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جمعية م�شرف التعاونية

مع حتيات جمل�س الإدارة

اإعـــــالن

وعلى من يرغب من هذه ال�شركات ذوي الخت�شا�س واملمار�شة التقدم 

وقدره  ر�شم  دفع  نظري  ال�شروط  كرا�شة  ل�شتالم  اجلمعية  اإدارة  اإىل 

مظاريف  يف  الأ�شعار  عرو�س  وت�شليم  للرد  قابلة  غري  ديناراً  ثالثون 

دوام  نهاية  وحتى   2010/10/18 الثنني  يوم  من  اعتباراً  وذلك  مغلقة 

يوم الأحد 2010/10/24 وذلك اأثناء الدوام الر�شمي لإدارة اجلمعية.

واهلل ويل التوفيق،،،

تعلن جمعية م�شرف التعاونية

عن رغبتها يف

التعاقد مع اإحدى �شركات 

ال�شياحة وال�شفر

من اأ�شحاب الخت�شا�س

يف تنظيم وت�شيري رحالت العمرة باجلمعيات التعاونية

وذلك لتنظيم وت�سيري رحلة العمرة
اخلا�سة مب�ساهمي اجلمعية لعام 2010

أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ بيان عاكوم
انقطع بث قناة »س����كوب« أم����س إثر اقتحام 
مجموعة من احملتجني الغاضبني من ابناء أسرة املالك 
الصباح ملقر القناة في منطقة شرق وحتطيم جانب 
من بعض محتويات استوديوهاته. جاء ذلك فيما 
نفى السفير فيصل  احلمود املالك ان يكون من بني 
احملتجني كما اشارت بعض وسائل االعالم موضحا: 
لم اكن مع احملتجني الغاضبني، امنا ذهبت البعادهم 

وتهدئة املوقف، مضيفا ان »سكوب« تعمدت االساءة 
الى اسرتنا ما اثار عددا من احملتجني الذين توجهوا 
الى مقر القناة لالحتجاج بعد ان فشلت محاوالت 
االتصال بصاحبة القناة الحتواء املوقف. وتعليقا 
على احلادثة، قال وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح على هامش االجتماع الوزاري املش����ترك 
الثالث للحوار االس����تراتيجي بني دول التعاون 
وتركيا ان الكويت بلد أمن وامان وبلد قانون، وفي 

حال اي انتهاك للقانون سنتعامل معه بحزم، في 
املقابل، أدلى االعالمي طالل السعيد بأقواله امام 
رجال االمن عن الواقعة، طالبا تس����جيل جناية 
التهامه احد احملتجني برفع سالح ناري )رشاش( 
في وجه احد موظفي القناة خالل االقتحام. وحول 
تفاصي����ل احلادثة، قال مصدر أمني ان عش����رات 
األش����خاص اقتحموا مقر القناة بعد أن قاموا في 
البداية بالتجمهر احتجاجا على أحد البرامج التي 

بثتها القناة مس����اء أول من أمس، وطالبوا بلقاء 
املسؤولني عنه، إال أنهم وبعد نحو نصف ساعة من 
جتمهرهم قاموا بتحطيم التلفزيونات والكاميرات 
املوجودة تعبيرا عن غضبهم وسخطهم على ما بثته 
القناة، وهو األمر الذي أدى الى إص���ابة 3 أشخاص 
من العاملني بالقناة بإصابات متفرقة. وذكر املصدر 
ان رجال أمن العاصمة يتقدمهم الوكيل املس����اعد 
لشؤون األمن العام اللواء خليل الشمالي ووكيل 

وزارة الداخلية لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي ومدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة 
ومدير مباحث العاصمة العقيد منصور العتيبي 
دخلوا في مشاورات مع املتجمهرين حتى متكنوا 
من إقناعهم بإنهاء جتمهرهم. مشيرا املصدر إلى 
أن رجال أمن الدولة قاموا بالقبض على عدد من 
احملتجني واحالتهم إلى مبنى أمن الدولة للتحقيق 

معهم في مالباسات االقتحام.

تجمهر احتجاجي أمام »سكوب« واقتحام وتحطيم استوديوهاتها

)محمد ماهر(كاميرا مكسورة

آثار الهجوم على مبنى القناة

رجال الداخلية امام مدخل القناة

االستوديو بعد اقتحامه 

آثار التكسير  شاشة محطمة 
جانب من الديكور الذي مت حتطيمه

رجال األمن يغلقون الطريق بالقرب من املبنى

دورية أمام مبنى سكوب

سيارات القوات اخلاصة حتيط مببنى »سكوب«

السفير فيصل الحمود المالك: لم أكن من بين المحتجين وتوجهت لمقر القناة للتهدئة رغم إساءتها ألسرتنا

محمد الصباح:الكويت بلد آمن وسنتعامل مع أي انتهاك للقانون بحزم 


