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قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: 8
أصرت وزارة التربية على زيادة وقت عمل املدرسني 
واملدرسات ألجل األنشطة الطالبية التي أثيرت حولها 
نقاشات مطولة مؤخرا بني مؤيد ومعارض، وحتدثت 
الوزارة طويال مناشدة مدرسيها ان يكونوا عند حسن 
الظن بهم التزاما برس����التهم اجلليلة، وحرصا على 
مكانتهم املميزة في مجتمعهم، وان يتذكروا دائما انهم 

قدوة ألبنائهم في سلوكهم وممارستهم.
غير ان املثير في األمر، ان الوزارة لم تتخذ خطوات 
تظهر تقديرها لرسالة املعلمني »اجلليلة«، ولم تبذل 
أدنى جهد لدفعهم للعمل بتفان أثناء األنشطة الطالبية، 
فالدولة كما هو معروف مطالبة بشراء العمل املبذول من 
طرف العاملني لديها، لكن وزارة التربية زادت ساعات 
العمل من دون مقابل. ذا فإنني أتقدم باالقتراح التالي: 

تباشر وزارة التربية اعتبارا من نهاية الشهر اجلاري 
صرف بدل نشاط مدرسي للمشاركني في تدريب وصقل 
الطلبة والطالبات من مدرس����ني ومدرسات وإداريني 
من العاملني في املدارس اذا تطلب األمر إلبقائهم أكثر 
من ساعات عملهم املعتادة، وتقدر قيمة البدل بشكل 
متس����او بني اجلميع وتوفر الدولة امليزانية الالزمة 

للمبلغ املطلوب من احتياطي الدولة املالي.

عسكر لصرف بدل نشاط مدرسي للمشاركين في تدريب الطلبة

مبارك اخلرينج

أحد املتحدثني في الندوة داهم القحطاني د.محمد الفيلي فايز النشوان

د.وليد الطبطبائي خالل حديثه في ساحة اإلرادة

خالل تجمع أقامته الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري في ساحة اإلرادة مساء أمس األول

الطبطبائي: متنفذون ونواب يضغطون على »الداخلية« لمنع الندوات

الش�ليمي: مورس�ت علينا ضغوط لتوقيع كتب تعهد بعدم إقامة أي ن�دوة ورفضنا ذلكالخليفة: لماذا تعتقد الحكومة أن الدس�تور ضد مصالحه�ا مع أنه صمام األمان للجميع؟!

الخواري: لم نقصد تحدي الحكومة 
أعرب الناشط السياسي د.فوزي اخلواري عن اسفه ملا تناقلته بعض 
وس����ائل اإلعالم من أن الندوة الت����ي أقيمت في ديوانه كان القصد منها 
حتدي احلكومة واإلس����اءة لوزارة الداخلية وبني أنه ال ميكن أن يسمح 
بحدوث هذا األمر وأن االتصاالت التي متت بينه وبني كبار املس����ؤولني 
ف����ي وزارة الداخلية كانت محل تقدير واحترام متبادل حيث لم يبد اي 
من املسؤولني اعتراضه على اقامة الندوة واملطالبة مبنعها بقدر احلث 
على االلتزام بالقواعد العامة من عدم اش����غال الطريق ووضع مكبرات 
الصوت والتواجد خارج نطاق الديوان. وأش����اد اخلواري برقي تعامل 
الق����وة التي كانت مرابطة حول ديوانه إال أن بعض التصرفات من قبل 
بعض عناصر األم����ن املتواجدة أدت إلى حدوث احتكاك بس����يط متت 

معاجلته سريعا وعقدت الندوة في وقتها احملدد.

من خمسة اشخاص« ويجب ان 
يعدل عل���ى مبادئ احلرية التي 

كفلها الدستور.
وقال نائ���ب رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت علي بومجداد ان اجلمعية 
تقف دائما مع احلق وحضورنا 
تأييدا للقوى التي تناهض منع 
الندوات وتعطيل مادة من مواد 

الدستور ايا كانت.
العدالة  وحضر عن جتم���ع 
والس���الم محمد عاشور وطالب 
الش���ؤون بأن تصدر تراخيص 
الدستور  التي تعزز  للجمعيات 
قاصدا اجلمعية الكويتية ملناهضة 
التمييز العنصري، واوضح ان من 
مينع الندوات هم اعضاء مجلس 
االمة الذين اوعزوا لوزير الداخلية 
بأن مينع ه���ذه الندوات بعد ان 
عارض���ت مصاحلهم واحلكومة 

»ما صدقت خبر«.
وأف���اد ب���أن وزارة الداخلية 
ه���ي التي يجب عليها ان حتترم 
الدستور فهي التي تطبق القانون 

ال ان تخالفه.
وقال احملامي احلميدي السبيعي 
ان منظمي الندوة مورست عليهم 
ضغ���وط باس���لوب الترغي���ب 
والترهيب ليتم الغاؤها اال انهم 

لم يخضعوا لهذه الضغوط.
واوض���ح الس���بيعي ان من 
الدستورية  اصدر حكم احملكمة 
وصدقه هو عضو في احلكومة 
احلالية مع العلم ان ما ألغي هو 
مادت���ان وعطلت اغلب مواده اال 

مادة املسيرات واملواكب.
وقال استاذ القانون في جامعة 
الكويت عبيد الوس���مي ان سبب 
اللغ���ط مازال مجه���وال في منع 
الندوات وان وجود الدوريات ليس 
ملنع الندوات وامنا هو شكل من 

اشكال التنظيم ال اكثر وال اقل.

فليح العازمي
قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان تعس���ف وزارة الداخلية في 
قضية من���ع إقامة الندوات ناجت 
الوزراء بالزج  عن قيام مجلس 
بالوزارة ملواجهة الشعب في مثل 
هذه االمور، مشيرا الى ان اغلب 
الذين  النواب  املتنفذين وبعض 
يتض���ررون من عقد اي ندوة ال 
تخدم مصاحلهم يتصلون بوزير 
الداخلية للضغط والتضييق على 

منظميها.
كان ذل���ك خالل التجمع الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية ملناهضة 
التمييز العنصري مس���اء امس 
األول في ساحة اإلرادة حتت مسمى 
»انتصار للمادة 44 من الدستور« 
وحضره باإلضافة إلى الطبطبائي 
منظم الندوة فايز النشوان وكل 
م���ن اخلبير الدس���توري محمد 
الس���ابق محمد  الفيلي والنائب 
اخلليفة والكاتب الصحافي احمد 
الديني واستاذ القانون في جامعة 
الكويت عبيد الوسمي واحملامي 
احلميدي السبيعي واالمني العام 
لقوى 11/11 ناصر الشليمي والكاتب 
الصحافي داهم القحطاني ورئيس 
حملة »ابدأ بنفسك« زيد بن غيام 
ونائب رئيس جمعية اعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت علي 

بومجداد.
الطبطبائ���ي بأن ليلة  وافاد 
الن���دوات التي عق���دت فيها 12 
ندوة في وقت واحد جنحت بعد 
ان ضغطت وزارة الداخلية على 
منظميها ومت الغاء ثالث منها بعد 
ان دب الرعب في قلوب اجليران 
الدوري���ات ليخاطبوا  من كثرة 
اصحاب الديوانيات إللغاء الندوات 
وابعاد الدوريات عن املنطقة، اال 
ان املضحك قيام وزارة الداخلية 
التي  بتطويق ندوة »الطماطم« 

الديني: اوهمونا بأن  واردف 
الدميوقراطية هي مجرد انتخابات 
ومجلس امة مع العلم انها جزء 
منها ولك���ن الدميوقراطية اكبر 
من ذل���ك فهي مب���ادئ للحرية 
واملس���اواة والتعبير عن الرأي 
وانشاء اجلمعيات وغيرها الكثير 
وليس املادة 44 من الدستور التي 
ننتصر لها فقط وامنا هناك كثير 

من املواد يناقضها القانون.
واشار الديني الى قانون 79/65 
ال���ذي مت وضعه خالل االنقالب 
االول على الدستور سنة 76 املقيد 
حلرية االجتماع فقد مت تصحيح 
جزء منه س���نة 2006 مما جعل 
احلكومة تب���ادر لاللتفاف على 
الدستورية ولكن  حكم احملكمة 
كانت هناك حملة من الش���رفاء 
الذي���ن اجب���روا احلكومة على 
سحبه وعلى النواب في املجلس 
ان يتقدموا بقانون يلغي ما تبقى 
من القانون س���يئ الذكر ليكون 
النص على اخطار للدولة عن اي 
ندوة او جتمع وليس ترخيصا، 
وتعديل قان���ون اجلزاء في امن 
الدولة »فض اي اجتماع مكون 

اختبار ومخطط لشيء قادم.
اما اخلبير الدستوري د.محمد 
الفيلي فاف���اد بأننا امام اجتماع 
عام ولي���س جتمعا وهناك فرق 
بينهما والتقصير يطول السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية بعدم 
صياغة قانون مناسب مؤكدا ان 
القانون واضح بالنسبة للسلطة 
التنفيذية فهي تعلم ان مثل هذه 
الندوات هي اجتماع عام ال يخالف 
القانون اما املمنوع فهو املسيرات 
واملواكب وهنا يجب ان يتم عن 
طريق قانون، مبينا ان القانون 
السابق ألغته احملكمة الدستورية 
وهنا يجب ان توضح الس���لطة 
التشريعية موقفها من االلتزام 

به من عدمه.
وبني الفيلي ان نظرية تهديد 
االمن العام يراد بها خلط االوراق 
فالنظرية واضحة يجب ان يكون 
هناك تهدي���د وضرورة بالفعل، 

وليش التأويل؟
وقال الكاتب احمد الديني ان هذا 
االجتماع الرمزي ذا الداللة الكبيرة 
هو حتد لتطبيق القانون وهو حتد 

حضاري مبمارسة احلق.

السياسي.
اما الكاتب داه���م القحطاني 
فقال ان الهدف من الندوة حتقق 
بعقده���ا دون ترخيص حتى ال 
تكون س���ابقة وبالتالي ال ميكن 
اقامة اي ندوة دون ترخيص الن 
القانون الذي تتكلم عنه احلكومة 

غير دستوري.
واتهم النائب الطبطبائي مجددا 
بعض القوى بدعم احلكومة في 
خطواتها بش���أن قمع احلريات 
الندوات  اقام���ة  والتضييق في 
وان بع���ض الن���واب الذين من 
املفترض ان يدافعوا عن الشعب 
وقف���وا ضدهم وم���ع احلكومة 
بعد ان س���يطرت احلكومة على 
النواب وبعض الصحف  بعض 
والكتاب تريد ان متنع الندوات 
مش���ددا على ان اي ندوة يجب 
ان تكون مس���موحة وان تراقب 
وهناك قان���ون جزاء يحاكم من 

يتعدى حدوده.
وبدوره قال االمني العام لقوى 
11/11 ناصر الشليمي ان الغاء ندوة 
الفتنة  إثارة  اجلهراء بعذر عدم 
فقد اعذرناهم في توقيتها ووقتها 

مع العلم ان ضغوطا مورس���ت 
علينا للتوقيع على كتاب تعهد 
بعدم اقامة اي ندوة مس���بقا او 
التكلم في اي ندوة لكن رفضنا 
هذا الطلب، فنحن نعرف حقوقنا 
وال ميكن الحد ان مينعنا من اقامة 

الندوات.
وأضاف: اما ندوة االندلس فلم 
يتم فيها دعوة اجلمهور وكانت 
عبارة ع���ن اجتماع ضم النواب 
م���ع االعالم ملعرفة ما حصل في 
جلنة الداخلية والدفاع وقد طوقت 
املنطقة بعدها ومت تسكير الطرق 

املؤدية الى الندوة.
وعندما جاء دور النائب السابق 
محمد اخلليفة قال: ان الدستور 
كفل حرية التعبير وان احلكومة 
لها سوابق في تنقيح الدستور 
اال ان بع���ض النواب الش���رفاء 
وقفوا لهم باملرصاد متسائال: ملاذا 
تعتقد احلكومة ان الدستور ضد 
مصاحلها مع العلم ان الدستور هو 
صمام االمان لها وللشعب ويجب 
ان تتمس���ك مبواده بشكل كامل 
فهو حماية للحكومة وللشعب، 
مضيفا ان من���ع الندوات بالون 

من سنة 79 حتى 2006 كان من 
املفترض ان يقوموا بتعديل هذا 
القان���ون اال انه���م تغافلوا عنه 
وهن���اك ايضا قانون ال ميكن ان 
يسكت عنه النواب وهو قانون 
اجلزاء الذي مينع تواجد خمسة 
اش���خاص في جتمع واحد ولو 
طبق هذا القان���ون للزج ب�%50 
من الشعب الكويتي في السجن 
اال ان قيادات الداخلية بحكمتها 
تعاملت مع هذا القانون بإنصاف 
اين دور مجلس االمة  متسائال: 

من تعديل هذا القانون؟!
وفي رس���الته االخيرة التي 
وجهها الى الش���عب شكر دوره 
في التص���دي ملثل هذه الظاهرة 
ومتسكه بالدس���تور وشرعيته 
موضحا ان هذه الندوة تثبت ذلك 
من خالل وج���ود جميع اطياف 
املجتمع، كما وجه الشكر لقيادات 
وزارة الداخلية وتفهمها مشيرا 
الى ان الرسالة وصلت ومت عقد 
الندوة واحلكومة امتثلت ووزارة 
الداخلية كان وجودها للتنظيم 
ويش���كرون على ذلك متمنيا اال 
يزج بقيادات الداخلية في العمل 

نفذت في منطقة الرميثية اعتقادا 
منها بأنها ندوة تضر بأمن البلد 
وهي باألساس عن ارتفاع اسعار 
الطماطم وارتفاع اسعار السلع.
اين  الطبطبائ���ي:  وتس���اءل 
الدستور من جيب رئيس مجلس 
الوزراء ملاذا ال يقرأه؟ ألم ينص 
في مواده على احلريات؟ وبدوره 
قال منظم الندوة فايز النش���وان 
ان هناك اسبابا لعقد هذه الندوة 
منها تشدد احلكومة في تضييق 
عقد الندوات ومخالفة املادة 44 من 
الدستور متوقعا تواجد دورية او 
دوريتني في الندوات السابقة لكنه 
تفاجأ بوجود اكثر من خمس���ني 
آلية متواجدة لندوة سياس���ية 
هدفها مصلح���ة الكويت موجها 
أرادت  اذا  رسالة للحكومة بانها 
ان تلعب دورا سياسيا يجب ان 
تبعد قيادات وزارة الداخلية عن 
اخلالفات السياسية الن قيادات 
وزارة الداخلية احلصن الذي اثبت 

كفاءته ليجعلونا آمنني.
وأض���اف: بالنس���بة لنواب 
الذين تغافلوا عن  مجلس االمة 
قانون 79/65 وهو قانون موجود 

أب��دى النائب مب��ارك الوعالن 
تخوفه م��ن االحداث االخيرة التي 
تس��ير بش��كل انس��يابي ودقيق 
بعناوين مؤملة وخطي��رة ومريبة 
في الوقت نفسه، وكلها تهدف الى 
رفع وتيرة الصدام حول احلريات 
والثوابت الدستورية، مشيرا الى ان 
املادة 7 من الدستور والتي تنص على 
»العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتم��ع والتعاون والتراحم صلة 
وثقى بني املواطنني«، واملادة 36 والتي 
تنص على »حري��ة الرأي والبحث 
العلمي مكفولة، ولكل انس��ان حق 
التعبير عن رأيه ونش��ره بالقول 

او الكتابة او غيرهما« تؤكدان ان بالضرورة على حرية 
الرأي وعدم تقييد احلريات التي ال تتعدى على اآلخرين 
وحرياتهم وال متس الشخوص ومتس ذواتهم، لكن اليوم 
كل هذه املكتسبات التي تعودنا عليها جندها اآلن متس، 
ويتم التجاوز عليها وال يقف مقابلها احد في ظل الهجمات 
املتتالي��ة التي باتت متر علينا كأحداث وكأنها ارجتالية، 
في حني اننا نعتقد انها مدروسة ومخططة، والدليل انها 
جاءت لتمس ثوابت دس��تورية وحريات تعودنا عليها 
فاحتجاز كتاب الرأي خلالف سياس��ي وفتنة احلبيب، 
ومن ثم من��ع الندوات والتجمعات ووضع كاميرات في 
املدارس وخرق حريات الطلبة واملدرسني ومراقبتهم كلها 
امور طارئة، وآخرها دعوات البعض لتعديل الدس��تور 
الهداف غي��ر مفهومة في توقيت حرج جدا وهذه كلها 

امور نعتقد انها في غير محلها.
وطالب الوعالن االوساط السياسية واملهتمة والراصدة 
بأن تتفهم اسباب تخوفه وان تعمل بجد واجتهاد ملنع اي 
محاوالت لتهميش احلريات وضرب املضامني الدستورية 
السباب ال ميكن ان تتعدى ان تكون محاولة لقمع احلريات 
وحري��ة الرأي وجس نبض الش��ارع، مؤكدا ان القوى 
السياسية مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بتحرك 
س��ريع اليصال رسالة الى احلكومة والعقالء واحلكماء 
ان صم��ام االمان له��ذا البلد هو دس��تورها والقوانني 
واملؤسسات الداعمة له وأي محاولة لتهميش هذا الدور 

تعني بالض��رورة وجود تقاطعات  
عنيفة ستدفع نحو فوضى سياسية 
ال ميكن حتملها في بلد جبل اهله 

على احملبة واالخاء.
في املوض��وع ذاته، اكد النائب 
مبارك الوعالن ان قرار وزارة التربية 
بتركيب كاميرات مراقبة في املدارس 
مخالف للوائح الدستورية والقوانني 
املعمول بها ويع��د انتهاكا حلرية 
املواطن الكويتي، مستغربا من الهدف 
من وجود واس��باب وتركيب هذه 
الكاميرات، رافضا النهج البوليسي 
الذي تنتهج��ه وزارة التربية بهذا 
القرار وحتويل املدارس الى ثكنات 
عسكرية. وقال النائب مبارك الوعالن: ال ميكن القبول او 
السكوت عن حتويل الكويت الى دولة بوليسية تتم فيها 
مراقبة اوالدنا وبناتنا داخل الفصول الدراسية، والتسبب 
في رهبة نفسية لهؤالء الطالب وهم في اعمار صغيرة، 
متسائال: ما اخلطر الذي تتحسب له وزارة التربية ودفعها 
الى تركيب هذه الكاميرات ملراقبته او منعه؟ وهل الطالب 
واملدرسني واملدرسات بهذه اخلطورة البالغة التي تستدعي 
تركيب كاميرات في املدارس؟ وملصلحة من يتم تركيب 
كاميرات مراقبة ومن القائمني على تش��غيلها ورؤيتها؟ 
وأضاف النائب مبارك الوعالن ان ادعاءات وزارة التربية 
ب��أن تركيب هذه الكاميرات به��دف حماية املدارس من 
السرقة وحماية الطالب ادعاءات باطلة جملة وتفصيال 
وال اساس لها من الصحة، خصوصا بعد االعتراضات 
من قب��ل املعلمني على بعض الق��رارات التي اصدرتها 
وزيرة التربية خالل الفت��رة املاضية ومنها قرار اطالة 
اليوم الدراسي، الفتا الى ان حماية املدارس من السرقة 
من اختصاصات وزارة الداخلية وهي املنوطة بهذا االمر 
وليس وزارة التربية، مؤكدا ان املس��طر ألي عمل هو 
القانون وقبله الدستور فال يجوز وحتت اي ذريعة القيام 

مبراقبة املدرسني والطلبة وألي حجة.
وحمل النائب مبارك الوعالن وزيرة التربية مسؤولية 
هذا العمل غير االخالقي وحتويل دور العلم الى معاقل 

امنية وبوليسية.

ما قاله زيب���اري واعتقد ان وزارة 
اخلارجية كانت في عطلة رس���مية 
خالل العيد اثناء صدور تصريح وزير 
اخلارجية العراقي ولكن هذا ال يعني 
اال يكون لها دور واال ترد على مثل 
هذه التصريحات التي تخرج علينا 
بني فترة واخرى، وما سمعناه من 
وزارة اخلارجية هو تصريح عادي 
مطالبا الوزارة بأن يكون لها موقف 
صريح وواضح وان يحسم هذا االمر 
وال نريد ملثل هذه التصريحات ان 
تخرج علينا بني احلني واآلخر، فهذه 
القضية محسومة وكان آخر تصريح 
للنظام العراقي هو من امني مجلس 
الوزراء العراقي والذي اكد ان على 
احلكومة العراقية ان تبحث موضوع 
ترس���يم احلدود مع الكويت وهذه 
قضية مزاي���دات وبالتالي يجب ان 
تكون لنا وقفة وان تكون ردود وزارة 
اخلارجية حاسمة وال نريد مجامالت 
على حساب مصلحة الكويت وكفانا 
»حب خشوم« وكفانا مجامالت وال 
نريد اي شخص يزايد على مصلحة 

الكويت.
وردا على س���ؤال بش���أن اثارة 
موضوع الغرفة التجارية وان كان 
تعديال للقانون أم تصفية حسابات، 
ق���ال نحن نتحدث عن قانون يجب 
تعديله واستند الى تصريح رئيس 
الغرفة العم الفاضل علي الغامن الذي 
اكد ان الغرفة بحاج���ة الى تعديل 
قانونه���ا، ولذلك ف���إذا كان رئيس 
الغرفة اعت���رف بوجود حاجة الى 
تعديل القان���ون فلن نكون ملكيني 
أكثر من امللك، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان املجلس سيد قراراته، وبالتالي 

فلماذا اجلزع؟

أكد النائ���ب مبارك اخلرينج ان 
اإلجراءات األمنية التي اتخذتها وزارة 
الداخلية لتنظي���م الندوات لم تؤد 
الى إعاق���ة أي مواطن عن حضور 
هذه الندوات، مشيرا الى ان 11 ندوة 
أقيمت ولم نس���مع اي شكوى من 
قبل املواطنني ضد رجال األمن تفيد 

بتعرضهم للمنع او للتضييق.
وقال اخلرينج للصحافيني في 
مجل���س األمة ام���س ان املواطنني 
تعاونوا بشكل كبير مع رجال األمن 
الذين كانوا يقومون بالتنظيم خالل 
انعقاد هذه الن���دوات، ونحن على 
اس���تعداد لتلقي اي شكوى من اي 
مواطن تعرض لإلساءة من قبل رجال 
األم���ن او مت منعه من حضور هذه 
الندوات، وس���أقوم بتوجيه سؤال 
لوزير الداخلية نيابة عن هذا املواطن، 
مشيرا الى انه حتدث لوزير الداخلية 
الذي أكد له بدوره انه لم حتدث اي 
مواجهة مع أي مواطن ولم مينع أحد 

من حضور اي ندوة.
وق���ال اخلرينج: لم نكن نتمنى 
ان تصل األمور ال���ى هذه الصورة 
وكأن األمر هو مواجهة بني الشعب 
والنظام، لكن هناك خالفا في وجهات 
النظر حول تطبيق القانون في إقامة 
الندوات وفي الوقت نفسه نحن نؤكد 
اننا مع القانون وحفظ النظام ملا فيه 

املصلحة العامة.
وبني اخلرين���ج ان ما قامت به 
وزارة الداخلية ال يعني احلجر على 
الندوات ومنع املواطنني من دخولها، 
مشيرا الى ان حكم احملكمة الدستورية 
ال مينع إقامة الندوات ولكن وجود 
رجال األمن بالقرب من هذه الندوات 
هو حلفظ النظام واحلكومة مطالبة 

بتطبيق النظام والدستور.
وأشار اخلرينج الى ان احلرية 
مكفولة وال ينبغي تكميم األفواه وال 
ينبغي كذل���ك لرجال األمن منع اي 

مواطن من حضور الندوات.
وفي موضوع آخر قال اخلرينج 
ان قضية احلدود الكويتية مع العراق 
قضية حس���متها قرارات الشرعية 
الدولية وال ميكن للحكومة العراقية 
وال ميكن للحكوم���ة الكويتية وال 
ميكن للبرملانني الكويتي والعراقي 
ان يتحدث���وا في ه���ذا اجلانب ألن 
هذه القضية محس���ومة نهائيا وال 
يحق للحكوم���ة العراقية ان تتكلم 
في هذا الش���أن ولك���ن الغريب هو 
ان نس���مع في كل ش���هر حديثا او 
تصريحا من قبل احلكومة العراقية 
بدءا من مندوب العراق في جامعة 
ال���دول العربية وانتهاء مبا احتفنا 
به وزير اخلارجية العراقي زيباري 
والذي اكد ان ترسيم احلدود مرتبط 
بحل قضية التعويضات ولم اجد اي 
تصريح من احلكومة الكويتية على 

ناصر الشليمي )متين غوزال(محمد اخلليفة خالل حديثهاحمد الديني متحدثا

الخرينج: إجراءات »الداخلية« لم تعق عقد الندواتالوعالن: تهميش الدستور  يخلق فوضى

جمعية ال�صوابر التعاونية
دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية لعام 2010

العاملني  الأع�����ض��اء  لل�ضادة  ب��ال��دع��وة  يتقدم  اأن  امل��ع��ني  امل��دي��ر  ي�ضر 

وامل�ضاهمني حتى 2010/6/30 والبالغني من العمر 21 �ضنة ميالدية 

فاأكرث حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية الذي �ضيعقد اإن 

ال�ضاعة  2010/10/27 يف متام  املوافق  الأرب��ع��اء  �ضاء اهلل تعاىل يوم 

ال�ضوابر  اجلمعية مبنطقة  اإدارة  م�ضاءًا مببنى  والن�ضف  اخلام�ضة 

واإذا مل يكتمل الن�ضاب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة ن�ضف �ضاعة 

حيث ي�ضبح الجتماع قانونيًا بح�ضور )25( ع�ضوًا على الأقل.

وذلك ملنــاقـ�صـة جــدول الأعمــال التـالــي:

1- مناق�ضة التقرير الإداري عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2010/6/30 
وامل�ضادقة عليه.

امليزانية  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��دي��ق  احل�����ض��اب��ات  م��راق��ب  ت��ق��ري��ر  مناق�ضة   -2
املالية  لل�ضنة  واخل�����ض��ائ��ر  والأرب�����اح  امل��ت��اج��رة  وح�����ض��اب  العمومية 

املنتهية يف 2010/6/30.

3- تعيني مراقب ح�ضابات للجمعية للعام 2011/2010 وحتديد اأتعابه.

ويجب على الع�صو اأن ي�صطحب معه امل�صتندات التالية:

- البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة ملن يهمه الأمر الأ�ضلية �ضاحلة 

من الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

- يجب ح�ضور الع�ضو ب�ضخ�ضه ول يجوز الإنابة اأو التوكيل.

املدير املعني

مبارك الوعالن


