد هناك ثقة بني الدول 

العربية جارتها.
وحتدثت العبداهلل عن التجمعات 
التي كان يرعاها الكتاب في العراق 
الكويتي���ون يحظون فيها  وكان 
الكويتيون باالهتمام واحلفاوة فقد 
كانت نارا حتت رماد، وعند االنقالب 
على صدام كانوا هم انفسهم ممن 
انقلبوا على نظامهم وهذا خير دليل 
على انعدام الثقة وعدم وجودها.

وتوقفت العبداهلل عند احساس 
الفرد الكويتي في تلك الفترة عندما 
كان التالحم هو سيد املوقف حينها 

الى جان���ب التآلف ما اعطى مثاال 
للعالم اجمع على متسك  من جانبه، 
قال رئيس حترير جريدة املستقبل 
د.زهير العبادي انه من املعروف 
تاريخيا ان دول اجلوار دائ ما تخاف 
من وقوع خالفات بس���بب املواقع 
واملطام���ع اجلغرافية وس���يطرة 

املصالح واألطماع.
وقال ان هناك العديد من االخطاء 
وقعت منذ فترة ما قبل االحتالل 
واس���تمرت هذه االخطاء 20 عاما 
السكانية وازدحام  التركيبة  مثل 
الشوارع وغياب التنمية وغيرها 
من املشاكل التي لم يوجد لها أي 
حلول حتى اآلن، لذلك يجب علينا 
ايجاد احللول املناس���بة لكل تلك 
املش���اكل مع احياء الذكرى وذلك 

حتى ال نعود الى الوراء.
وق���ال ان نظام ص���دام البائد 
السيئ قد ولى، واملشكلة اآلن هي 

مشكلة حضارة، لذلك علينا حتقيق 
التنمي���ة ونبذ الطائفي���ة والفنت 
والعمل على وضع استراتيجية عمل 
للدولة مع الدول االخرى وللدولة 

مع الشعب.
ثم حتدثت مستشارة السفارة 
اليمنية في الكويت انتصار نعمان 
عن مأزق اليمن من أزمة اخلليج، 
خاص���ة االحت���الل الصدامي على 
الكويت، مؤك���دة ان موقف اليمن 
كان رافضا لذلك العدوان على خالف 
ما يعتقده البعض بأن اليمن كان 

مؤيدا ملا حصل.
وقالت ان اليمن طالب العراق 
حينها بوقف القتال وتنفيذ قرارات 
األمم املتحدة والتوجه نحو احللول 
السلمية إلنهاء تلك األزمة حينها، 
وحتدثت ع���ن العالقات اليمنية � 
الكويتية والتي تعتبر خير دليل 
على حسن املوقف اليمني من األزمة 

العراقية � الكويتية.
وختاما، أش���ار أستاذ العلوم 
السياس���ية في جامع���ة الكويت 
د.عايد املناع ال���ى انه بعد مرور 
عقدين من الزم���ن على االحتالل 
ينبغ���ي ان يك���ون تفكيرنا أكثر 
عقالنية، مشيرا الى ضرورة وجود 
ق���وة رادعة تقف في وجه العدو، 
مؤكدا انه ال يدعو  للعسكرة ولكن 
تقوية املوقف الكويتي أمر واجب 

وضروري.
وتطرق املن���اع الى عدة نقاط 
أثبتها االحتالل كمسألة االلتفاف 
الشعبي التي تتجلى أثناء احملن 
وتأسيس ثقافة الوحدة الشعبية، 
وذلك لغياب أي مسميات طائفية 

أو فئوية حينها.

لتستعيد الكويت دورها الرائد ومكانها في مقدمة دول الخليج

)أنور الكندري(املشاركون في ملتقى جنالء النقي

الهارون: توفير السلع األساسية بأسعار وجودة مناسبتين والرقابة مستمرة
»المواشي«: 163 ألف رأس غنم تصل الكويت لتأمين متطلبات رمضان

بهدف التأكد من توفير اللحوم في 
األسواق احمللية بكميات مناسبة اجتمع 
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
في مكتبه بالوزارة مع رئيس مجلس 
إدارة ش����ركة املواش����ي الكويتية بدر 
سليمان اجلاراهلل وجميع املسؤولني 
بالشركة لالطمئنان على استعدادات 
الشركة لشهر رمضان املبارك باعتباره 
أحد املناس����بات املهمة ومن املواس����م 

النشطة.

سلع أساسية

الهارون  أف����اد  الس����ياق  وفي هذا 
بأن االجتماع يأتي ف����ي إطار متابعة 
الوزارة توفير جميع السلع األساسية 

للمستهلكني، خصوصا في هذه الفترة 
من العام على اعتبار انها فترة موسم 

تكثر فيه حاجة املستهلكني للسلع.
وق����ال الهارون ف����ي بيان صحافي 
عق����ب انتهاء االجتماع »نحن نحرص 
على أهمية توفير الس����لع االساسية 
بأسعار وجودة مناسبتني دون استغالل 
اي تاجر أو م����وزع أو بائع ملثل هذه 
الرف����ع املصطنع  املواس����م لعمليات 
لالس����عار او ممارسة الغش التجاري 
على املستهلكني حيث سيكون مفتشو 

الوزارة له باملرصاد«.

رقابة مستمرة

وأكد الهارون مجددا على أن مفتشي 

الوزارة منتشرون في جميع االسواق 
سواء كانت الرئيسية أو املوازية وهم 
موزعون على جميع محافظات الكويت، 
واشار الوزير الى أن هذه الرقابة مستمرة 
حتى في أيام العطل واالجازات وخالل 
الفترات الصباحية واملسائية، الفتا الى 
انه في حال ضبط أي مخالف للقوانني 
واللوائح سنطبق عليه القانون ونحيله 
الى اجلهات املختص����ة لكي يتخذ في 

حقه العقاب الرادع.

توزيع يومي

من جهة أخرى، بينت شركة املواشي 
انها تستورد سنويا من 800 إلى 900 
ألف رأس من االغنام ومعدل التوزيع 

اليومي هذه االيام من السنة هو 3700 
رأس يوميا ب����ني مذبوح وحي، ويتم 
التوزيع على مالحم الشركة مبا يفوق 
600 رأس مذبوح موزعة على 44 ملحمة 
منتشرة في جميع محافظات الكويت، 
ه����ذا باالضافة الى املركز  الرئيس����ي 
للش����ركة الذي يقوم بتوفير ما يزيد 
على 100 رأس غنم مذبوح، وذلك غير 
كميات اللحوم املبردة واملجمدة التي 
ال تدخل ضمن االعداد واالحصائيات 

املذكورة اعاله.

متابعة دائمة

وأكد رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
املواشي بدر اجلار اهلل خالل  االجتماع 

على ق����رب وصول ما يقارب 163 الف 
رأس غن����م حي س����تصل تباعا خالل 
الفت����رة من 6 اغس����طس 2010 وحتى 
انتهاء شهر رمضان املبارك، وبني ان 
هذه االعداد تفوق املعدالت التي دأبت 
الشركة على توفيرها خالل هذه الفترة 

من كل عام.
وفي خت����ام االجتماع قدم الهارون 
الشكر للقائمني على الشركة ملا ملسه 
منهم من حرص كبير على قيام الشركة 
بواجباتها باعتبارها اكبر مورد لهذه 
السلعة االس����تراتيجية، وأكد الوزير 
أن ال����وزارة س����تواصل متابع����ة هذا 
املوضوع املهم مع الشركة بشكل مباشر 

ومستمر.

خالل اجتماع مشترك بين وزير التجارة ومسؤولي »المواشي«

من�ع اس�تغالل أي تاجر أو م�وزع أو بائع للمواس�م م�ن خالل الرف�ع المصطنع لألس�عار أو ممارس�ة الغش التج�اري على المس�تهلكين
مفتش�و »التجارة« منتش�رون في جميع األس�واق وإحالة أي مخالف للقوانين واللوائح إلى الجهات المختصة التخاذ العقوبات الرادعة بحقه

استنكروا زج ملف اإلدارة في أتون السياسة ودهاليزها

وكالء في »الفتوى«: نضع أيدينا بأيدي المكلفين
بالعمل نواباً للرئيس بما يحقق مصلحة الدولة

السفارة المصرية: ترشيح 48 طالبًا وطالبة لمنح الجامعة والتطبيقي
اعل��ن املكتب الثقافي املصري اس��ماء 
الطلبة املرش��حني للمن��ح جلامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
للعام الدراسي 2011/2010 وبيانهم كاآلتي:

أوال: منح الجامعة - المرشحون بصفة أساسية
 ٭نور أحمد أحمد أحمد غامن � هندسة

 ٭رنا محسن طلبه محمد � هندسة
 ٭شاهندا معتز حسني جاهني خالد � علوم

 ٭سمر محمد كمال عبداملوجود � علوم
 ٭محمد اشرف محمد رشاد املوجي � علوم

 ٭مرمي جمال محمد حسنني � آداب
 ٭مرمي عبداملنعم بركات األعصر � آداب

 � البياع   ٭نورهان عل���ي عبداملجي���د 
آداب

 ٭إسراء محمد عبدالفتاح اسماعيل � علوم 
اجتماعية

 ٭ش���وكت عل���ي محم���د عل���ي � عل���وم 
اجتماعية

 ٭نهى محمد أس���امة مصطفى عبداحلليم � 
علوم إدارية

 ٭نغم سمير أحمد شوقي جاويش � تربية
 ٭حس���ناء عبدالناصر عبداهلل عبدالفتاح 

شلتح � شريعة

ب � المرشحون بصفة احتياطية
 ٭غادة رضا السيد سليمان � هندسة

 ٭اروة عبدالعزيز حس���ني يوسف عسكر 
� هندسة

 ٭أحمد مجدي احمد حسني عثمان � علوم
 ٭محمود وائل السيد رسالن � علوم

 ٭أحمد رضا محمد عبده عبدالعال � علوم
 ٭ريهام جالل عبدالفتاح عبدالنبي � آداب

 ٭آالء أحمد محمود أبورحاب � آداب
 ٭ضحى محمد حمدون محمد � آداب

 ٭سماء اش���رف امني احمد برغش � علوم 
اجتماعية

 ٭مي مجدي الس���يد أحم���د عيدية � علوم 
اجتماعية

منة اهلل مجدي السيد عيدية � علوم إدارية  ٭
 ٭سلوى عزت محمد محمد السيد � تربية

 ٭إس���راء الس���يد الس���يد ب���دوي الفقي � 
شريعة

ثانيا: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 
المرشحون بصفة أساسية

 ٭يسرا احمد عبدالقادر حسن عبدالعال

 ٭نهال فتحي محمد محمد ابوالنجا
 ٭امل احمد محمد صابر علي

 ٭منة اهلل كمال حسني شبيب
 ٭اسامة محمود محمد حسن عليوه

 ٭محمد سعد محمد حسن محمد
 ٭احمد مبروك توفيق احمد

 ٭عبداهلل محمد علي حسني علي

أ � المرشحون بصفة احتياطية
 ٭هيلني هالل فهيم

 ٭س���ارة أحم���د محمد محم���د علي 
عثمان

 ٭هب���ة محم���د نص���ر عبدالباق���ي 
عبدالباقي

 ٭سارة مجدي إبراهيم ابراهيم قايد
 ٭حازم حجاج علي محمد حجاج

استنكر عدد من الوكالء واملستشارين ومحامي 
الدولة من أعضاء الفتوى والتشريع زج ملف الفتوى 
في أتون السياس���ة ودهاليزها من خالل بيانات 
مجهلة، مؤكدين تعاونهم مع من مت اختيارهم نوابا 
للرئيس لتحقيق مصلحة العمل، جاء ذلك في بيان 
تلقت »األنباء« نسخة منه جاء فيه: أعلن عدد من 
الوكالء واملستشارين ومحامي الدولة من أعضاء 
الفتوى والتشريع مباركتهم للقرار الصادر من وزير 
الدولة روضان الروضان، الذي يشرف إداريا على 
جهاز الفتوى، واخل���اص بتكليف بعض زمالئهم 
ف���ي اإلدارة للعمل نوابا لرئيس الفتوى، حس���ب 
الهيكل التنظيمي اجلديد الذي أصدره رئيس الفتوى 
والتشريع في السابق ووفقا لالختصاص األصيل 
له واملستمد من قانون إنشاء الفتوى الصادر عام 
1960 الذي جاء ليؤكد عدة نقاط صحيحة ووجيهة 
وتوافق العقل واملنطق وواقع العمل، وذلك حسب 
مقتضي���ات توزيع اختصاصات الرئيس وحتديد 
املسؤوليات في املتابعة اليومية لألعمال القانونية 
واإلجراءات القضائية املهمة والدقيقة، خصوصا 
بع���د ان زاد حجم العمل في القطاع االستش���اري 

بتفرعاته املختلفة.
وأشاد املوقعون على هذا البيان بكفاءة ومتيز 
وخبرة الزمالء املكلفني بهذا القرار من داخل بيت 
الفتوى ال من خارجه ووفق هوية أعضائه ومسيرة 
أبنائه دون غيرهم تبناها الوزير دون غيره، السيما 
ان أغلب النواب كان���وا يقومون باالختصاصات 
املنوطة لنواب الرئيس بالقطاع االستشاري اسوة 

مبا هو معمول به بالقطاع القضائي.
واوضح الوكالء واملستش���ارون واالعضاء في 
بيانهم ان القرار الصادر بالتكليف للوكالء باالنابة 
ما هو اال خطوة من اخلطوات التي يهدف املسؤولون 
في االدارة باتخاذها الى االصالح وخصوصا انها 
حتت التجربة وجاءت لتحاكي واقعا اس���تثنائيا 
تعيشه هذه االدارة وال ميكن بأي حال من االحوال 

النهوض بأعمال واختصاصات هذه االدارة اال وفق 
النظرية االستثنائية التي تبناها الوزير الروضان 
مشكورا وبقرار جريء ومتفق مع صحيح القانون 
واملشروعية واالختصاص من اجل تعافي االداء في 

هذا اجلهاز ذي االختصاصات الهامة.
واس���تغربوا زج ملف اعادة هيكلة وتصحيح 
مسار الفتوى في اتون السياسة ودهاليزها وبيانات 
مجهولة فضال عن اقحام »ملف الرياضة« بالتوظيف 
السياسي، مؤكدين ان ملف الرياضة وتداوله باحملاكم 
قد وصل الى مرحلة التمييز والتي هي اآلن في عهدة 

املستشار فيصل الصرعاوي منذ بدايتها.
واوضح الوكالء املوقعون على البيان ان اعادة 
ترتيب بيت الفتوى والتشريع قد جاءت وفق حاجة 
العمل وتوزيع املسؤوليات وتنوع االختصاصات 
ليكلف القادرين حتديدا بالقيادة نظرا لتاريخهم 
الفني واجلماعي كفريق عمل ممن ثبتت حصافتهم 
بالعمل ومهنيتهم العالية الى استوجبتها مصلحة 

املرفق دون غيره من مسائل رددها مجهولون.
وختم املوقعون على هذا البيان باملباركة للزمالء 
كنواب، على حتمل املسؤولية مع التأكيد على ان 
قرار الوزير والرئيس ليس هدفه توزيع املناصب، 
وامنا هدفه التكليف بالعمل وعلى اجلميع ان يضعوا 
أيديهم مع املكلف���ني بهذه املهمة وفي هذه املرحلة 
املفصلية مبا يحقق املصلحة العامة للدولة واالدارة 
والعاملني بها حتت راية صاحب السمو االمير وسمو 
ولي عهده االمني وس���مو رئيس احلكومة، والتي 
تعالج مس���ائل اكبر قدرا وأعلى شأنا من املراكز 

الوظيفية اذا ما قورنت باملسؤولية.
واضافوا أخيرا: وان كان يعز علينا وآملنا ما نسب 
الى »الفت���وى« عبر بيانات مجهولة الهوية كانت 
قد اساءت لهيئة الفتوى وتاريخها لذلك ارتأينا ان 
نكشف عما جاء في هذا البيان ونحن املوقعني عليه 
بأسمائنا لنعلن للجميع أننا نعمل حتت الشمس 

وغيرنا يعمل في الظالم الدامس.

صورة زنكوغرافية للموقعني على البيان

الشيخة فريحة األحمد

فريحة األحمد من البحرين: كل أبناء الكويت لديهم والء للوطن
نفت ما ورد على لسانها في بعض الصحف عن تجنيد جهات خارجية للبويات والجنوس

نفت رئيس����ة اجلمعية الكويتية لألس����رة 
املتميزة ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة 
فريحة األحمد وجود جه����ات خارجية جتند 
اجلنوس والبويات لتفجير األماكن احلساسة 
وأجهزة األمن واغتيال شخصيات رفيعة حسب 
اعترافات جنوس وبويات في مكتبها. وقالت 
انه����ا حاليا في البحرين ولي����س لها علم مبا 
ورد في بعض وس����ائل اإلعالم على لس����انها، 
مؤكدة على ان مضطربي الهوية اجلنسية أبناء 

الكويت ولديهم والء للوطن. وأشارت الى ان 
اللجنة منذ تأسيسها تعمل على احلد من ظاهرة 
اضطراب الهوية اجلنسية بإيجاد العالج النفسي 
واالجتماعي، وتهيئة الظروف املالئمة لتقومي 
س����لوكهم غير الطبيعي، مشيرة الى ان هناك 
الكثير من احلاالت التي قومت سلوكها، نافية 
جملة وتفصيال ما تناقلته بعض وسائل االعالم 
بأن جهات خارجية جتند اجلنوس والبويات، 
مؤكدة ان هناك عدة جلان انبثقت من جلنة األم 

املثالية لرصد الظواهر الدخيلة على مجتمعنا 
لوضع العالج واحللول العملية املدروسة لها 
بشكل شامل على أيدي مختصني إلعادة تأهيل 
هؤالء الشباب مرة أخرى حتى يخدموا مجتمعهم 

مستقبال بالشكل الصحيح.
ودعت الشيخة فريحة األحمد جميع مؤسسات 
املجتمع املدني الى التعاون في وضع سياسة 
تربوية ومناهج وخطط نافعة للحيلولة دون 

استفحال الظواهر الدخيلة في املجتمع.


