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 تقدم النائب د.محمد احلويلة باقتراح برغبة ملنح راتب شهري  10 
لربــــة املنزل بقيمة ٣٠٠ دينار، وقال في اقتراحه: انه وملا كانت 
ربة البيت التي ال تتقاضى راتبا تتحمل التزامات عائلية كبيرة، 
وفي ظل أعباء املعيشة املتزايدة وأسعار السلع الغذائية التي 
ترتفع يوما بعد يوم وللحفاظ على النشء واألسرة واحلد من 
املشكالت االجتماعية التي تظهر في غياب دور الرعاية والرقابة 
واحملافظة على الهوية الوطنية والســــعي لتربية نشء جديد، 

فالبعد االجتماعي يتركز في انه يسمح لربات البيوت بأن يلتفنت 
الى تربية األبناء التربية السليمة، التي تساهم في خلق مجتمع 
ذي طابع وهوية اسالمية متمسكا بالعادات والتقاليد الكويتية 
ويحد من تربية اخلدم ألبنائنا، وان إعطاء ربة البيت راتبا شهريا 
ســــيحد من انتشار الظواهر الدخيلة على املجتمع وهي تربية 
اخلدم ألبنائنا الندماج املرأة الكويتية في سوق العمل اندماجا 

كليا وجتاهلها تربية األبناء بسبب احلاجة املاسة للمال. 

 الحويلة لمنح ربة المنزل ٣٠٠ دينار راتبًا شهريًا

 الحربش: ما قيمة المكافآت المالية المصروفة 
ألفراد القوات الخاصة بعد ندوة الصليبخات؟

 مزيد: إقرار قانون تنظيم الدواوين مطلب شعبي

 المسلم: ال يوجد سبب يبرر نزول الشارع 
بغرض إسقاط الحكومة

 الصرعاوي يسأل الحمود عن تعرض 
  مواطن للتهديد والترغيب

حصلت في منطقة الصباحية قبل 
عدة سنوات.

  وسأل احلربش: هل مت التعامل 
مع حضور نـــدوة الصليبيخات 
بالتدرج العسكري ملثل هذه املهمات 
ومن قام بكسر هذا التدرج، وهل 
قامت وزارة الداخلية بالتحقيق مع 
الذين ادلوا مبعلومات  القياديني 
مضللة وكاذبة لوســـائل االعالم 
بشـــأن ما حدث، وما االجراءات 

االدارية التي اتخذت بحقهم.
  وما القيمة االجمالية للمبالغ 
املالية التي منحت كمكافأة الفراد 
وضباط القـــوات اخلاصة التي 
املواطنني  قامت مبهمة ضـــرب 
والنواب في يوم ٢٠١٠/١٢/٨، وما 
املكافآت،  عدد من شملتهم هذه 
وهـــل مت توزيعهـــا وفقا لرتبة 
كل منهـــم، وهـــل مت تســـجيل 
محضر رســـمي الجتماع وكيل 
وزارة الداخلية السابق مع قادة 
وضباط القـــوات اخلاصة الذي 
مت بعد حدث ضـــرب املواطنني 
والنواب في منطقة الصليبخات 
مع ضرورة تزويدي بتوصيات 
وقرارات االجتماع «ان وجدت» 

وما مبررات واسباب انعقاده. 

فيما بينهم.
  وناشــــد النائب مزيد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
إعطاء تعليماته السامية للحكومة 
في إعادة النظر بهذا املوضوع خالل 
هذه الفترة التي تشهد اعياد الكويت 
واحتفاالتها بذكريات االســــتقالل 
والتحرير واجللوس، متمنيا ان 
يكــــون إقرار قانــــون الديوانيات 
وتنظيمها من املكرمات األميرية 
التي ســــتفرح العديد مــــن ابناء 
الشعب وحتقق أمنياتهم، الفتا الى 
ان احياء هذا املوضوع من جديد 
ما جــــاء اال لكون العديد من كبار 
السن والشباب افتقدوا ديوانياتهم 
التي اعتادوا عليها وفقدوا التواصل 
االجتماعي الذي مييز االجواء في 
الكويت، داعيا اهللا ان يدمي نعمه 
الكويــــت، ومتمنيا ان يجد  على 
هذا املطلب الدعــــم النيابي خالل 
طرح املوضوع في مجلس االمة، 
واعدا مبتابعته إلجنازه من اللجان 
البرملانية بأسرع وقت ممكن من 

اجل السعي إلقراره.  

 وجه النائب د.جمعان احلربش 
ســـؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الداخلية الشيخ  الوزراء ووزير 
احمد احلمـــود عما اذا كان قد مت 
استبدال االدوات املستخدمة من 
قبل القوات املسلحة «املطاعات» 
املصنوعة مـــن «الربل» بهراوات 
غليظـــة من مـــواد صلبـــة مثل 
اخلشب، وما مبررات ذلك خاصة 
ان استخدام هذه الهراوات الغليظة 
والصلبة ضد املدنيني يتسبب في 
اصابات بليغة مباشرة باالضافة 

الى الكسور املضاعفة.
  واستفسر احلربش عن مدى 
صحة ما ذكر من معلومات بشأن 
الذي عقـــد للتحضير  االجتماع 
للتعامـــل مـــع حضـــور نـــدوة 
الصليبيخات التي عقدت بتاريخ 
٢٠١٠/١٢/٨، وهل مت خالله اعطاء 
اوامر مباشرة ضد النواب بصورة 
عامة، وحتديد عدد منهم باالسم، 
وما رتبة رجـــل االمن الذي كان 
يرتدي مالبس مدنية والذي زود 
عسكري القوات اخلاصة بصورة 
د.عبيد الوسمي وامره باستخراجه 
من املنزل والقيام بضربه بقوة، 
الذي يعمل  وما اجلهاز األمنـــي 

 أكــــد النائب حســــني مزيد أن 
قانون تنظيم الدواوين الذي وافقت 
علية اللجنة التشريعية سيكون 
محــــل اهتمام ومتابعــــة برملانية 
خالل الفترة املقبلة كون املطالبة 
بإقــــراره تأتي من حتقيقه ملطلب 
شــــعبي بعدما مت حرمان سكان 
املنازل مــــن ذوي الدخل احملدود 
وذات املساحات الصغيرة من اقامة 
دواوين تكون جتمعا لهم وخاصة 
لكبار الســــن، حيث ان الديوانية 
مستمدة من التاريخ الكويتي وتعد 
مكانا لاللتقاء، وهو أمر يجب ان 
تســــعى له احلكومة، وان تضعه 
في حسبانها مستقبال عند إنشاء 

املناطق السكنية اجلديدة.
  وقال النائب حســــني مزيد في 
تصريح صحافي ان الشروط التي 
حددت في املشروع بقانون الذي 
قدم للمجلس يحتوي على غرضي 
التنظيم وفق االطر القانونية التي 
تنظــــم هذا املرفق والســــماح ملن 
يريد إقامتهــــا بالتقيد مبا حتدده 
اجلهــــات الرســــمية، موضحا أن 

 أكد النائب د.فيصل املسلم أنه ال يوجد سبب اآلن 
يبرر نزول الشارع بغرض البقاء أو املبيت إلسقاط 
احلكومة أو املطالبة بقيادة جديدة بديلة للشيخ ناصر 
احملمــــد بعد تراجع احلكومة عــــن خطاياها من قمع 
للحريات وسحب لطلب تفسير بعض مواد الدستور 

وسحبها لقضايا الرأي.
  وقال املسلم ردا على تساؤالت للمغردين على موقع 
«تويتر» مساء امس األول: ان أمر اخلروج او ما يعرف 
اآلن «إسقاط النظام» خارج اطار حتركاتنا االصالحية 
الوطنية التي تستهدف اسقاط احلكومة واختيار قيادة 
جديدة كفؤة واقرار نهج جديد الدارة شؤون الدولة 

يلتزم نصوص الدستور ودولة املؤسسات.
  وأضاف: ورأيي الشخصي أنه مهم جدا ان نفرق 
بني إقامة ندوة أو اعتصام سلمي لطلب مشروع وبني 
نزول الشارع بغرض املبيت كما هو حاصل اآلن في 

بعض الدول العربية.
  وأضاف املسلم: نرفض اخلروج على احلاكم شرعا 
وبرقبتنا بيعة، ونذكر بأننا من ناب عن األمة في اختيار 
الشيخ صباح األحمد أميرا للبالد وهذا األمر محسوم 
عند الكويتيني ويؤكده دستور ١٩٦٢ بأن «احلكم في 
ذرية مبارك» كما انه مهم جدا أن نفرق بني اقامة ندوة 
او اعتصام سلمي لطلب مشروع وبني نزول الشارع 

بغــــرض البقاء فيه لفترات طويلة أو املبيت كما هو 
حاصــــل اآلن في بعض الدول العربية، أما الندوة أو 
االعتصام أو التجمع السلمي فهو حق أصيل للناس 
ويقره الدســــتور وليس بجديد وأما نزول الشــــارع 

بغرض البقاء او املبيت فيعتمد على سببه.
  وبني انه ال يوجد ســــبب اآلن يبرر نزول الشارع 
بغــــرض البقاء أو املبيت بعــــد تراجع احلكومة عن 
خطاياها من قمع للحريات وســــحب لطلب تفسير 
بعض مواد الدستور وسحبها لقضايا الرأي واتخاذ 

بعض اإلجراءات العقابية واإلصالحية.
  وعليه إذا لم تستقل احلكومة أو يغير الشيخ ناصر 
فيكفينا متابعة جميع أدواتنا الدستورية والسياسية 
واإلعالمية واالجتماعية إلســــقاط احلكومة وفرض 
اختيار بديل للشيخ ناصر ولكني ال أجده مبررا كافيا 
للنزول للشارع بغرض املبيت خاصة ان االوضاع في 
الكويت تختلف عنها في الدول العربية التي حصلت 
فيهــــا الثورات واالضطرابــــات. ختاما يعلم اجلميع 
مواقفي املعارضة للحكومة في السنوات االخيرة وحجم 
التشويه واملالحقات التي طالتني ومازالت ومع ذلك 
فإن األمانة واملسؤولية حتتم علينا قول ما نعتقده 
صحيحا لذلك رجائي عدم االستعجال باألحكام ولندر 

حوارا راقيا همه الكويت وبني عينيه الشعب. 

 وجه النائب عادل الصرعاوي سؤاال الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشــــيخ 
احمد احلمود قال فيه: منى الى علمي ان مشاري 
بويابس بتاريــــخ ٢٠١١/٢/٨ تعرض الى تهديد 
وترغيب بطريقة مباشرة او غير مباشرة من احد 
القيادات االمنية التابعة الدارة امن الدولة بوزارة 
الداخلية (مرفق نسخة)، حيث ابدى استعداده 

للقاء وزير الداخلية وشرح تفاصيل ذلك.
  وطلــــب افادته باآلتي: هل قابلتم مشــــاري 
بويابس حول ما افصح به من معلومات بشأن 

املوضوع املشار اليه اعاله، اذا كانت االجابة بنعم 
فيرجى تزويدي بهذه املعلومات وطبيعتها، وهل 
حققتم في البيانات التي افصح عنها مشــــاري 
بويابس واملشــــار اليها اعاله، اذا كانت االجابة 
بنعم فيرجى تزويدي باملستندات املؤيدة لذلك 
وما االجراءات املتخذة بشــــأنها، وما االجراءات 
املتخذة من قبلكم للحد من استخدام الصالحيات 
املمنوحة للقيادات االمنية التابعة للوزارة في 
حتقيق مصالح شخصية؟ مع تزويدي باملستندات 

الدالة على ذلك. 

به رجـــل األمن وهل متت مكافأة 
العسكري الذي قام بضرب د.عبيد 
الوسمي بفرزه في مكتب مدير ادارة 
القوات اخلاصة للعمل اداريا، وهل 
مت التحقيق مـــع من قام بضرب 
الصحافي محمد الســـندان دون 
مبرر، وما االجراءات التي اتخذت 
بحقه، مع تزويدي بنسخة من كتب 
ما اتخذ بحقه ان وجد وهل لدى 
الوزارة اي تقارير بشأن متادي 
ذات الشخص العسكري في مهمات 
سابقة وتسببه في اضرار بالغة 
لبعض املواطنني في االحداث التي 

الديوانية كانــــت والتزال ترتبط 
بأهل الكويت وأن ما دعا األهالي 
إلقامتها خارج نطاق منازلهم جاء 
لضيق املساحات في سكنهم وهو 
األمر الذي يجب ان تعيه احلكومة 
جيدا وأن تسعى لتنفيذه مستقبال 
في تخطيط املساكن، فالديوانيات 
الكويت وعادة  مكان لتجمع أهل 
مرتبطة بحياتهم االجتماعية، حيث 
تؤدي إلى تواصلهم وحتقق تآلفهم 

 تمنى أن يكون إقراره من المكرمات األميرية التي تفرح أبناء الشعب

 د.جمعان احلربش 

 حسني مزيد 

 علي الدقباسي 

 د.محمد احلويلة 

 شعيب املويزري  مسلم البراك  فيصل الدويسان  د.حسني جوهر 

 نواب: جلسة خاصة لمناقشة الحقوق المدنية واالجتماعية لـ «البدون»

 أكد عدد من نواب مجلس األمة تأييدهم 
لعقد جلسة خاصة ملناقشة واقرار احلقوق 
املدنيــــة واالجتماعية لفئــــة غير محددي 
اجلنسية مناشــــدين نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 

سرعة االفراج عن املعتقلني منهم.
  ودعا غير نائب بعد تظاهرة قام بها افراد 
من هذه الفئة في منطقتي تيماء والصليبية 
أمس األول وزارة الداخلية الى التعامل معهم 
بإنسانية وطالبوا في الوقت نفسه البدون 
بضبط النفس وااللتزام باحملافظة على أمن 

البلد واستقراره.
  وفي هذا الســــياق دعــــا رئيس جلنة 
الداخلية والدفاع النائب شعيب املويزري 
من له حق من االخوة البدون، الى ان يطالب 
به بأسلوب حضاري، رافضا اي محاوالت 
لالعتداء على رجال األمن، مشيرا الى ان من 
يحاول اثارة البلبلة سيتحمل املسؤولية، 

ومؤكدا انه ال يقبل ظلم احد.
  وقال املويزري في تصريح صحافي ان 
من يحاول املساس برجال األمن يعد خارجا 
على القانون وسيتحمل املسؤولية ويجب 
ان تقوم وزارة الداخلية بواجباتها في حفظ 
األمن وسندعم الوزارة في تطبيقها للقانون 

ألن امن الكويت خط احمر.
  وتابع مخاطبا السلطة التنفيذية يجب ان 
تتعامل احلكومة مع ملف البدون بوضوح 
ووفقا للمصلحة العامة واال سنحاســــبها 
فنحن مع من له احلق اما من ال يستحق فال 

يجوز ان يخرب على اصحاب احلق.
  ووجه املويزري النصيحة الى فئة غير 
محددي اجلنسية قائال: اقول إلخواننا البدون 
«الراكدة زينة» وسنساند من له حق وفقا 
ملبدأ رفع الظلــــم عنه اما من ليس له حق 
فنقــــول له اتق اهللا في مطالبك وال تخرب 

على اآلخرين.
  من جانبه أيد النائب علي الدقباســــي 
عقد جلسة خاصة ملعاجلة املشكلة، وقال 
فــــي تصريح من دبي انه يؤىد اجللســــة 
اخلاصة ليس فقط للنظر في حقوق «البدون» 
االنســــانية وامنا ايضا التخــــاذ اجراءات 

تنصفهم وتخفف من معاناتهم.

الدقباســــي باطالق ســــراح    وطالــــب 
املعتقلني منهم وطالب كذلك البدون بضبط 
النفس وااللتزام باحملافظة على أمن البلد 

واستقراره.
  بدوره حذر النائب حسن جوهر وزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود من تعذيب 
املعتقلني من البدون او التعسف بالتحقيق 
معهم محمال اياه مســــؤولية االفراج عنهم 
فورا والتحقيق في االعتداء على املتظاهرين 
املساملني في اجلهراء ومداهمة البيوت اآلمنة 
وضرب رجال الصحافة، ومصادرة ادواتهم 
االعالمية. ونصح جوهــــر وزير الداخلية 
باالعتبار من مصير ســــلفه الذي لم يجف 
بعد حبر اســــتجوابه حول انتهاك حقوق 

االنسان.
  واعلــــن رئيس جلنة حقوق االنســــان 
البرملانية النائب فيصل الدويسان ان النواب 
سيطلبون تخصيص جلسة إلقرار حقوق 
غير محددي اجلنسية وعلى النواب حتمل 
مسؤولياتهم جتاه هذه القضية، مبينا انه 
سيتابع واللجنة عن كثب اجراءات «الداخلية» 
وتعاملها مع املعتقلني محذرا من التعامل 

معهم بشكل سيئ.
  وردا على النائب السابق احمد املليفي قال 
الدويسان انه من هتف بسقوطك غالبيتهم من 
شباب ولدوا بعد التحرير من براثن االحتالل 
الصدامي، موضحا انهم لم يعرفوا غير حب 
وطنهم الكويــــت فكيف نصفهم بالبعثيني 
وقد رفعوا علم البالد وصور صاحب السمو 

األمير وسمو ولي عهده؟!
  بدوره اوضح الناطق الرســــمي لكتلة 
العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان ما 
حصل في منطقتي تيماء والصليبية اول 
من امس من جتمع غير محددي اجلنسية 
هو انعكاس لســــنوات طويلة، مشيرا الى 
ان املتظاهرين احفاد هذا الوطن منهم من 
شارك في احلروب القومية وحترير الكويت 
وابناء الكويتيات، وميتلكون احصاء ٦٥، 
ولدوا في هذا البلد وال يعرفون اي بلد اال 
الكويت، حاربوا مع الكويتيني خالل فترة 
االحتالل الصدامي للكويت، ولم يســــجل 
عليهم حالة خيانة واحدة، وتبقى مطالبهم 

انسانية ومفهومة.
  واشــــار البــــراك الى انه وجــــه خطابا 
للمتظاهرين شدد فيه على ضرورة اال يتم 
تصادم بينهم وبني رجال االمن، السيما ان 
هؤالء الشباب جاءوا ليعبروا عن املعاناة 
االنســــانية التي يعيشونها يوميا، مشيرا 
الى انــــه كان حريصا على اال يتم ما حدث 

في تيماء في الصليبية.
  ولفــــت الى انــــه اعجب عندما شــــاهد 
املتظاهرين من ابناء غير محددي اجلنسية 
يرفعون صور صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد، اضافة الى ترديدهم للنشــــيد 
الوطنــــي الكويتي، مشــــيرا الــــى انه من 
الضروري ان تســــارع جلنة غير محددي 
اجلنســــية البرملانية في تقريرها بشــــأن 
احلقوق املدنية والقانونية للبدون، ورفعه 

الى مجلس االمة في اسرع وقت ممكن.
  وكشف البراك انه سيلتقي أعضاء اللجنة 
اليوم، متوقعا ان يتم تقدمي طلب بتخصيص 
جلســــة خاصة لتقرير جلنة غير محددي 

اجلنسية غدا على أبعد تقدير.
  وبني انه وعد املتظاهرين في الصليبية 
بأن اعضاء اللجنة سيتقدمون بطلب جلسة 
خاصة ملناقشة التقرير، السيما ان البدون 
لديهم القدرة على العمل والعطاء، ويحملون 
شهادات جامعية، ومنهم ابناء الكويتيات 
الذي يشعرون بقهر ومعاناة لعدم قدرتهم 
على احلصــــول على وظائف ليتمكنوا من 
اعالة اسرهم، السيما ان البعض منهم لديهم 
شهادات متريض واطباء ومعلمني، اضافة الى 
ان بنات الكويتيات والبدون يعانني االمرين 
لعدم قدرتهن على احلصول على وثيقة زواج 
اما ألن امها بدون او انها متزوجة من بدون. 
واشار الى انه رغم اننا دولة تصل مساعداتنا 
الى آخر الدنيــــا اال ان البدون ال يحق لهم 
التمتــــع باخلدمات الصحية،  التعليم وال 
موضحا انه البد من اتاحة جميع احلقوق 
املدنية لتلك الفئــــة املظلومة مثل منحهم 
شــــهادات الوفاة للمتوفني وتوثيق عقود 
الزواج واصدار شهادات ميالدية ألبنائهم 

املولودين حديثا.
  واضاف: لالسف ال يوجد قانون يعالج 

هذه القضايا بشــــكل نهائي، مشيرا الى ان 
تلك املشــــاكل ســــتتفاقم من خالل النزول 
للشارع، مشيرا الى ان التعبير خالل التظاهر 
السلمي يجب التعامل معه بشكل جيد بعيدا 
عن القوة والقاء القنابل الدخانية واملسيلة 

للدموع.
  ولفت الى انه نبــــه املتظاهرين الى ان 
التصادم بينكم وبني رجال االمن ال نريده ال 
لكم وال لرجال االمن وال للكويت، مشيرا الى 
ان ذلك التصادم لن يكون مفيدا وال ميكن 
ان يحقق مطالبكم، وان الطريقة السليمة 

ملعاجلة املوضوع هو عبر اقرار القانون.
  وطالب البراك نائب مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود باالفراج عن 
املعتقلني ألنهم ليسوا مجرمني ومخربني، 
امنا كانوا يعبرون عن معاناة طال انتظارها 

يتحمل املجلس واحلكومة هذا االمر.
  من جانبه قال النائب خالد سالم العدوة 
انه يجب على احلكومة اآلن التصدي حلل 
مشكلة البدون وان تضع لهذا امللف نهاية 
جذرية وسريعة، وان تعمل احلكومة على 
سرعة حتريك امللفات املتكدسة أمامها والتي 
تطالب باحلصول على اجلنســــية، مؤكدا 
حتمية االبتعاد عن دهاليز اللجان املختلفة 
في معاجلة مثل تلك القضايا كون قرارات 
اللجان غير مفصلية ال تغني وال تسمن من 
جوع. واعتبر العدوة ان هذه القضية هي من 
اخطر القضايا املطروحة على الساحة احمللية 
حاليا ويجب على احلكومــــة ان تعاجلها 
بنفســــها وأدواتها اخلاصة دون النظر إلى 
الفريقني والــــذي ينظر الفريق األول لتلك 
القضية بنظرة استعالئية وفوقية ويؤكدون 
أن البدون ليس لهم حق في اجلنسية بينما 
يتكسب الفريق اآلخر سياسيا على حساب 
القضية ويتاجر بآالم ومشاعر احملرومني 

من حقوقهم املدنية واالجتماعية.
  وطالب العدوة احلكومة معاجلة امللف 
مبوضوعية وأمانة ونزاهة كاملة وان ترتكز 
احلكومة في معاجلتها لذلك امللف على من 
يحمل إحصاء ٦٥ ومن خدموا في اجليش 
والشرطة الســــيما في األوقات التاريخية 

احلرجة التي مرت بها البالد.

 طالبوا فئة غير محددي الجنسية بضبط النفس والمحافظة على استقرار البلد و«الداخلية» بعدم التعسف معهم

مشـــكور، نأمـــل أن يتواصل 
ليشمل فئات وقطاعات وظيفية 
اكثر استحقاقا من غيرها، وقال 
«آن األوان إلقرار هذه الكوادر، 
ولم يعـــد منطقيا اســـتمرار 

التسويف».
  ودعا احلريتـــي كذلك الى 
عدم جتاهـــل املوظفني الذين 
لم تشـــملهم الكوادر، وكذلك 
املتقاعدون الذين أفنوا شبابهم 
في خدمة الكويت، عبر اقرار 
زيادات في رواتبهم، وحتسني 
ظروفهم املعيشية التي تزداد 
صعوبة فـــي ظل اســـتمرار 
االرتفاع في االســـعار، والذي 
لم تقـــدم احلكومة حتى اآلن 

شيئا للحد منه 

 طالب النائب حسني احلريتي 
احلكومة بسرعة حسم كوادر 
الفتوى والتشـــريع،  اعضاء 
العامـــة  االدارة  ومحققـــي 
للتحقيقات، وموظفي االدارة 
الكويت،  القانونية في بلدية 
مؤكدا ان اقـــرار هذه الكوادر 
اصبح استحقاقا، وال مبرر أبدا 

للمزيد من التسويف.
  وأضاف في تصريح صحافي 
ان العاملني في هذه القطاعات 
التي  املتكررة  الوعود  سئموا 
لم تكن ســـوى «مســـكنات»، 
أداء أعمالهم بكل  وواصلـــوا 
أمانة وإخالص، انتظارا للوفاء 
بالتعهدات التي حصلوا عليها 
من مســـؤولني وقياديني في 
احلكومة، إال أن هذه التعهدات 
ذهبت ادراج الرياح مع انقضاء 
األيام واالشـــهر، بل لن نبالغ 
ان قلنا ان ســـنينا مرت على 
هذه الفئـــات الوظيفية املهمة 
فـــي الدولة من دون حســـم 
مطالباتهم التي نرى أنها عادلة 

ومستحقة.
  وتســـاءل احلريتـــي عن 
سبب تأخر حسم كوادر هؤالء 
املوظفني، السيما أننا نرى مقدار 
العطايا والهبات احلكومية غير 
املسبوقة التي طالت املواطنني 
وبعض املوظفني، وهو توجه 

 حسني احلريتي 

 صالح املال 

 الحريتي لحسم كوادر الفتوى 
والتشريع واإلدارة العامة للتحقيقات

 المال: الحكومة ال تستطيع حماية حريات مواطنيها
 توْعد النائــــب صالح املــــال بتفعيل أدواته 
الدستورية إذا لم تتوقف «البلطجة» التي ميارسها 
جهاز أمن الدولة على املغردين واملدونني. وقال 
املــــال في تصريح صحافي «بعــــد تهديد املغرد 
بويابس واملدون العجمي أتى اليوم الدور على أحد 
مستخدمي التويتر من ذات االجهزة االمنية وذلك 
بأن هددوه بسمعته وأسرته وعمله. وأكد املال 
أقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية «البلطجة» 
زادت عن حدها وأصبحت بأساليب غير أخالقية 
وإذا لم تتعاملوا بجدية مع هذه القضية فسأتعامل 

معكم وفقا للقسم العظيم الذي أقسمته بأن أذود 
عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله. وأشار 
املال إلى ان احلكومة ال تستطيع أن حتمي حريات 
مواطنيها فهي حكومة ال تستحق البقاء مبينا أن 
سمعة الناس ليست مجاال لالبتزاز السياسي. 
وأوضح املال ان الكيل زاد عن حدة ولن ننتظر 
طويال على إيقاف التهديدات التي يتعرض لها ابناء 
الشعب الكويتي من جهاز أمن الدولة وهذه ليست 
املرة األولى التي تأتينا شكاوى من املواطنني عن 
تعرضهم ملضايقات وتهديدات. ولفت املال الى 

ان استمرار هذه املمارسات الالاخالقية واملعادية 
للحريات من قبل االجهزة االمنية ضد املدونني 
ومستخدمي تويتر تدل على أن هناك فعال من 
لم يستوعب املرحلة وال يستطيع ان يجاريها، 
أو أن تعامله بهذا الشكل لغاية في نفس يعقوب. 
وطالب املال رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن 
يعيا أنهما من سيتحمل املسؤولية السياسية 
ان لم حتســــم قضية تهديد املدونني واملغردين 
خالل اليومني املقبلني، السيما انهما ال يتعامال مع 

قضيتي العجمي وبويابس بصورة جدية. 

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية

ي�ضر جمل�س اإدارة اجلمعية دعوة اأع�ضاء اجلمعية العمومية حل�ضور اجتماع اجلمعية 

العمومي���ة العادية املقرر عقده يف متام ال�ضاعة الثالثة والن�ضف بعد ظهر يوم االربعاء 

املواف���ق 2011/4/20 وذل���ك يف مق���ر اجلمعية يف منطقة اجلابري���ة م�ضطحبني اأ�ضل 

�ض���هادة اجلن�ض���ية اأو البطاقة املدنية. هذا وح�ض���ب املادة (24) من النظام االأ�ضا�ض���ي 

للجمعية تخت�س اجلمعية العمومية بالنظر يف االآتي:

1 - مناق�ضة التقرير االإداري واملايل لل�ضنة املنتهية يف 2010/12/31.
2 - اعتماد احل�ضاب اخلتامي لل�ضنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 وم�ضروع امليزانية 

لل�ضنة املالية املقبلة.

3 - بحث االقرتاحات املقدمة من االع�ضاء يف املوعد املحدد.
4 - اختيار مدقق احل�ضابات.

5 - انتخاب جمل�س االإدارة للدورة القادمة 2011 - 2012.
علماً باأنه ال يحق للع�ضو ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ما مل يكن م�ضدداً ال�ضرتاك 

الع�ض���وية، و�ض���يكون اآخر موعد لت�ضديد اال�ضرتاكات  متام ال�ضاعة التا�ضعة من م�ضاء 

يوم اخلمي�س املوافق 2011/4/14.

وح�ضب ن�س املادة (25) من النظام االأ�ضا�ضي للجمعية يكون اجتماع اجلمعية العمومية 

العادية �ض���حيحاً اإذا ح�ضر اأكرث من ن�ضف االأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع، 

ف���اإذا مل يكتم���ل العدد القان���وين يف املوعد املحدد يوؤجل االجتماع ملدة �ض���اعة ويكون 

االجتماع يف هذه احلالة �ض���حيحاً بح�ض���ور ع�ضرة اأع�ضاء على االأقل من غري اأع�ضاء 

جمل�س االإدارة.

مالحظة: على االأع�ضاء حتديث بياناتهم لدى اجلمعية ومن مل ت�ضله الدعوة بالربيد 

جمل�س الإدارةفعليه احل�ضور ال�ضتالمها من مقر اجلمعية.

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية


