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  ٢  فبراير ٢٠١١ 

 أشاد النائب حسني مزيد بالتجاوب السريع لوزير الكهرباء بدر الشريعان  6 
فيما يتعلق مبناقصة وزارة الكهرباء اخلاصة مبحطة الزور التي حذرنا من 
تداخــــالت املصالح والترضيات حولها وهــــو أمر نعي ونقدر حرص الوزير 
على إبعاده عن عمله السياســــي وهو األمر الذي جنله ونســــتكبره بالوزير 
الشــــاب. وأكد مزيد في تصريح صحافي ان حرص الوزير الشــــريعان على 
إبعاد الشبهات ال يقل عن حرصنا كنواب لالمة ننطلق في عملنا البرملاني من 
خالل املراقبة والتشــــريع واحملافظة على العدالة، مشددا على التزام الوزارة 

وجلنة املناقصات بجميع االجراءات القانونية والدســــتورية بشفافية، وهو 
االمر الذي دعانا إلثارة املوضوع واحلرص على تسليط الضوء عليه والنابع 
من حرصنا ألخذ كل ذي حق حقه. ومتنى مزيد ان يحذو وزير االشغال حذو 
زميله الشريعان في التعامل بوضوح وشفافية مع كل ما يثار من مالحظات 
من قبل النواب والتي تصب في الصالح العام، متمنيا ان تعي احلكومة حجم 
املسؤولية في التعامل مع االخطاء املتراكمة وتسعى لتصحيحها خاصة في 

ظل توافر طفرة مالية تستوجب ان تصب ملصلحة املواطن والوطن. 

 مزيد: وزير الكهرباء متجاوب مع مالحظات النواب

 السعدون: تعطيل جلسات مجلس األمة
  مخالف للدستور بكل المقاييس

 حّذر وزير التجارة من عدم تطبيق قانوني هيئة أسواق المال وحماية المنافسة

 د.محمد احلويلة 

 وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أثناء حضوره اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية أمس  (متين غوزال) 

 محمد الصباح يؤكد دعم الكويت الكامل 
  إلعادة أمن واستقرار مصر

 أكد وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وقوف 
الكويت مع مصر والشعب املصري وجهد احلكومة 

املصرية في إعادة االستقرار.
  وقال د.الصباح فــــي تصريح للصحافيني عقب 
خروجه من اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 
امس ان مصــــر هي الدولة العربيــــة الوحيدة التي 
تستطيع الوقوف بوجه الهجوم اإلسرائيلي الشرس 

على احلقوق العربية.
  واشار الى ان االجتماع شهد مناقشة نتائج قمة 
شرم الشيخ االقتصادية  وكذلك زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الى العراق فضال عن احداث تونس 

ومصر والوضع العام بشكل كامل.
  وقال د.الصباح انه مت ابالغ اللجنة عن الدور الذي 
لعبته وزارة اخلارجية في اجالء الرعايا الكويتيني 
في مصر، الفتا الى ان هذا الدور كان محل تقدير من 
أعضاء اللجنة. وشكر د.الصباح اعضاء جلنة الشؤون 
اخلارجية على تقديرهم واملالحظات االيجابية التي 
ابدوها جتاه الديبلوماسيني ومعاملني في جمهورية 
مصر العربية. وأوضح د.الصباح ان االجتماع تناول 
االوضاع اجلارية اآلن في مصر والتي تتطور حلظة 
بلحظة والدعم الكويتي الكامل ألمن واستقرار مصر 
وهو األمر الذي عبر عنه صاحب السمو األمير خالل 
اتصاله بالرئيس حسني مبارك بأن الكويت تقف مع 
مصر والشعب املصري ومع جهد احلكومة املصرية في 
إعادة االستقرار. وأكد ان استقرار مصر يهم اجلميع 
ألن مصر القوية هي قوية لكل العرب وليس ملصر 
فقط خصوصا ان دورها اإلقليمي مطلوب اآلن أكثر 
من أي وقت مضى ملا لهذا الدور من محورية اساسية 
في األمن القومي العربي. ورأى د.الصباح انه في ظل 
الهجوم اإلســــرائيلي الشرس على احلقوق العربية 
فإن الدولة العربية الوحيدة التي تستطيع ان تقف 
بوجه هذا الهجوم هي جمهورية مصر العربية. واكد 
ان اجليش املصري هو جيش قومي له اهداف وطنية 
ال ميكن جتاهلها الفتا الى ان احترام الشعب املصري 
للجيش مبني على اساس وهو ان هذا اجليش كان 
دائما موجود حلماية ودعم احلقوق العربية وحتقيق 

االستقرار في األمة العربية.
  وأشار الى انه مت االتفاق مع جلنة الشؤون اخلارجية 

البرملانية على عقد اجتماعات متواصلة.
  ألن األحداث متواصلة وتتطلب التشاور املستمر 
بني وزارة اخلارجية واللجنة، خصوصا أنني استمعت 
الى مالحظات عدة أبداها اعضاء اللجنة وهي محل 
تقدير. ولفت الى ان هناك استفســــارات في بعض 
اجلوانب ولذلك طلبت عقد لقاءات متكررة للرد على 
هذه االستفسارات التي ال نستطيع اإلجابة عنها اليوم 
وامنا حتتاج الى بعض الوقت جلمع املعلومات بشأنها. 
ورأى أن هذه هي طبيعة العالقة التي يجب أن تكون 
في مثل هذه االوقات الصعبة حتى نتشارك في الرأي. 
وأضاف: «نحن ال منلك احلكمة.. واحلكمة تظل ضالة 

املؤمن وبالتالي «ربعنا تعاونوا ما ذلوا».
  وردا على سؤال بشــــأن وجود انتقادات نيابية 

للتهنئة التي وجهها الى وزير اخلارجية املصري في 
ظل االوضاع احلالية قال الصباح: «وزير اخلارجية 
هو وزير في  حكومة تشكلت وفقا للدستور املصري، 
ونحن ال نتدخل في الشأن الداخلي املصري إذا كان 
هناك قابل أو رافض لهذا الوزير». واضاف: «وبحسب 
الدستور املصري هذه احلكومة شرعية وأنا اهنئ وزير 
خارجية اكبر دولة عربية». وعن وضع االستثمارات 
الكويتية والبالغة مليار دوالر قال د.الصباح: «طول 
عمرنا في عالقتنا مع مصر ال نحسبها بالفلس وبالدينار 
فالعالقة بني الكويت ومصر عالقة استراتيجية وعميقة 
الرتباط األمن الكويتي باألمن املصري واالمن املصري 
باألمن الكويتي». وتابع: «لذلك آخر شيء نفكر فيه 
فــــي هذه اللحظة هو ما أثر هذا على االســــتثمارات 
فنحن همنا في األساس هو ان تعود مصر دولة قوية 
فاعلة حاكمة في هذه املنطقة وتلعب دورها القومي 

املطلوب اآلن اكثر من أي وقت مضى».
  من جانبه أوضح رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
النائب مبارك اخلرينج ان املستجدات التي شهدتها 
املنطقة في اآلونة األخيرة أوجبت االجتماع بنائب 
رئيس  مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، والتباحث 
في شأن هذه املستجدات، مؤكدا أن الشعب الكويتي 
ال يجحد موقف الشــــعب املصري والرئيس حسني 

مبارك إبان االحتالل الغاشم.
  وقــــال اخلرينج في تصريــــح للصحافيني عقب 
االجتماع الذي عقدته اللجنة امس، ان االجتماع كان 
يجب أن يتم االســــبوع املاضي ولكن ظروف وزير 
اخلارجية حالت دون حضوره االجتماع، واالحداث 
التي تســــارعت في تونس ومصر أوجبت علينا ان 
نعقد هذا االجتماع املهم، مشيرا الى ان االجتماع تناول 
باإلضافة الى احــــداث تونس ومصر زيارة صاحب 
السمو األمير الى شرم الشيخ وزيارة سمو رئيس 

مجلس الوزراء الى العراق.
  وأكد اخلرينج ان الشعب الكويتي ال ميكن ان يجحد 
موقــــف اي بالد في العالم وقفت الى جانب الكويت 
اثناء االحتالل العراقي الغاشم وعلى رأسها موقف 
الشــــعب املصري والرئيس حسني مبارك، متمنيا 
ملصر االستقرار واالزدهار، ومبينا ان مصر هي قلب 
العروبة النابض الذي  متى ما توقف فســــتتأثر به 

جميع القلوب العربية.
  وبني أن اللجنة لم تبحث وضع االستثمارات املالية 
الكويتية في مصر، فنحن نبحث االستثمار البشري، 
متوجها بالشكر اجلزيل لسمو األمير واحلكومة على 
اجلهد الذي بذل إلعادة املواطنني واملقيمني من مصر 

إلى الكويت.
  وردا على سؤال بشــــأن االنتقادات التي حملها 
تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» للسياســــة 
اخلارجية الكويتية، أكد اخلرينج ان صاحب السمو 
هو من يقرر السياسة اخلارجية، وال توجد سياسة 
فــــي العالم صحيحــــة ١٠٠٪، واذا كان هناك اي نقد 
وحاجة الى اصالح السياســــة اخلارجية فال شك ان 

األمر يتطلب منا الدعم. 

 حماد: شبهات حول مناقصات «الكهرباء» 

 الفريح: للمجلس الحق في تأجيل جلساته وفقًا للدستور

 دعـــا النائب ســـعدون حماد 
احلكومة ووزيـــر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشـــريعان الـــى مزيد من 
التســـيب  احلرص علـــى ضبط 
في املناقصـــات وتقدمي مصلحة 
البالد فوق كل اعتبار، وذلك بعد 
املعلومات عن شبهات في بعض 
املناقصـــات التي أبرمتها الوزارة 
ومنها مناقصة الكهرباء األخيرة، 
متســـائال: كيف ان هذه املناقصة 
قفزت ترسيتها من املركز األول الى 
املركز اخلامس؟ وهل مت تطبيق 
املعايير الفنية واالدارية بصورة 
صحيحة؟ داعيا الوزير الى مزيد 

مـــن التدقيق على اللجان الفنية التي جتيز مثل هذه 
املناقصات لضبط أي جتاوزات على املال العام.

  ورفض حمـــاد فـــي تصريح صحافي اســـلوب 
احملاصصة والترضيات السياسية عند اعتماد املناقصات 

وابرام الصفقات، مشيرا الى انه ال 
يوجد دخان من غير نار، وان على 
الوزير د.الشريعان ان ينتبه لعمل 
اللجـــان وإلى اجلهات التي بيدها 
تقييم العروض حتى يتم اعتماد 
املناقصـــات بالصورة الصحيحة 
البعيدة عن احملسوبية. وأعلن انه 
سيوجه سؤاال لوزير الكهرباء عن 
املناقصة  مالبسات ما يثار حول 
األخيرة للكهرباء والتي ثار حولها 
الكثير من اجلدل والشكوك، داعيا 
النواب الى النأي بأنفســـهم عن 
مثل هذه املصالح التجارية والتي 
تنحرف بالعمل البرملاني وتشوه 
صورتـــه الناصعة وتثير حتفظات حول عمل بعض 
الوزراء. وقال ان قضية املناقصة األخيرة للكهرباء لن 
متر اال مبزيد من الوضوح والشفافية حتى ان كانت 

املناقصة التزال لدى اللجان الفنية. 

 استعرض رئيس مكتب جلنة الشؤون التشريعية 
خالد الفريح مدى أحقية املجلس ورئيسه في تأجيل 
جلساته، مشيرا الى ان املادة ١١٧ من الدستور تنص 
على ان «يضع مجلس األمة الئحته الداخلية متضمنة 
سير عمله البرملاني واإلداري»، وقد صدر القانون رقم 
١٢ لسنة ١٩٦٣ بشأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
مبينا اعمال املجلس البرملانية واإلدارية وبيان كيفية 
اجتماعاته واجتماعات جلانه، كما نصت املادة ٥٢ على 
انه «ال يحول تأجيل املجلس جللساته دون انعقاد 
اللجان»، ممــــا يبني معه ان املجلس يحق له تأجيل 

جلساته وفقا للقانون. وأضاف تنص املادة ٦٢ على 
انه «للمجلس دور انعقاد سنوي ال يقل عن ثمانية 
أشهر بأي حال من األحوال، وال يجوز فض هذا الدور 
قبل اعتماد امليزانية»، فتأجيل املجلس جللساته ال 
يخل بنص هذه املادة التي يجب أال يقل دور االنعقاد 
عن ثمانية أشــــهر وال يجوز فض هذا الدور اال بعد 
اعتماد امليزانية، ونصت املادة ٧١ على انه «يجتمع 
املجلس جلسة عادية يومي الثالثاء واالربعاء مرة 
كل اسبوعني»، ما لم يقرر املجلس غير ذلك مبا يعني 

ذلك ان املجلس يستطيع تأجيل جلساته. 

 أكد أن الحكومة الجديدة شرعية وفق الدستور المصري 

 سعدون حماد 

 «التعليمية» بحثت مع الحمود 
فصل «التطبيقي» عن التدريب 

  ١- احلاصلني علـــى اجازات 
دراسية من قبل ديوان اخلدمة.

  ٢- الدارسني على نفقتهم بناء 
على موافقة سابقة من الوزارة.

  ٣- الدارسني على نفقتهم دون 
احلصول على موافقة سابقة من 

الوزارة.
  واضاف ان حتقيق املصلحة 
العامة واحتياجات تطوير التعليم 
واحتياجات سوق العمل هي غاية 
من اهداف عمـــل اللجنة من هذه 
املوضوعـــات او تأكيد الســـعي 
الى حل مشكلة الطلبة الدارسني 
باجلامعات الفلبينية بصورة علمية 
وواقعية تتوافق مع جودة التعليم 
والتقيد بالنظم االكادميية املعمول 
بها بجامعة الكويت واجلامعات 
االخرى املعترف بها، وهذه االمور 
هي محل دراســـة اللجنة التخاذ 
توصيات في شأنها تعرض على 
املجلس. واوضح ان الوزيرة افادت 
بقيامها بتزويـــد اللجنة ببعض 
احللول التي متكن من انهاء مشكلة 
الطالب الدارسني بجامعة الفلبني، 
كما ناقشت اللجنة مشكلة الطالب 
الدارسني بجامعة اثينا وجامعات 
سلوڤاكيا وصوال الى ايجاد جميع 
احللول التي تســـتهدف حتقيق 
املصلحة العامـــة واحلفاظ على 

مستقبل الطالب وحقوقهم. 

 صرح النائب د.محمد احلويلة 
مقرر جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرشاد بأن اللجنة تناولت عدة 
موضوعـــات مدرجة على جدول 
اعمالها، وقد دعـــت الى حضور 
اجتماعها ة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالـــي واركان الوزارة 
اضافة الى د.عبدالرزاق النفيسي 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وقيادات الهيئة 
اضافة الى رئيس واعضاء ممثلي 
رابطة اعضاء هيئة التدريب بالهيئة. 
وقد ناقشت اللجنة موضوع فصل 
التعليـــم التطبيقي عن التدريب 
مع املسؤولني واستعرضت اآلراء 
الدراســـات  املختلفة على ضوء 
التي قام بها املستشـــار الكندري 
واللجان املشـــكلة بقرار مجلس 
الهيئة بدراسة نتائج التوصيات 
واقتـــراح احللـــول، كما عرض 
االخوة اعضاء اللجنة ملا تناولته 
الدراسات واآلثار االيجابية  هذه 
والسلبية التي تترتب على الفصل 
وانشاء هيئتني منفصلتني ماليا 
واداريا، او االبقـــاء على الوضع 
الراهن مع مزيد من التطوير يحقق 
املزيد من املزايا واالستقالل املالي 
واالداري للهيئة، ورأت اللجنة ابقاء 
املوضوع ملزيد من الدراسة تقوم 
بها اللجنة على ضوء الدراسات 
واآلراء التي ابديت امامها سعيا الى 
حتقيق املصلحة العامة. كما ناقشت 
اللجنة موضوع الطلبة الدارسني 
في اجلامعات الفلبينية والقرارات 
الصادرة من وزارة التعليم العالي 
بوقف الدراسة في هذه اجلامعات 
بأثر رجعي وعدم معادلة شهادات 
اخلريجني منهم واستمتعت في هذا 
اخلصوص الى ما عرضته الوزيرة 
ود.خالد السعد وكيل وزارة التعليم 
العالي د.عايض املري واالستاذة 
روال العمر، تناولت موقف الوزارة 
في شأن الفئات املختلفة من الطالب 

في هذه اجلامعات وهم من:

الـــوزراء وحتـــى رئيس  عدد من 
الوزراء ولكن اي اســـتجواب ألي 
من الوزراء حـــول القضايا املثارة 
هو اختزال املسؤولية والتي يجب 
ان يتحملها رئيس الوزراء ودعوتنا 
في هذا اجلانب دعوة واضحة وهي 
البد ان نستمر في مواجهة رئيس 
الوزراء حتى تسقط هذه احلكومة 

التي تدمر البلد.
  وقال الســـعدون مـــع كل هذه 
االجراءات ماذا يريدون هل يريدون ان 
نصفع (طراقات) ونقول لهم أحسنتم 

ولكن نقول لهم كما قال الشاعر:
  ال تهينونا ونكرمكم

  وأن نكف األذى عنكم وتؤذونا
  وكفاية تغريـــب وكفاية عبث 
وكفاية محاولة تعطيل الدســـتور 
وكفاية تواطؤ لتعطيل جلســـات 

مجلس االمة.
  ووجه السعدون رسالة للمدونني 
على التويتر وكل املغردين والذين 
وصفهم بأنهـــم يخدمون هذا البلد 
وأثـــروا في طواغيت الفســـاد في 
الكويت قائال: اي محاولة من اي طرف 
وبالذات من امن الدولة للمضايقة 
الرجاء اتصلوا فيني ولن نســـكت 
وســـندافع عن الدستور الذي كفل 
حرية التعبير والكلمة واالجتماع.

  ودعا الســـعدون احلكومة الى 
العودة الى رشـــدها ولن تعود الى 
رشـــدها الى تقدمي استقالتها حتى 
تفسح املجال بتشكيل حكومة اخرى 
وتكليف رئيس وزراء آخر يأخذ بيد 
البلد في ظل الظروف التي يشهدها 
العالـــم العربي. وحول النزول الى 
الشـــارع قال الســـعدون ان كالمي 
واضح وهو اننا سنستخدم حقنا كما 
ورد في الدستور والدستور لم يتكلم 
عن النزول الى الشارع ولكن تكلم 
عن حقنا في االجتماعات وعن حقنا 
في التجمعات وهذا احلق دستوري 
وبينته احملكمة الدستورية بشكل 
واضح وســـنقيم الندوات ملواجهة 

هذا العبث.
  وقال أنا انصح في ختام حديثي 
كل املغردين حتى ال يساء فهم كالمي 
بتذكر كلمـــة قالها مدرب اجنليزي 
لالعبيه والتي سرعان ما استخدمها 
كل املدربني فإذا اردت ان تلعب كرة 
قدم لتفوز، لكن ال يكون الفوز بأي 
شـــكل، ونحن كذلك نقـــول اننا ال 
نتحدث بأي شـــكل، واحلملة «كن 
قويا لكن ال تكن خشـــنا»، وهذا ما 
اقوياء لكن  أقوله للمدونني كونوا 

ال تكونوا خشنني. 

ثالثة أشـــهر، اي فـــي موعد غايته 
٢٠١٠/٥/٢١، لكن هذه الالئحة صدرت 

في ٢٠١٠/٩/٨.
  وبّني ان هناك صفقات ال يريدون 
تطبيق القانون عليها، حتى يحرموا 
املساهمني من حقوقهم، لكننا نقول 
لهـــم «هيهات» فنحن قدمنا تعديال 
مينـــح هؤالء املســـاهمني حقوقهم 
بأثر رجعي، مؤكدا انهم يتعمدون 
تعطيل اجللســـات حتى يتواصل 

تعطيل القانون.
  وتساءل السعدون: ما هذه اجلرأة 
التـــي دفعتهم لتعطيل جلســـات 
املجلس حتى يستمر عدم تطبيق 
القانون وحتى يستمر وزير التجارة 
على وجه التحديد في عدم تطبيق 
القانون؟ مشيرا الى ان وزير التجارة 
مسؤول عن قانون حماية املنافسة 
ايضا ونشر في اجلريدة الرسمية 

بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٠٧.
  وبّني السعدون ان اهمية قانون 
حماية املنافسة تكمن في نصوصه 
التي تضع قواعد واجراءات معينة 
لضبط األسعار ونحن شاهدنا كيف 
ارتفعت األسعار بزيادة األلف دينار 
حتى ااالنترنت زادت اشـــتراكاته، 
مشيرا الى ان الئحة هذا القانون كان 
يجب ان تصدر بتاريخ ٢٩ أكتوبر 
٢٠٠٧ اال ان الئحتـــه لـــم تصدر اال 

بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٠٩.
  وقال السعدون ان وزير التجارة 
لم يتخذ اي اجراء ولم يطّبق القانون 
ألن تطبيق القانون يعني مواجهة 
التجار املتالعبني باألسعار وهؤالء 

أناس ال يقدر على مواجهتهم.
  وأضاف السعدون ان ما ينشر 

اليوم عن العقد امللياري إلنشاء جسر 
جابر وما يثار حوله من مخالفات 
ولم نسمع اي توضيح من الوزير 
املعني ولكـــن الواضح من تعطيل 
اجللســـات ان هناك أطرافا معينة 
مستفيدة وما يدور في وزارة الكهرباء 
وما أدراك ما وزارة الكهرباء وفيها 
الكثير مـــن املخالفات والتجاوزات 
ومن واجب الـــوزراء ان يصرحوا 
بتصريحات واضحة ال لبس فيها 
وبشـــفافية عالية وعلـــى وزيري 
األشغال والكهرباء حتديدا ان يدليا 
ببيانات كفاية دون اي لبس حول 
املناقصات في وزارتيهما وال يعتقدان 
انهما محصنان، واألخ العنجري أثار 
الكثير  القضايا وكذلك  بعض هذه 

من االخوة األعضاء.
  وقـــال الســـعدون ان احلكومة 
تقدمت بتفســـير العديد من املواد 
في محاولة لنسف الدستور وواجهنا 
احلكومة عندما تقدمت بطلب لتفسير 
املادة ٧١ في ٩٥ وحتركنا في ندوات 
اســـتطعنا مـــن خاللهـــا ان جنبر 
احلكومة على سحب الطلب، داعيا 
احلكومة لعدم محاولة االستمرار في 
هذا النهج وقرارات التفسير ليست 
ملزمة وتترك للخبراء الدستوريني 
وقال السعدون ال تدفعوا البلد في 
هذا االجتاه وال ميكن ان نسمح لكم 
ودفاعنـــا عن الدســـتور ومواجهة 
عبث احلكومة سنستعمل فيه كل 
سلطاتنا املتاحة مبا في ذلك املادة 
٤٤ من الدستور التي تعطينا حق 
االجتماع في اي مكان وسنســـتمر 
في ذلك. وأشـــار السعدون الى ان 
االيام القادمة ستســـتحق مساءلة 

واالربعني للتزويـــر، فحصل أكبر 
تواطؤ النتهاك الدســـتور بتعطيل 
النيابية ٤٢ يوما. واشـــار  احلياة 
السعدون الى ان التفسير األولي لهذا 
التواطؤ كان الرغبة في عدم أو تأجيل 
مناقشة استجواب وزير الداخلية، 
لكن عندما نعود الى بعض القضايا 
املطروحة فإننا نكشف أمورا أخرى، 
مع التأكيد على أن ترحيل االستجواب 
لن ينسينا الدم الذي أهدر، في تعذيب 
مواطن من قبل جهات رسمية، مع أني 
كنت ومازلت مع توجيه االستجواب 
الوزراء،  الى سمو رئيس  مباشرة 
وأقول «إذا اســـتمر صمود النواب 
االثنني والعشرين الذين أيدوا عدم 
التعاون مع رئيس احلكومة، فاننا 
ســـنكون قادرين على اسقاط هذه 

احلكومة ملصلحة الكويت.
  وأضـــاف: ان املصالح اخلاصة 
واملباشـــرة لبعض األطراف وراء 
تأجيل اجللســـات، مشيرا الى اننا 
نواجه صعوبة وغموضا في بعض 
القضايا وال نريد ان نتكلم عن قضية 
ما وكأننا ندافع عن أطراف آخرين 
بســـبب هذا الغمـــوض، مع ان كل 
هذه األطراف وأصحاب املصالح من 
«الرهط التســـعة» املفسدين الذين 

«يتخانقون» فيما بينهم أحيانا.
القضايا    وأوضح ان من هـــذه 
اســـتمرار محاولة تعطيل تطبيق 
قانـــون هيئة أســـواق املال والذي 
يقع حتت مسؤولية وزير التجارة 
الذي عّطل القانون بشـــكل متعمد 
ملصلحة أطراف معينة رغم صدوره 
في ٢٠١٠/٢/٢١، وينص على صدور 
الالئحة التنفيذيـــة للقانون خالل 

 دعا النائب أحمد السعدون إلى 
ضرورة االتعاظ مبا يحصل في بعض 
الدول العربيـــة، محذرا من انتهاك 
الدســـتورية في  املواطنني  حقوق 
التعبير وإبداء الرأي وفق الوسائل 
كافة التي ال تتعارض مع الدستور 

والقانون.
  وقال السعدون في تصريح إلى 
الصحافيني «أوجه رسالة واضحة إلى 
«أمن الدولة» في الكويت، وأرجو أن 
يعيها هذا القطاع جيدا، كما أرجو ان 
يستقبلها جيدا الشيخ أحمد الفهد، 
وهي ان نتعظ مبا يجري في العالم 
العربي، ونأخذ دروسا، وال نحاول 
االســـتمرار بنفس الوضع املعوج 

والسيئ».
  وأضاف «ان أحد «املغردين» على 
تويتر تلقى اتصاال من شخص عرض 
عليه خمسة آالف دنيار شهريا مقابل 
التعاون مع «طرف»، وان «يغرد أو 
يدون» نيابة عنه، وبعد ذلك، وفي 
اليوم ذاته، تلقى هذا «املغرد» اتصاال 
من أحد  قياديي «أمن الدولة» وحصل 
لقاء بينهما عرض فيه القيادي مبلغ 
ثالثة آالف دينار على «املدون» نظير 
تعاونه معهم. وذكر الســـعدون ان 
القيادي عن  «املغرد» استفسر من 
طبيعة التعاون املطلوب، فأجابه «ان 
هناك بعض الهاكرز املوجودين في 

الشبكة، ونحن نريد تعاونك».
  وتساءل الســـعدون «ما عالقة 
الهاكرز بهذا املوضوع؟! إال إذا كان هذا 
القيادي يريد االيحاء لهذا «املغرد» 

بأن أمن الدولة يراقب الهواتف.
  وقال السعدون ان «املغرد» رفض 
العرض املقدم من امن الدولة، وبناء 
عليه اقول ألمن الدولة وألحمد الفهد 
باعتباره أحد املدونني أو املغردين 
لن نسمح بانتهاك الدستور مبالحقة 
املدونني واملغردين كما نقول للمدونني 
واملغردين «إذا جاءتكم أي ضغوط 
الترهيب  أو  أو اتصاالت للترغيب 
من أي طرف فأرجو إعالمنا بها بأي 
طريقة. وأضاف «لن نســـمح ألمن 
الدولة وال غيره بانتهاك الدستور 
املراسلة وحرية  الذي حمى حرية 

التعبير».
  وتطرق السعدون إلى ما حصل 
في جلسة املجلس األخيرة، وقال ان 
تعطيل اجللسات مخالف  للدستور 
بكل املقاييس، مستذكرا ما حصل في 
١٩٧٦/١/٢٥ من تزوير هو األكبر في 
الكويت، عندما مت تزوير االنتخابات، 
ومضيفا ان ما حصل الثالثاء املاضي 
٢٠١١/١/٢٥ تزامن مع الذكرى الرابعة 

 املدير املعني

اعـــالن

اإعـالن عن عـقــد اجلمعيـة العمومـيــة الـعـاديـة
لل�سـنـة املـالـيـة املنتـهـيـة يف 2010/10/31
وفتح باب القبـول لطلـبـات مراقبي احل�سابات

بناء على كتاب وزارة ال�شئ�ن االجتماعية والعمل امل�ؤرخ يف 2011/2/1

ب�ش�أن املوافقة على حتديد يوم االثنني املوافق 2011/2/21 للجمعية العمومية.

يت�شرف املدير املعني جلمعية �ش�حية �شب�ح الن��شر التع�ونية بدعوة ال�ش�دة امل�ش�همني 

الب�لغني من العمر )21ع�مً� ف�أكرث( يف ت�ريخ انعق�د اجلمعية العمومية وامل�ش�همني يف 

اجلمعية حتى 2010/10/31 حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومية الع�دية واملقرر عقده يوم 

االثنني املوافق 2011/2/21 يف مت�م ال�ش�عة 4 ع�شرًا يف �ش�لة اأفراح �شهو املطريي )ق5( 

ملدة  االجتم�ع  يوؤجل  الق�نوين  الن�ش�ب  اكتم�ل  عدم  ويف ح�ل  الن��شر.  �شب�ح  ب�ش�حية 

ن�شف �ش�عة لي�شبح ق�نونيً� بح�شور 25 ع�شوًا.

وذلك ملناق�شة جدول االأعمال التايل :

1( من�ق�شة تقرير جملــ�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 2010/10/31 وامل�ش�دقة عليه�.

واحل�ش�ب�ت  العمومية  امليزانية  على  والت�شديق  احل�ش�ب�ت  مراقبة  تقرير  من�ق�شة   )2

اخلت�مية لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2010/10/31.

3( تعيني مراقب ح�ش�ب�ت للع�م امل�يل املنتهي يف 2011/10/31 وحتديد اأتع�به.

مالحـظـــة :

1( يجب على كل ع�شو اإح�ش�ر البط�قة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنه� اأو اإح�ش�ر 

�شه�دة ملن يهمه االأمر من املعلوم�ت املدنية.

اجلمعية  اإدارة  مراجعة  �ــشــرورة  مللف�تهم  امل�شتكملني  وغــري  امل�ش�همني  الــ�ــشــ�دة  على   )2

ال�شتكم�ل ملف�تهم.

3( على امل�ش�همني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد عليهم مراجعة اإدارة 

اجلمعية ال�شتالم ن�شخة من الكتيب.

فتح باب قب�ل طلبات مراقبي احل�شابات

الــتــي �شتنتهي يف  املــ�لــيــة  لل�شنة  تــدقــيــق حــ�ــشــ�بــ�ت اجلمعية  الــراغــبــني يف  الــ�ــشــ�دة  عــلــى 

مغلقة  مــظــ�ريــف  يف  اجلمعية  الدارة  بــذلــك  اخلــ��ــشــة  بــ�لــعــرو�ــس  الــتــقــدم   2011/10/31

مت�شمنة االأتع�ب املطلوبة وذلك يف الفرتة اعتب�رًا من اليوم االأربع�ء املوافق  2011/2/2 

وملدة ا�شبوعني تنتهي بدوام ادارة اجلمعية ليوم االأربع�ء املوافق 2011/2/16 خالل �ش�ع�ت 

الدوام الر�شمي الدارة اجلمعية علمً� ب�أن الدوام الر�شمي الإدارة اجلمعية من االأحد اإىل 

اخلمي�س من ال�ش�عة الث�منة �شب�حً� اإىل ال�ش�عة اخل�م�شة ع�شرًا.

واهلل ويل التوفيق

جمعية �شاحية �شباح النا�شر التعاونية

 أحمد السعدون 


