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قال املرشح السابق لالنتخابات 
النيابية املاضية رياض الصانع: نتابع 
عن كثب عمل النائب سعدون حماد 
في الدائرة ومنذ اشهر ثم اعالنه في 
مؤمتر صحافي تناقلته الصحف عن 
عزمه خ��وض االنتخابات النيابية 
املقبلة ف��ي الدائرة الثالثة بدال من 
االنتخابية اخلامسة معلال  الدائرة 
ذلك بأن توزيع الدوائر احلالي غير 
منصف وان الدائرة التي جنح فيها 
كان فيها مائة وخمسون الف ناخب 
وطلع الثاني فيها بحصيلة 16 الف 
صوت وان الدائرة الثالثة ال يتجاوز 
عدد الناخبني فيها نصف اخلامسة 
ولديه��ا كذلك عش��رة مقاعد في 
املجلس لذا فإنه ليقيم هذه العدالة 
سوف يخطف مقعدا من هذه الدائرة 
)الثالثة( ويتوق��ع ان يكون املقعد 
االول.. خللق تعادل معكوس في هذا 
اخللل ويترك مقعده في اخلامسة 
ملمثل من ابناء الدائرة هناك. وارد 
على السيد حماد بأن عمله وتصريحه 
هذا خطير وخطير جدا خاصة ان 
توجه��ات وافكار واعم��ال النائب 
حماد تعتبر مناقضة متاما لتوجهات 
السواد االعظم لناخبي هذه الدائرة 
وان عمله واعالنه لهذا االمر وبهذا 
التوقيت يحمل تصريحات ضمنية 
كبيرة وكثيرة. اولها: هو قرع طبول 
احلرب قب��ل موعدها فعمل حماد 
وتصريحه باستعداده التام خلوضه 
االنتخابات في الدائرة اآلن يشير الى 
انه من االخوة االعضاء املصرحني 
علنا في السابق بانهم يسعون حلل 
هذا املجلس او انهائه وبأي طريقة 
والدعوة النتخابات جديدة الن سير 
العمل في املجلس احلالي غير مرض 
لهم. ثانيا: توصيل رس��الة عملية 
خلصوم حماد السياسيني وقواعدهم 
في هذه الدائرة بتحديهم علنا في 
مقر اقامتهم او دائرتهم وأنه ومن 
يحذو حذوه من نواب او سياسيني 
يحملون ذات التوجهات ويستطيعون 
اخذ مواقعهم السياسية ومقاعدهم 
في املجلس التشريعي اذا ما قرروا 
او رغبوا في هذا وبثقة واحلصول 
املقع��د االول. ثالثا: ان االنتخابات 
التش��ريعية ال تنطلق من ناخبني 
وقناعات وامنا تكتالت وعناصر دعم 
من اخللف حتدد الناجح وتستبعد 
غير املرغوب فيه. وفي نهاية هذا 
التحليل والرد على النائب احلماد ال 
يسعني انا ومن يرى رأيي في الدائرة 
اال قبول هذا التحدي واملراهنة على 
قوة وصالبة ابناء الدائرة الثالثة وان 
مقاعدنا في املجلس نحن اولى بها 
ولن نفرط فيها وس��وف ننافسك 
انت ومن دعاك ويدعمك وس��وف 
يتأك��د لك أن من زين لك س��هولة 

هذا االمر ضللك.

الصانع لحماد: 
من زّين لك الترشح 
في »الثالثة« قد ضللك

اجتم��ع املكتب السياس��ي للحركة 
الدستورية االسالمية )حدس( بعد التئام 
شمل أعضائه السبت املاضي برئاسة األمني 
العام د.ناص��ر الصانع وبحضور نائب 
االمني الع��ام النائب د.جمعان احلربش، 
وحض��ور اعض��اء املكتب السياس��ي: 
اسامة الشاهني )االعالم( واحمد اجلابر 
)الدوائر( وسالم السهو. وقد تابع االجتماع 
ال��دوري اداء املكات��ب املختلفة للحركة 
الدستورية االسالمية )حدس( وانطالق 
انشطتها واستكمالها خلططها، كما ناقش 
املجتمعون مسودة التعديالت املقترحة 
على استراتيجية احلركة واملقرر رفعها 
لالمانة العامة في اجتماعها املقبل، واطمأن 
احلاضرون الى استكمال التجهيزات للغبقة 

السنوية التي تنظمها احلركة في ديوان د.الصانع مساء الثالثاء 24 اجلاري وغبقة 
مكتب املرأة في ديوان الش��ايجي مساء السبت 21 اجلاري من االسبوع املقبل. 
وتابع��ت )حدس( في اجتماعها املنعقد االص��داء االيجابية للدعوة التي اطلقتها 
احلركة من خالل التصريحات الصحافية والبيان املشترك الذي وقعته مع عدد 
من القوى السياسية، فيما يتعلق بأهمية احترام وسائل االعالم والقائمني عليها 
خلصوصية الشهر الفضيل وما يتسم به من روحانيات وتواصل اجتماعي، حيث 
يجب اال تخل به بعض وس��ائل االعالم املتطرفة في خصوماتها السياسية ومبا 

يخالف احكام القانون الكويتي على حد قول البيان الصحافي.

7
تنمو أظافر اإلنسان بشكل مستمر على مدار الساعة ولو 

تركناها لوصل طولها إلى حوالي:

4 أمتار
متر واحد

50 سنتيمتر

أّبن رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي أس����رة الشاعر د.غازي 
القصيب����ي ال����ذي وافت����ه املنية 
أمس االول بعد صراع طويل مع 

املرض.
وجاء في رسالة التأبني:

أود أن أعرب لكم باالصالة عن 
نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء 
مجل����س االمة عن خالص عزائنا 
ومواساتنا في فقدان املغفور له 
بإذن اهلل تعالى د.غازي عبدالرحمن 

القصيبي.
ما كان وقع خبر وفاة والدكم 
الكرمي � طيب اهلل ثراه � باحملزن 

فقط، بل كان اكثر من ذلك بكثير، فالرجل الذي أخلص 
لبلده واحتضنه مليكه وأمته اال ان يحمل له اهل الكويت 
جميعا كل تقدير وحب وعرفان باالدوار العظيمة التي 
قام بها حني تصدى بس����يف الكلمة والشعر للحجج 

واالباطيل التي أيدت الغزو العراقي للكويت.
فقد كان رحمه اهلل تعالى في مقدمة املدافعني عن 
الكويت وشعبها وش����رعيتها من خالل زاويته »في 
عني العاصفة« في جريدة الش����رق االوسط اللندنية 
وهي الزاوية التي كانت أشبه ما تكون بجبهة حرب 
حقيقية استطاع برؤيته الثاقبة، اال مقارعة احلجة 
باحلجة ودحض اآلراء واالباطيل واالفتراءات التي كانت 
تزين الغزو وتبرره. كما ال ينسى الكويتيون جميعا 
القصائد التي أنشدها دفاعا عن الكويت وأقسم فيها 
بأن ترجع الكويت »من خنادق الظالم لؤلؤة رائعة 
كروعة الس����الم« وهي القصائد التي كانت كالبلسم 

الذي ضمد جراح الكويتيني، ولهذا 
كل����ه فقد كان والدكم � رحمه اهلل � 
لوحده كتيب����ة مدرعة من الكلمات 
واالشعار التي قصفت الباطل فدمغته 
وأنشأت خطابا عربيا جديدا يقوم 
على رفض مب����دأ غزو دولة لدولة 

عربية اخرى.
وهو بذلك كان يقوم بدور مساعد 
لالدوار العظيمة التي قامت بها اململكة 
العربية الس����عودية آنذاك في دعم 
احلق الكويتي بدءا من خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
رحمه اهلل ومرورا بخادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والذي كان آنذاك وليا لعهده األمني وانتهاء بالشعب 
السعودي الشقيق، وهي االدوار التي حتظى بتقدير 

وثناء من الكويت قاطبة أميرا وحكومة وشعبا.
االخوة االعزاء أسرة املرحوم � بإذن اهلل تعالى � 

االديب والشاعر واملفكر د.غازي القصيبي.
لكم ان تفخروا حقا بهذا املفكر واالديب العظيم، 
فمثل غازي القصيبي ال تغيب شمسه بغياب اجلسد، 
ففكره وأدبه وس����يرته العطرة س����تبقيه حيا دوما 
في ضمائر املاليني من العرب واملسلمني، ولكن هذه 
مش����يئة اهلل وال راد لقضائه وقدره اال هو وإنا هلل 

وإنا اليه راجعون.
نس����أل اهلل العلي العظيم رب العرش العظيم ان 
يرحم الفقيد العزيز بواس����ع مغفرته، وان يس����كنه 
الفردوس االعل����ى، وان يجمعنا واياه مع الصديقني 

والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

يقيم النائب د.جمعان احلربش 
غبقة رمضانية بعد صالة التراويح 
اليوم الثالثاء، وذلك في ديوانيته 
الكائنة في الصليبخات، قطعة 3، 

شارع 12 »املضخة«، منزل 82.

الحربش يقيم غبقة
 رمضانية الليلة

جاسم اخلرافي

الخرافي: القصيبي كان في مقدمة المدافعين 
عن الكويت وشعبها وشرعيتها

الصرعاوي: هناك ضغوط حكومية لتغيير الرأي المهني  
والفني للبنك المركزي في تمويل مشاريع التنمية

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن أس���فه ملا 
يتردد عن أن هن���اك ضغوطا حكومية متارس 
لتغيير الرأي املهني والفني للبنك املركزي بشأن 
متويل مش���اريع التنمية السيما أن ذلك يشكل 
تدخال في السياسة النقدية التي هي من صميم 

اختصاصات البنك املركزي، مشيرا إلى أنه من 
غير املقبول أن تكون هناك أي عملية ائتمان تتم 
خارج اجلهاز املصرفي ودون اإلشراف املباشر 
للبنك املركزي املس���ؤول عن السياسة النقدية 

بالدولة. 

ألسرته الفخر بهذا المفكر الكبير

الحركة الدستورية ناقشت
 التعديالت المقترحة على إستراتيجيتها

السعدون: »الرعاية السكنية« ال تملك حق دعوة الشركات 
للمشاركة في المشاريع دون الرجوع لمجلس الوزراء

أحمد السعدون

دعا النائب أحمد السعدون الى تصحيح االعالن 
الصادر عن »الرعاية السكنية« بالصحف احمللية 
والداعي للشركات احمللية واألجنبية غير املدرجة 
في س����وق الكويت لألوراق املالية للمشاركة في 
املزايدة على تأس����يس شركة ساحة عامة لتنفيذ 
مشروع مدينة اخليران السكنية ملا حواه االعالن 
والدع����وة ملخالفة نص القان����ون 27 مكرر أ من 
القانون 2010/50 بش����أن الرعاية السكنية والذي 
ال يش����ترط على الشركات األجنبية وجود وكيل 
محلي وال يفوض الرعاية السكنية بوضع اشتراطات 
املشاركة في املزايدة. وقال السعدون في تصريح 
للصحافيني: اطلعتنا الصحف احمللية على إعالن 
للمؤسس����ة العامة للرعاية السكنية حول تأهيل 
الشركات املساهمة احمللية والعاملية غير املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية الراغبة في االشتراك 
في املزايدة العلنية على 40% من أس����هم الشركة 

املساهمة الكويتية لتنفيذ مشروع مدينة اخليران 
السكني بنظام ال� B.O.T وتضمن مخالفات وإجراءات 
خاطئة وتخالف ما ورد بالقانون 2010/50 بشأن 
الرعاية السكنية، مشيرا الى ان املادة 27 مكرر أ من 
القانون 2010/50 والتي مت االستناد إليها في االعالن 
املذكور ال تفوض املؤسسة في حتديد الشركات غير 
املدرج����ة في بورصة الكويت فهذا من اختصاص 
مجلس الوزراء وفق القانون. وأوضح السعدون ان 
مجلس الوزراء هو الذي يحدد اشتراطات الشركة 
غير املدرجة الكويتية واألجنبية للمش����اركة في 
املزايدة وفق القانون الذي اقتصر شروط املشاركة 
على قرار مجل����س الوزراء وتنحصر في أال يقل 
رأسمال هذه الش����ركات احمللية واألجنبية غير 
املدرجة عن رأسمال الشركات املدرجة، مبينا ان 
مؤسس����ة الرعاية السكنية ال ميكن لها أن تضع 
شروط مشاركة هذه الشركات إال من خالل مجلس 

الوزراء وبتفويض منه وإذ ما حصلت على هذا 
التفويض فهي ملزمة بوضع رقم القرار الصادر 
عن مجلس الوزراء والقاضي بتفويض املؤسسة. 
وأضاف السعدون: كما أن املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية أوردت ضمن إعالنها شرط أن يكون 
هناك وكيل للشركات احمللية والعاملية الراغبة في 
التأهيل للمزايدة. وهو شرط ال متلكه املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وال مجلس الوزراء ذاته 
إذ إن القانون ال يش����ترط وجود الوكيل احمللي 
للشركات األجنبية كما حدث عند تأسيس شركة 
االتصاالت الثالثة، مشددا على ضرورة ان ترجع 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن هذه األخطاء 
الواردة ضمن اإلع����الن وتصحيح جميع البنود 
واالشتراطات الالزمة لتقدم الشركات غير املدرجة 
للمزايدة على تأسيس شركة املساهمة العامة كما 

ورد في القانون رقم 2010/50.

د.ناصر الصانع

تنعى مبزيد من احلزن والأ�سى

فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز 82 عامًا

و�سيوارى جثمانه الثـرى ع�سر اليوم الثالثاء املوافق 2010/8/17 
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