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�إع���������������������ان

جمعية العدان والقصور التعاونية

�مل����دي��ر �ملع��ّي���ن

تعل�ن جمع�ي��ة �ل�ع��د�ن و�لق�ص��ور �لتع�اوني�ة
الإخت�سا�ص ح�سب  اأ�سحاب  قبل  من  لال�ستثمار  التالية  الأفرع  اإعادة طرح  عن 

موافقة وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل رقم )260( بتاريخ 2010/9/30.

امل�ساحةالن�ساطم
القيمة 

الإيجارية
املوقــــع

العدان بال�سوق املركزي رقم 4001 د.ك15م2جزارة1

وذلك وفقا لل�صروط �لتالية :

ولديه  باأنف�سهم  الن�ساط  ميار�سون  وممن  الإخت�سا�ص  اأ�سحاب  من  املتقدم  يكون  اأن   )1

ترخي�ص جتاري �ساري املفعول للن�ساط املتقدم له ول تقبل التوكيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل.

ال�سئون  وزارة  قرار  ح�سب  )250د.ك(  وقدره  مببلغ  �سيك  بدفع  الطلب  مقدم  يلتزم   )3

الجتماعية والعمل يتم ا�سرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور 

لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون الأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم.

5( �ســوف يتــم الختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــون ب�سيـــك واحد 

فقط »م�سدق«.

6( �سوف يتم الختيار النهائي بح�سور مندوب وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل يف موعد 

يحدد حينه.

تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  اجلمعية  اإدارة  مبراجعة  يلتزم  الختيار  عليه  �سيقع  من   )7

الختيار لإمتام الإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه لغيًا وي�سبح مبلغ 

التاأمني حقا خال�سًا للجمعية.

8( يقدم الطلب نظري ر�سوم ثالثون دينارًا فقط غري قابلة للرد اعتبارًا من يوم الثالثاء 

املوافق 2010/10/26م وحتى نهاية دوام يوم الثنني املوافق 2010/11/1م وتودع الطلبات 

داخل ال�سندوق املخ�س�ص مبكتب ال�سكرتارية ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل 

اأو بعد املوعد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 7:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا.

9( اأن يقدم طالب ال�ستثمار اإقرار وتعهد بعدم وجود اأي ن�ساط لدى اجلمعية م�ستثمرًا من قبله 

حاليًا اأو يف امل�ستقبل، ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب ال�ستثمار اجلديد منه.

والقرارات  التعاونية  اجلمعيات  ب�ساأن  1979م  ل�سنة   )24( رقم  القانون  اأحكام  تطبق   )10

الوزارية بهذا ال�ساأن.

�مل�صتن��د�ت �ملطلوب��ة :

1- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص.  

2- �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط نف�سه. 

3- �سورة اعتماد التوقيع �ساري املفعول.

لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الأرقام التالية :

مب��ا�ص��ر : 25431546 -  ب��د�ل����ة : 25423723 - 25423923 

 د�خل��ي 329 - 325 - 338

الكشتي: الحكومة تخطط بقوة لمواصلة السيطرة على لجان المجلس

التحالف: تنامي نفوذ قوى الفساد في الدولة وتحولها
إلى مؤسسة لها كيانها وأدواتها التنفيذية والتشريعية

من تشكيل اللجنة، مبعنى تأييد 
بقاء النائبني عسكر العنزي وسعد 
اخلنفور مع إضافة عنصر جديد 
عل���ى األقل على حس���اب أي من 
األعضاء الثالثة املوزيري، احلربش 
والصواغ وكان األخيران قد أعلنا 
عدم رغبتهما في الترشح لعضوية 

اللجنة.
� اللجنة املالية: حتتاج احلكومة 
إلى تغيير عض���و على األقل في 
اللجن���ة من بني أحمد الس���عدون 
السلطان لضمان تشكيلة  وخالد 
مثالية في أهم جلنة برملانية السيما 

في دور االنعقاد املقبل.
� اللجنة التش���ريعية: تسعى 
احلكومة إلى تغيير عضوين على 
األقل م���ن أصل 3 في اللجنة وهم 
الطاح���وس والطبطبائي ومحمد 
هايف وهو ما يشكل 40% من تشكيل 

اللجنة التشريعية.
� اللجنة التعليمية: س���تعمل 
احلكوم���ة على اس���تمرار اللجنة 
بتشكيلها نفسه وتفادي وصول 
التنمية واإلصالح  أعضاء كتلتي 

والعمل الشعبي.

املواطن أي تنمية في البالد منذ 
إقرار اخلطة في البرملان، مشيرا 
الى ان خلق وهم اإلجناز »إعالميا« 
وسيلة بدأت احلكومة باللجوء اليها 
لتغطية عجزها في ترجمة اخلطة 
الى واقع، فالتنمية ال تقاس بعدد 
املشاريع التي وقعت، بل مبا نفذ 
منها وع����اد بالفائدة على الدولة 
واملواطن، مشددا على أهمية قيام 
الرقابي  البرملان بدورهم  أعضاء 
جتاه مش����اريع اخلطة ومتابعة 

تنفيذها.
الس����لطتني  التحالف  ويدعو 
التشريعية والتنفيذية الى إعادة 
وضع األولويات املشتركة بصورة 
تتوافق ومتطلبات املرحلة املقبلة 
إذا كنا نريد حتويل الكويت الى 
مرك����ز مالي وجت����اري حقيقي، 
فالقوانني احلقيقية مازالت حبيسة 
أدراج مجلس ال����وزراء واللجان 

البرملانية.

حال حاز أي منهم عليها.
انتخابات اللج���ان: من املؤكد 
أن احلكومة اس���تقرت على نهج 
س���تعتمده في أول جلس���ة على 

النحو التالي:
1- رفض جميع طلبات تشكيل 
اللجان املؤقت���ة لعلها تنجح في 
إلغاء غالبية اللجان التي تش���كل 
صداعا وعبئا على الوزراء حلضور 
اجتماعاتها السيما جلان غير محددي 
اجلنس���ية لنقل ملف البدون إلى 
جلنة الداخلية والدفاع والظواهر 
السلبية والشباب والرياضة لوقف 
الضغط التي تشكله اللجنة على 
احلكومة في هذا امللف وشؤون املرأة 
املرأة االجتماعية  لتأجيل حقوق 
واملدني���ة وترحيله لدور االنعقاد 
املقبل وذوي االحتياجات اخلاصة 
لوضع حد ملراقبة اللجنة ملدى التزام 

احلكومة بتنفيذ قانون املعاقني.
2- التنسيق مع النواب املؤيدين 
لها في تغيير تشكيل بعض اللجان 

الدائمة كالتالي:
� جلنة الداخلية والدفاع: حتتاج 
احلكومة إلى تغيي���ر 20% فأكثر 

بني احلكومة واملجلس، وقضايا 
من ش����أنها ان تولد استجوابات 
الوزراء والوزراء،  لسمو رئيس 
مما يتطلب معه من احلكومة ان 
تستمر، كما فعلت في االستجوابات 
األخيرة، على املواجهة وعدم التردد 
في صعود منصة االستجواب أو 
عقد صفقات سياس����ية لتجنبها، 
أو االلتفاف على الالئحة الداخلية 
للمجل����س والدس����تور باللجوء 
الى اجللسات الس����رية، فالتردد 
والصفقات � الت����ي دأبت عليها � 
لن ينجي احلكومة من األزمات بل 

هو باب آخر ألزمات أخرى.
وإذ يستغرب التحالف األرقام 
احلكومية املتناقضة في نس����بة 
تنفيذ خطة التنمية والتي قفزت من 
20% الى 56% في فترة ال تتجاوز 
الش����هرين بحس����ب تصريحات 
املسؤولني، فإنه يؤكد ان تلك األرقام 
ال متت للواقع بصلة، ولم يلتمس 

الرابعة واخلامسة، وبقاء الهاجري 
ف���ي منصبيهما مينح  واحلويلة 
احلكومة مزيدا من الدعم خالل دور 
االنعقاد املقبل بالنظر ملمارستهما 
النيابية الهادئة، كما يشكالن صوتان 
في مكتب املجلس املنوط به حتديد 
أولويات دور االنعقاد وهو أمر مهم 
جدا للحكومة كما أن وجود النواب 
علي الراشد وعلي العمير وسلوى 
اجلسار كمرشحني لهذه املناصب 
سيمنح احلكومة نفس الدعم في 

خير مثال، داعيا القوى الوطنية 
وممثليها في البرملان ومؤسستها 
املدنية في مواجهة قوى الفس����اد 
بصورة أكثر فاعلية والتعاون فيما 
بينها لدرء أخطار تلك املؤسسة.

ويرى التحالف ان دور االنعقاد 
املقبل حاف����ل بالقضايا اخلالفية 

الس���يطرة على جل���ان املجلس 
الرئيسية لتفادي معارضة شرسة 
في موضوعات ش���ائكة من املقرر 
أن تنظرها هذه اللجان، مشيرا في 
الوقت نفسه الى أن بعض النواب 
يدرك���ون هذا التح���رك احلكومي 
ويس���عون إلفش���اله م���ن خالل 
عملية تنس���يق محكمة قد يكتب 
لها النجاح أو الفش���ل، ومن هنا 
ستصبح عملية تشكيل اللجان هي 
العنوان الرئيسي لقياس مستقبل 
عالقة السلطتني، وسيشكل مالمح 
هذه العالقة العناصر التالية وفق 

ما جاء في التقرير:

مكتب المجلس

أمني السر ومراقب املجلس: وفق 
املعلومات املرتكزة لتسريبات من 
نواب فإنه من املرجح أن يحتفظ 
أمني سر املجلس دليهي الهاجري 
واملقرر د.محمد احلويلة مبنصبيهما 
سواء بالتزكية أو عبر االنتخابات، 
حيث تدعم احلكومة بقوة الهاجري 
وفي الوقت نفسه يحظى احلويلة 
بتأييد كامل من ن���واب الدائرتني 

مبضمونه����ا وروحها ما جاء في 
الدستور، مشددا في الوقت ذاته 
على ضرورة العودة الى الطريق 
إدارة  الس����ليم في  الدس����توري 

البالد.
التحال����ف من تنامي  ويحذر 
نفوذ قوى الفس����اد ف����ي الدولة 
وحتولها الى مؤسسة لها كيانها 
وأدواتها التنفيذية والتشريعية، 
مؤكدا ان دور تلك املؤسس����ة في 
االلتفاف على النصوص الدستورية 
واالعتداء على املال العام ومصادرة 
احلريات العامة ورعاية التعصب 
الطائفي والقبلي والفئوي وهدم 
املؤسسات الوطنية أصبح واقعا 
نعيش����ه، ولنا فيما تتعرض له 
الكويت  غرفة جت����ارة وصناعة 
من محاوالت لتفريغها من دورها 
الوطني واالقتصادي، وما يحدث 
في امللف الرياضي من جتاوز على 
القوانني مبباركة حكومية ونيابية 

أك���د مدي���ر مرك���ز اجتاهات 
للدراس���ات والبحوث »اجتاهات« 
طالل سعد الكشتي أن دور االنعقاد 
الثالث  التشريعي  الثالث للفصل 
عش���ر ملجلس األمة ينطلق اليوم 
وس���ط انقس���ام بني فريقني من 
املتفائلني واملتشائمني بشأن عالقة 
الس���لطتني في هذا الدور احلاسم 
بعد 116 يوما قضاها مجلس األمة 

في عطلة برملانية.
وقال الكشتي في تقرير صحافي 
مبناسبة انطالق أعمال دور االنعقاد 
الثالث أن أجواء االفتتاح واجللسة 
اإلجرائية يس���ودها تف���اؤل دائم 
وأمنيات بتحقيق اإلجنازات إال أن 
هذه اجللسة ستكتسب طابعا خاصا، 
كونها سترسم خارطة طريق لعمل 
املجلس ف���ي دور االنعقاد الثالث 
حيث ستبدأ املواجهة بني السلطتني 
وفي فلكها أقلية معارضة وأغلبية 
مؤي���دة للحكومة  بع���د انطالق 
اجللس���ة املخصص���ة النتخابات 

اللجان البرملانية.
وزاد الكشتي: من الواضح أن 
احلكومة تخط���ط بقوة ملواصلة 

الوطن����ي  التحال����ف  أص����در 
الدميوقراط����ي بيانا ج����اء فيه: 
مبناسبة بدء دور االنعقاد الثالث 
التحالف  األم����ة، يؤك����د  ملجلس 
الوطني الدميوقراطي ان املرحلة 
املقبلة تتطلب جه����ودا اضافية 
الفوضى السياسية  في مواجهة 
التي مرت في البالد خالل الفترة 
املاضي����ة، وتعاون����ا حقيقيا بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
ودورا كبيرا ملؤسس����ات املجتمع 
املدني النتش����ال البل����د من حالة 
اجلمود التي تعيش����ها منذ فترة 

ليست بالقصيرة.
ويرى التحال����ف أن اخلروج 
الدس����تور والتع����دي على  على 
نصوصه أصبح س����مة بارزة في 
األداء احلكومي والتشريعي، وعلى 
رأس����ها زحف كل من السلطتني 
عل����ى صالحية األخ����رى، كما ان 
بعض حاالت التشريع قد خالفت 

طالل الكشتي

خالد اخلالد

)متين غوزال(التجهيزات لبدء دور االنعقاد انتهت أمس

مجلس األمة يبدأ اليوم دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 13
صاحب السمو يتفضل بإلقاء النطق السامي إيذاناً ببدء أعماله

د.علي العمير شعيب املويزري صالح عاشور د.يوسف الزلزلة

هناك جلانا مؤقتة من املمكن حتويلها 
الى جلان دائم���ة وذلك عن طريق 
تقدمي طلب، السيما انها من اللجان 
املهمة ووجودها له ابعاد متنوعة، 
واعني جلن���ة حقوق االنس���ان«، 
واعلن عاشور انه سيترشح للجنتي 
اخلارجية والصحية، ونس���قت مع 
بعض الن���واب، وعموما نحن نريد 
العمل في اللجان التي لدينا خبرة 

في التعامل معها.

الداخلية والدفاع

كما أعلن النائب شعيب املويزري 
عن نيته الترشح لعضوية جلنتي 
الداخلي���ة والدفاع والتش���ريعية 
للمس���اهمة في إصدار التشريعات 
واالقتراحات التي تهم جموع املواطنني 

سواء املدنيون او العسكريون.
وعن تصريحه األخير حول طبيعة 
الرد الصاعق على وزير الداخلية إذا 
لم ينف الشائعات التي تتردد حول 
طلب املويزري من الوزير التوسط 
البنه لدخول كلية الشرطة وللحصول 
على صفقة مناقصة ألحد أقاربه في 
الوزارة، قال املويزري في تصريحات 
للصحافيني أمس: موعدي مع وزير 
الداخلية جلسة 2 نوفمبر املقبل، فإذا 
لم ينف الوزير هذه الشائعات فإنني 
سأطالب بتشكيل جلنة حتقيق في 
املوضوع. وأضاف املويزري ان الوزير 
يجب أن يكون امينا ويوفي بالقسم 
الذي اقسمه عند توليه الوزارة، بأن 
يذكر هل هذه الش���ائعات صحيحة 
أم ال، وهل أنا اتصلت به للتوسط 
البني لدخول الش���رطة وللحصول 

على مناقصة في الوزارة؟
وتابع املوي���زري: فإذا لم ينف 
الوزير أنني كلمت���ه، وإذا لم ينف 
الوزير أنه وراء ترديد هذه الشائعات، 
فإنني سأطالب في جلسة 2 نوفمبر 
بتش���كيل جلنة حتقيق ليواجهني 
الوزير وجها لوجه ويكشف ما لديه 
من حقائق ملعرفة ما املناقصة التي 
طلبت منه ان يرسيها على أحد أقاربي 
وما قيمتها ومتى مت طرحها وعلى 

من متت ترسيتها؟
وعما تردد حول اتصاله بوزير 
الداخلية للتوسط البنه لدخول كلية 
الشرطة، قال املويزري: دليل كذب 
الش���ائعة وأن الهدف منها تشويه 
موقفي الدانتي الوزير في موضوع 
االفراج عن املتهمني بتجارة املخدرات، 
أن ابني عم���ره 11 عاما فقط فكيف 

أدخله كلية الشرطة؟

بني أبنائه صفاء النفوس وحس���ن 
النوايا وحب العمل«.

وتتضمن اجللس���ة االفتتاحية 
كذلك كلمة يلقيها رئيس الس���لطة 
التشريعية جاسم اخلرافي اضافة 
الى اخلطاب األمي���ري الذي يلقيه 
سمو الش���يخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء وفقا للمادة 104 من 
الدستور ويتضمن هذا اخلطاب بيان 
أحوال البالد واهم الشؤون العامة 
التي ج���رت وما تعت���زم احلكومة 
إجراءه من مشروعات وإصالحات 

خالل هذا الدور.
وكان مجل���س األم���ة أنهى دور 
االنعقاد الثاني في األول من ش���هر 
يولي���و املاض���ي، حيث بل���غ عدد 
املقدمة من  االقتراح���ات بقوان���ني 
األعض���اء 196 اقتراحا كما بلغ عدد 
املقدمة من  القوان���ني  مش���روعات 

احلكومة 42 مشروعا.
وقد أجنز املجلس 46 قانونا من 
بينها عدد من القوانني ذات األهمية 
اخلاصة م���ن النواحي االقتصادية 
واملالي���ة واالجتماعية منها: قانون 
اخلطة اإلمنائية للسنوات 2011/2010 
� 2014/2013 وقانون اخلطة السنوية 
10/2010 وقانون هيئة س���وق املال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية وقانون 
العمل في القط���اع األهلي وقانون 
حق���وق األش���خاص ذوي اإلعاقة 
وقان���ون تنظيم برام���ج وعمليات 

التخصيص.
وفي إطار مهامه الرقابية ش���هد 
املجلس في هذا الدور 6 استجوابات 
قدم 2 منها الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء والباقي الى وزير الداخلية 
ووزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
النفط ووزي���ر اإلعالم في حني بلغ 
عدد األس���ئلة البرملانية 961 سؤاال 
أجاب الوزراء عن 593 س���ؤاال منها 
وبلغ عدد جلان التحقيق التي شكلها 

املجلس 3 جلان.
ويتضمن جدول أعمال اجللسة 
االول���ى للدور الثال���ث من الفصل 
التشريعي ال� 13 انتخاب أمني السر 
واملراقب وانتخ���اب اعضاء اللجان 

البرملانية.
وكان الرئي���س اخلراف���ي تفقد 
أخيرا التعديالت والتجهيزات التي 
مت إجراؤها على قاعة عبداهلل السالم 
العطلة الصيفية اس���تعدادا  خالل 
لدور االنعقاد احلالي، متمنيا ان تتم 

االس���تفادة من التنظيمات التقنية 
والتكنولوجية والتوسعية التي متت 

في القاعة.
وفي ه���ذا اإلطار، أك���د النائب 
الزلزلة: ان دور االنعقاد  د.يوسف 
املقبل سيشهد العديد من اإلجنازات 
على األصعدة كافة، شارحا: ان هناك 

إجن���ازا رقابي���ا، ويصاحبه اجناز 
تشريعي.

ف���ي تصريح  الزلزل���ة  وق���ال 
للصحافيني: انني من أشد املتفائلني، 

وعموما: تفاءلوا باخلير جتدوه.
وأض���اف الزلزل���ة: ان ما يثار 
راهنا عن اجتاه عدد من النواب الى 

استخدام االستجواب كأداة دستورية 
في محاس���بة احلكومة حق مطلق 
لهم، مس���تدركا: إال انني أعتقد  انه 
أصب���ح ل���دى احلكومة ن���وع من 
احلصانة جتاه قضية االستجوابات، 
خصوص���ا ان احلكومة مّرت العام 
املاضي ب� 7 اس���تجوابات، ومتكنت 

من جتاوزها.
وأفاد الزلزلة بأن الرقابة ستكون 
على أش���دها، وف���ي املقابل اإلجناز 
على املس���توى التشريعي سيكون 
على أش���ده في دور االنعقاد املقبل 

)احلالي(.
وجدد الزلزل���ة تفاؤله بأن دور 

الزلزلة: دور االنعقاد سيشـهد إنجازات رقابية وتشـريعية وأدعو الجميع للتفاؤل

عاشـور: أتوقع إلغاء اللجان المؤقتة ويمكن تحويل »حقوق اإلنسـان« للجنة دائمة

العمير: سأخوض انتخابات منصب مراقب المجلس وتربطني بالحويلة عالقة وطيدة

و»التشـريعية«  والدفـاع«  »الداخليـة  لجنتـي  لعضويـة  سأترشـح  المويـزري: 

االنعقاد سيستمر، وسيأتي دور آخر، 
متوقعا املزيد من االجنازات.

مراقب المجلس

النائب علي  أعل���ن  من جانبه، 
العمير اعتزامه خوض االنتخابات 
على منصب مراقب املجلس، قائال: 
حتى ه���ذه اللحظة كفتن���ا جيدة، 
مش���يرا الى ان مراقب املجلس في 
دور االنعقاد املاضي النائب د.محمد 
احلويلة تربطن���ا به عالقة وطيدة 
ومبنية على االحترام املتبادل والثقة، 
ونحن ال نرى اي ضير في ترشحنا، 
وال يوجد اي خالف في ترش���حنا 
مثلما أشارت بعض املصادر الى ان 
هناك وس���اطة حكومة جرت بيني 

وبني احلويلة.
العمي���ر ف���ي تصريح  وق���ال 
للصحافيني: ان من يترشح ملنصب 
املراقب، يطمح الى كسب ثقة النواب 
والوزراء على حد سواء، خصوصا 
ان احلكومة يحق لها التصويت في 
املراقب  اللجان ومنصب  انتخابات 

وأمانة السر.
ومتنى العمير: ان تسير انتخابات 
اللجان اليوم بشكل انسيابي وجيد، 
وان ينضم كل نائب الى اللجنة التي 
يستطيع ان يعطي من خاللها، ويحقق 

املصلحة العليا.
وبني العمي���ر: ان كتلة التنمية 
واإلص���الح حتدث���ت معه بش���أن 
التصويت، وليس شرطا ان ينتخب 
رئيس إحدى اللجان قبل التصويت، 
ففي البدء يجب ان نعرف ان النواب 
الذي���ن جنحوا في كل جلنة، وتاليا 
نختار رئيس اللجنة واملقرر، وال ريب 
في ان النائب د.جمعان احلربش، اذا 
ووفق في اللجنة التعليمية، وقتذاك 
سيكون لنا تنسيق على املناصب، 
وعلى آلية العمل في اللجنة، وعموما 
لي���س لدينا أي حتفظ في ان يكون 
احلرب���ش رئيس���ا للجن���ة، ولكن 
ذلك س���يكون بع���د اختيار اعضاء 

»التعليمية«.
ول���م يس���تبعد العمير خوضه 
االنتخاب���ات على منصب رئاس���ة 
اللجن���ة التعليمي���ة، او حتى على 

منصب املقرر.
اللجان املؤقتة

وتوقع النائب صالح عاشور: »أن 
تلغى اللجان املؤقتة كافة، خصوصا 
ان هناك جلان���ا انتهى الغرض من 
املعاقني«. وقال  انشائها مثل جلنة 
عاشور في تصريح للصحافيني: »إن 

يتفضل صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد اليوم بافتتاح 
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشريعي ال� 13 ملجلس األمة حيث 
يلقي س���موه النطق السامي إيذانا 

بانطالق أعماله اجلديدة.
وكان صاحب السمو األمير افتتح 
دور االنعقاد العادي الثاني في 27 
أكتوبر املاضي، حيث أكد سموه في 
نطقه السامي ان مسؤولية احلفاظ 
على الكويت واحلرص على ثرواتها 
القومية هي مسؤولية وطنية مشتركة 
تقع على عاتق اجلميع وهي ليست 
حكرا على س���لطة أو فرد كما انها 

ليست مجاال للتشكيك او املزايدة.
وأضاف سموه »ان الكل يعلم ان 
أبوابي مفتوحة ووالد اجلميع لسماع 
ما يتم طرحه من أفكار ومقترحات 
تهدف الى تعزيز مسيرة بناء الوطن 
وتنميته واحلفاظ على مصلحته«.

وقال سموه ان التعاون االيجابي 
التشريعية  الس���لطتني  البناء بني 
أمر حتمي في تكريس  والتنفيذية 
ش���راكة متميزة على سلم ترتيب 
األولويات، مشيرا سموه الى انه ال 
بديل عن تغليب احلوار املوضوعي 
الهادئ في غرس مبادئ الثقة املتبادلة 
بني احلكومة واملجلس واحترام كل 
س���لطة حلدود الس���لطات االخرى 
وحسن استخدام األدوات الدستورية 
القوانني والتش���ريعات  إط���ار  في 
املعتمدة. وتطرق سموه الى وسائل 
اإلعالم قائال: »ان اإلعالم بوس���ائله 
املرئية واملسموعة واملقروءة يبقى 
األداة احلضارية للداخل واخلارج وإذا 
كانت حرية التعبير مكفولة للجميع 
فإن ذلك ال يعطي احلق ألحد أيا كان 
في ان يس���يء الى الغير بالتجريح 
واستباحة اخلصوصيات وتفصيل 
القضايا املطروحة على إيقاع طائفي 
او قبلي او فئوي انتقائي ينال من 
ثوابتنا الوطنية الراس���خة وعليه 
ان يكون منارة للحرية املس���ؤولة 
ومس���اندا للجهود اإلصالحية مبا 

يجسد دوره املأمول واملنشود«.
وأكد صاحب السمو األمير »ان 
الوحدة الوطني���ة اجلامعة املانعة 
احلاضنة ألبناء هذه األرض الطيبة 
هي الركن األساس���ي في متاسكهم 
وحرصهم عل���ى ثوابتهم وتراثهم 
األصي���ل وعلى تكري���س انتمائهم 
لوط���ن ال يعرف التفرقة بني أبنائه 
او أي تصنيف وتقسيم ميس نسيجه 
االجتماعي ليبقى وطنا للجميع يسود 


