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جـامـعـة الكــويـــت
مكتب نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون العلمية

مركز التقييم والقيا�س

الت�سجيل لختبارات القدرات الأكادميية

يعلن مركز التقييم والقيا�س اأن اختبارات القدرات الأكـادميية للقبول وحتديد امل�ستوى جلامعة الكويت �ستعقد 

يف   25 يونيو 2011 .فعلى جميع طلبة الثانوية الراغبني يف تقدمي اختبارات القدرات الأكادميية من ال�سفني 

احلادي ع�سر والثاين ع�سر التوجه �سخ�سيا اأو من ينوب عنهم للت�سجيل وفقا للآتي :-

تاريــخ االختبــارات: �ســـيتم عقد الختبارات يف يوم ال�ســـبت املوافق 2011/6/25 من ال�ســـاعة 9 �ســـباحا اإىل 

12 ظهرا .

مواعيد الت�سجيل لالختبارات: �سيتم الت�سجيل بالتعاون مع عمادة القبول والت�سجيل يف املواعيد التالية :-

امل�ستندات املطلوبة للت�سجيل:

اأ -  البطاقة املدنية الأ�سلية للطالب اأو جواز ال�سفر )ب�سرط وجود �سورة �سخ�سية(.

ب - �سورة �سخ�سية حديثة قيا�س )4�سم X 6�سم(.

ج -  )5 د.ك( لكل اختبار.

مكان الت�سجيل: )�سالة القبول والت�سجيل - جامعة الكويت - ال�سويخ(.

الت�س��جي�ل املتاأخ��ر: ي�ســـتقبل مركـــز التقييـــم والقيا�ـــس طلبـــات الت�ســـجيل املتاأخـــر خـــلل الفتــــــرة مـــن الأحـــد 

2011/6/12 وحتى اخلمي�س 2011/6/16 من ال�ساعة الثامنة �سباحاً اإىل الواحدة ظهراً يف قاعة )C( باخلالدية 
مبنى 2 خ علماً باأن تكلفة الت�ســـجيل املتاأخر �ســـتكون )10 د.ك( لكل اختبار ولن يتم ا�ســـتقبال طلبات الت�سجيل بعد 

ذلك التاريخ.

مالحظة: »اأداء الطالب لختبارات القدرات ل يعني اإمكانية قبوله باجلامعة ما مل يكن م�ستوفياً جلميع �سروط القبول«.

لال�ستف�سار: 24987654 - 24987983 - 24985175

اليوم

الثلثاء

الربعاء

اخلمي�س

الحد

الثنني

التاريخ

2011/5/17
2011/5/18
2011/5/19
2011/5/22
2011/5/23

الوقت

م�ساء  8  -  4
م�ساء  8  -  4
م�ساء  8  -  4
م�ساء  8  -  4
م�ساء  8  -  4

جمعيـة ال�شـرق التعـاونيــة

تعلــن جمعية ال�شرق التعاونية عن طرح االن�شطة التاليــة لال�شتثمار من قبل اأ�شحاب 

االخت�شا�ص، ح�شب موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.

لال�ستف�سار: 22413950 - 22413991 داخلي 104  

�إعـــالن

قيمة بدل اال�ستثمارامل�ساحة مرت مربعاملوقعالن�ساطم

300 د.ك13داخل ال�سوق املركزيالهواتف1

100 د.ك45�سم * 30�سمداخل ال�سوق املركزيبيع وت�سويق بطاقات الدفع امل�سبق2

اآخر موعد لتقدمي الطلبات نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 2011/5/26

وذلك وفقا لل�سروط التالية :

1- اأن يك�������ون املتقدم من اأ�سح�������اب االخت�س�ا�س وممن ميار�سون الن�س�������اط باأنف�سهم ولديه ترخي�س 
جتاري �ساري املفعول للن�ساط املتقدم له.

2- تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناًء على تعليمات وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل.
3- يلت�������زم املتقدم بدفع �سيك م�سدق مببلغ وق�������دره 250 د.ك يتم ا�سرتداده يف حالة عدم الفوز مع 
مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�س له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة 

عند التعاقد.

4- تكون االأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم.
5- �سوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يكون ب�سيك واحد م�سدق.

6- �س�������رورة تعبئة االقرار والتعه�������د اخلا�س بعدم وجود اأي ن�ساط للم�ستثم�������ر من قبل املتقدم لدى 
اجلمعية ويف حالة ثبوت عك�س ذلك �سيتم �سحب  الن�ساط اجلديد منه.

7- من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�سبوعني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 
الالزمة وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�سبح مبلغ التاأمني حقًا خال�سًا للجمعية.

8- يقدم الطلب نظري ر�سم قدره 50 د.ك غري قابلة للرد لدى اإدارة اجلمعية يف منطقة ال�سرق اأثناء 
الدوام الر�سمي لالإدارة  وتودع الطلبات داخل ال�سندوق املخ�س�س باإدارة اجلمعية ولن يلتفت اإىل 

الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علمًا باأن الدوام كالتايل :

من االأحد اإىل اخلمي�س من ال�ساعة 7:30 �سباحًا وحتى ال�ساعة 1:00 ظهرًا.  

      ومن 4:30 اىل 7:30 م�ساًء

9- تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 1979 ب�ساأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�ساأن.
امل�شتندات املطـلـوبـة :

1- �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط نف�سه.  
2- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�س.

3- �سورة عن اعتماد التوقيع �ساري املفعول.
4- ان يق�������دم طالب اال�ستثمار اقرارًا وتعهدًا بع�������دم وجود اأي ن�ساط لدى اجلمعية م�ستثمر من قبله 

حاليا ويف حالة ثبوت عك�س ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه.

جمل�ص االإدارة

 شهد مجلس األمة أمس ممارسة 
نيابية تعد سابقة في تاريخ احلياة 
السياسية والعمل الدميوقراطي في 
الكويت متثلت في حدوث تشابك 
بااليدي وسباب وشتائم واستخدام 
ل� »العقل« وعصا أثناء ال� »هوشة« 
التي نش���بت بني الن���واب خالل 
التكميلية والتي  جلسة املجلس 
كان محورها نقاÔ وضع املعتقلني 

الكويتيني في غوانتانامو.
ب���دأت  اجللس���ة    وكان���ت 

كالتالي:
  افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة التكميلية العلنية 
في متام الساعة التاسعة صباحا 
وتال األمني العام أسماء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني عن اجللسة 

من دون إذن أو إخطار.

  بند األسئلة

  سؤال مقدم من صالح عاشور 
التربية بش���أن عقود  الى وزير 

الترجمة بقيمة ٧ ماليني.
  صالح عاشور: وزارة التربية 
اتفقت مع بعض اجلهات لترجمة 
بعض الكتب الى اللغة اإلجنليزية 
بقيم���ة ٧ ماليني دين���ار كويتي، 
وفوجئت بان هناك عقودا أخرى 
بقيمة تفوق امللي���ون دينار مع 
عدم وجود إدارة خاصة بالترجمة 
في الوزارة وأرجو توضيح هذا 

املوضوع.
  وزير التربي���ة أحمد املليفي: 
ليست لدي معلومات دقيقة اآلن 
ولكن كان هناك ردا بأنه ال يوجد 

عقد ب� ٧ ماليني.
  صالح عاشور: أطلب التأجيل 
القادمة حتى تكون  الى اجللسة 
اإلجابات موج���ودة والتأكد من 

حيثيات اإلجابات.

  أسئلة النائب د.حسن جوهر:

  س���ؤال من النائب د.حس���ن 
جوهر الى وزي���ر التربية حول 
الترقيات املعدلة جلامعة  الئحة 
الكوي���ت، ونس���خة م���ن تقرير 
اللجنة املكلفة ببحث التجاوزات 

في التعليم العالي.
  د.حس���ن جوهر: هذا السؤال 
مضت عليه س���نتان وأتوقع ان 
يكون هذا السؤال خارطة طريق 
للوزي���ر اجلديد إلصالح الوضع 
اإلداري ف���ي اجلامع���ة التي هي 
عزيزة على قلوبنا ومصدر اشعاع 
للكويت، هناك محاوالت لتكميم 
األفواه للطلبة من خالل منعهم من 
التعبير عن Âرائهم وكانت هناك 
محاولتان بذلتا من خالل تشكيل 
جلنتني من قبل اجلامعة واألخرى 
من قبل الفتوى والتشريع لبحث 

في الوقت احملدد.
  سؤال من النائب خالد السلطان 
الى فاضل صفر لتزويده بأسماء 
العاملني في البلدية املعارين لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
الوزير  السلطان: أشكر    خالد 
وشفافيته في الرد، هناك شخص 
حكم عليه ورغم ذلك يتم تعيينه 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ممثال الكوي���ت هناك، وارجو ان 
يتم التعامل مع أش���خاÕ ثبت 
عدم أمانتهم ميثلون الكويت في 
اخلارج، فاش���كر الوزير مطالبا 
بإجراء حكوم���ي حتى ال نصعد 

»احلرامي«.
  د.فاضل صفر: هذا الشخص 
أحيل الى التحقيق في عهد أحمد 
باقر ومت إجباره على دفع املبالغ 
التي أخذها واالجراءات األخرى 
واعادة انتخابه من قبل املدير العام 

اجراء روتيني.
  خالد السلطان: اعادة األموال 
تثبت انه مدان وال يليق ترشيحه 
لتمثيل الكويت في اخلارج والتهمة 
لم تنف عنه فهو انحرف وتعدى 
عل���ى امل���ال، أرجو س���حبه من 
االنتداب، ولن���ا متابعة في هذه 

القضية.
  أرجو من وزير الكهرباء اجلديد 
ان يجاوب عن أس���ئلتي للوزير 
السابق حتى ال تكون تغطية على 

التجاوزات في الوزارة.
  أس���ئلة د.سلوى اجلسار الى 
وزيرة التربية عن معايير اختيار 
العميد املساعد لشؤون السلطة 

في اجلامعة.
  س���لوى اجلس���ار: مع وجود 
الوزي���ر اجلدي���د أود ان أش���ير 
الى ان مل���ف التعيينات من أهم 
امللفات ولألسف الوزيرة السابقة 
ل���م تكن واعي���ة بالرغم من اني 
أوصلت له���ا املعلومات اخلاصة 
باملناصب اإلش���رافية في معظم 

كليات اجلامعة.
  اختيار العمداء ورÄساء األقسام 
اإلجابة اخلاصة بهم لم تصلني 
الس���ابقة، وطالبت  الوزيرة  من 
الوزيرة بتشكيل جلان لتقصي 

احلقائق.
  واحمل الوزير اجلديد مسؤولية 
سيطرة تيارات سياسية سيطرة 
كاملة عل���ى ادارة احدى الكليات 
وسلمت هذه احلقائق الى وزيرة 
التربية الس���ابقة وخاصة كلية 
الطب، وتدخ���ل عميد الكلية في 

اعادة الترقيات.
  وملاذا لم يجدد ملدير كلية دار 
العلوم، املوضوع في غاية األهمية 

واخلطورة.
  وزير التربي���ة أحمد املليفي: 
بالنسبة للدكتورة موضي كانت 
تبذل جهدا جبارا واجتهادها قد 

االصالحات، ولن أصعد سياسيا، 
وأقول ل���ك ان االمور حتتاج الى 
وقفة ج���ادة، وال يوجد معايير 
وطنية لشغل الوظائف الشاغرة 
وقضية اجلامعة ل���م تكن لدينا 
مش���كلة في اللوائح، ومت ادخال 
التعديالت عليها، ولكن املشكلة 
في تسييس قضية التعيينات في 

املناصب االشرافية.
الى    س���ؤال مبارك اخلرينج 
وزير الصحة لتزويده باملعينني 
م���ن 2009/1/2 من جميع الفئات 

وفئة البدون.
  مبارك اخلرينج: أكتفي بالرد 
وبإذن اهللا املوضوع منتهي، وأÄجل 

سؤالي الى وزير االعالم.
  س���ؤال م���ن العض���و ناجي 
العبدالهادي الى وزير االش���غال 
حول معاجلة الشواطئ امللوثة عند 

تطوير شاطئ الصليبخات.
  ناجي العبدالهادي: نريد اجابة 
واضحة، فاالجابة التي وصلت هي 
مكاتبات غير واضحة، فاملشروع 
من 1999 وتعاملوا معه واملوضوع 
مهم، وإذا لم تتم معاجلته فسنعيش 
في ج���و بيئي فاس���د، ونطالب 

يصيب ويخطئ.
  ل���دي توجه كامل للش���واغر 
ف���ي التعليم العالي، وس���أقوم 
بإمالئها بأصحاب الكفاءة وليس 
بالبراش���وت وأم���س عندما كنا 
في مجلس وكالء وزارة التربية 
أصدرت قرارا مبلء كل الشواغر 

بالكفاءات وكلهم أبناÄنا.
  د.سلوى اجلسار: متفائلة خير 
بوصولك أبو أنس الى هذه احلقيبة 
ولن أتردد ف���ي الدفع بكثير من 

التجاوزات ولألسف لم تصلني هذه 
التقارير اخلاصة بهاتني اللجنتني. 
واكتفي واطلب من الوزير اجلديد 
البحث في املعلومات والتجاوزات 
وحتى يرى بنفسه حجم التجاوزات 
التي ال ميكن السكوت عليها خاصة 
بكس���ر اللوائح والقوانني، نحن 
أمام وزير جديد وادارة جامعية 
جديدة وعليه أخذ مالحظاتنا بعني 
االعتبار رحمة بهذه املؤسس���ة 

وبأبنائنا الطلبة.

  وبالنسبة ملوضوع الطيارين 
في وزارة املواصالت، التي كانت 
كارثة لوال عناية اهللا وهي تعيني 
الطيارين في الوزارة عن طريق 
صلة القرابة واحملسوبية، ولكن 
اهللا س���تر واطلب م���ن الوزير 
اجلديد االهتمام وحتمله املسؤولية 

السياسية.
  اخلراف���ي: ان���ت دخل���ت في 
سؤالني سأسمح لباقي األعضاء 
بان يتطرقوا ألكثر من سؤال طاملا 

البلدية باالستعجال في معاجلة 
تطوير الشواطئ من املجاري، وما 
مت انبعاثه منها والرائحة هناك ال 
تطاق، وال نريد تكرار ما يحدث 

في أم الهيمان.
البيئة في س���لم    موض���وع 
أولوياتن���ا ف���ي البلدية وفي كل 
أجه���زة الدولة، وهناك ش���روط 
نرجع لها عند تطوير الش���اطئ 
وفق جلنة ال� B.O.T واجلهاز الفني 
أنهى الشروط املرجعية للمشروع، 
 Õالقطاع اخلا ان  ولكن وجدنا 
ادارة هذا املشروع أسوة  يتولى 
باملشاريع والش���واطئ األخرى 
 Õالتي جن���ح فيها القطاع اخلا
والشاطئ والبحر لن ميس أبدا، 
وكذلك املنطقة املجاورة للمياه، 
خاصة احلاضنة لألسماك وإمنا 
التي  الرملي���ة فقط هي  املنطقة 

ستمس.
  ناجي العبدالهادي: واضح أن 
املنطقة هذه هي البيئة الفاسدة ألن 
البحر إذا ارتفع منسوب املجارير 
وصلت ال���ى املرحلة التي يهرب 
الس���مك منها، ويجب إزالة هذه 

الطبقات حفاظا على البيئة.

  البند الثاني

  طل����ب مناقش����ة االج����راءات 
احلكومية جتاه أبنائنا احملتجزين 
في غوانتانامو، خاصة أن احملامي 

موجود في زيارة الى الكويت.
  وزير الداخلية أحمد احلمود: 
موض����وع غوانتانامو قامت فيه 
احلكومة بكل ما لديها من سلطات 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
في كل لقاءاته مع الرÄس����اء فقام 
س����موه بطل����ب وكتب رس����مية 
إلعطائنا هؤالء االش����خاÕ ولد 
العودة وسفيرنا  الكندري وولد 
في واش����نطن ووزارة اخلارجية 
الواليات  أمل  يقومان بجهد على 
املتحدة تستجيب لطلبنا ووزير 

الدولة لديه بيان.
  علي الراش����د وزي����ر الدولة: 
احلكومة ممثلة بصاحب السمو 
ال تت����ردد في كل مناس����بة وفي 
لقاءات مع القيادات االميركية من 
املطالبة باإلف����راج عن معتقلينا 
في غوانتانامو وقدمت احلكومة 
الكاملة الستقبالهم  االستعدادات 
واعادة تأهيلهم وقام صاحب السمو 
بالكثير من املطالبات باالفراج عنهم 
وÂخرها رس����الة صاحب السمو 
ووزير اخلارجية مع وزير الداخلية 

السابق.
الراشد بيانا حول هذا    والقى 
الش����أن: هناك توجه من االدارة 
االميركية باحتجاز ٦0 ش����خصا 
احتجازا نهائيا ونحاول جاهدين 

 مجلس األمة يشهد أول سابقة اعتداء وتشابك باأليدي بني النواب على خلفية نقاش قضية املعتقلني الكويتيني في غوانتانامو 

 »هÜوشÜÜة« 
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ان يكون الكويتيان ليسا من ضمن 
هؤالء الستني شخصا.

الكويتية    وقدمت احلكوم����ة 
ضمانات لالدارة االميركية حتى يتم 
االفراج عن معتقلينا تفيد احلكومة 
بجهوزيتها لتسلم معتقليها ووجود 
فريق متكامل لتسلمهما ولكن لم 
يكن هن����اك رد من االدارة وتؤكد 
احلكومة اهتمامها بعودة املعتقلني 
وتطالب احلكومة باالسراع بالرد 
على رسالتنا ومحاكمتهما محاكمة 
عادلة امام احملاكم الكويتية اسوة 

بابنائنا السابقني. 
  ش����عيب املويزري: احلكومة 
عودتنا على البيانات دون حترك 
فعلي عن طريق وزارة اخلارجية 
والرب����ط ب����ني وزارة الداخلي����ة 

والداخلية في اميركا.
  بكل صراحة هناك كسل حكومي 
من قبل وزارتي اخلارجية والداخلية 
والكل يعلم ان هناك تعاونا قويا 
بني السلطات الداخلية في الكويت 
وأميركا ولالسف وزارة اخلارجية 
لديها وسائل كثيرة لكن ال حتسن 
اس����تغاللها مع السلطات االمنية 
في اميركا، جمهورية افغانستان 
سمحت لها اميركا بزيارة معتقليها 
عن طريق وف����د افغاني وعالقة 
الكويت بأميركا افضل من عالقة 

اميركا بافغانستان.
الس����لطات االميركية    نطالب 
الصديقة بان تقدم هذين االخوين 
الى احملاكمة العادلة او االفراج عنهما 
اما استمرار احتجازهما فيخالف 

الدميوقراطية االميركية.
  املشكلة في تقصير وكسل االداء 
احلكومي وعلى اميركا الصديقة 
تقدير موقف الشعب الكويتي فيما 

فهناك اهتمام على أعلى مستوى 
من صاحب السمو األمير، سأطرح 
 Îهذا االقتراح والفكرة وااللتقاء باأل
خالد العودة واألشخاÕ املوقعني 
وس����أوصل االقتراح الى إخواني 

في املجلس.
  وبالنسبة لوثائق ويكيليكس 
احلكومة تنفي هذا الكالم إطالقا 
ألن هناك رسالة موقعة من الوزير 
الوزي����رة هيالري  الى  الس����ابق 
كلينت����ون تطال����ب باإلفراج عن 

املعتقلني.
  حسني القالف: من الضروري 
ان يهتم املجلس باملواطن الكويتي 
في أي مكان، تقوم الدولة بالدفاع 
عنه وإذا لم تنهض يقوم املجلس 
بالدفاع عنه، لكن في هذه القضية 
يجب ان يصمت اجلميع ويدعو 
اجلهات الرسمية، وبالتالي املخرج 
من املعتقل وأكثرهم هم من أسسوا 
القاعدة، وأتعجب من نائب يدافع 
عن إرهاب، و¿¿¿¿¿ تهمني القضية 
بش����كل عام أحتفظ كثيرا ألن 3 
خرج����وا من املعتقل 2 ذهبوا الى 

العراق.
  قاطعه هايف: هل هو محامي 

أميركا لم نضعه محامي أميركا.
  معصوم����ة: دع����ه يتكل����م يا 

أخي.
  هايف: ال نسمح له بالطريقة 
هذه كافي احملامني الذين في أميركا 
خل يتكلم عدل ما يوجه االتهامات 

على كيفه.
  حسني القالف: نستغرب اجلرأة 

التي نراها من »هاذولي«.
  الطبطبائي: تكلم عدل.

  حدث صراÎ داخل اجللس����ة 
بني القالف والنائبني الطبطبائي 

عليهم سلبا ويدفع ضريبته وأهله 
والكوي����ت يدفعان الضريبة، فما 
حدث في 11 س����بتمبر او العراق، 
فاملتهم األول هو اإلس����الم، ولكن 
البعض يقوم ميثل هذه األحداث 
فالنتيج����ة توجيه االتهامات الى 
الدي����ن احلنيف والش����خصيات 
والرموز الدينية وأولهم رسول اهللا 
ژ، السيما في الدمنارك والنرويج 
وأميركا متمثلة في محاولة حرق 

املصحف الشريف.
  ال شك ان هذا كله إعالم باطل 
ومزيف، ولكن علينا مس����ؤولية 
عدم الدخول في مثل هذه القضايا 

واألعمال.
  اإلسالم دين التسامح واحملبة، 
وهذه األعمال تسبب إساءة لتشويه 

صورة اإلسالم.
  جمعان احلربش: من الواضح ان 
أبناءنا تعرضوا للبلطجة األميركية 
وبقي منهم اثنان الكندري والعودة، 
في هذه اجلزيرة التي ال تتبع أحدا 
وكان من ضمن برنامج أوباما انه 
سيغلق هذا املعتقل بعد 100 يوم 
واآلن مرت سنتان ونصف السنة 
القرار األميركي مختطف صهيونيا، 
حترك احلكومة بصوب وحترك 
خال����د العودة بص����وب، ولو ان 
احلكومة وفرت ه����ذه امليزانيات 
واستدعت العودة وسلمته امليزانية 
فأنا أثق انه سيدير معركة سياسية 
وإعالمية حترج اإلدارة األميركية، 
نحن نحت����اج حملة سياس����ية 
وإعالمية داخل أميركا، ال ميكن بأي 
حال ترك أبنائنا في هذه اجلزيرة 

الى ما ال نهاية.
  هناك ح����راك بدأ ف����ي ديوان 
الكنادرة ومت جتميع تواقيع 1٥ ألف 
شخص وعلى احلكومة التواضع 
والتعاون مع هذه احلملة. ويجب 
ان يكون هناك خطاب موجه من 
الرئي����س األميركي  الى  املجلس 

وخطاب Âخر الى الكونغرس.
  الفضيح����ة ص����دور وثائ����ق 
منش����ورة عن ويكيليكس يقول 
فيها وزير الداخلية السابق: »ما 
الى  القضية حتتاج  نبيهم« هذه 

وقفة وانتفاضة.
  علي الراشد: احلكومة منذ أن 
مت اعتقال أبنائها في غوانتانامو 
وهي تعطي امللف أهمية وحققت 
نتائج كثيرة والدليل انهم أفرجوا 
عن 10 وباقي 2 من أبنائنا وهذه 
القضية ال تخضع الى املزايدات، 
واالثنان من أقربائي، وال ميكن أن 
تكون التحركات مجرد مراسالت، 

االميركية، أميركا دخلت في حرب 
أفغانستان وأسرت عددا من  في 
الن����اس حملوا س����الحا ضدها، 
واستخدمت اصطالحا غير عادل 

وهو مقاتل غير شرعي.
  أوبام����ا وعد بان����ه خالل 100 
يوم سيفرج عن املعتقلني ومرت 
سنتان ونصف السنة ونكث بعهده، 
العلة في املتابعة وأمتنى من وزير 
الداخلية تفسير ما نشرته وثائق 
ويكيليكس عن ان وزير الداخلية 
الكويتي الس����ابق قال »ال تردونا 
عيالنا ما نبيه����م« وذلك جرمية 
وعدم مسؤولية، وال استبعد ان 
يقول الوزير السابق ذلك، السفيرة 
األميركية ذهبت وسيأتي سفير 
إيقاف  الكويت  جديد وارجو من 
االجراءات حتى تفرج أميركا عن 

معتقلينا.
  عدنان عبدالصمد: القضية منذ 
10 سنوات واذا كانوا غير متهمني 
في جرم فلماذا ال يرس����لون الى 
القوانني وتزعم  أميركا حامي����ة 
االنتص����ار للحرية والتي تطالب 
بع����زل بعض الزعم����اء انتصارا 

حلقوق اإلنسان.
  أوباما شعاره التغيير واغالق 
معتق����ل غوانتانامو والش����عب 
األميركي مع إغالقه وأوباما كان 
يرفع هذا الشعار إلرضاء املجتمع 
األميرك����ي، يج����ب ان توجه كل 
الطلبات لغلق هذا املعتقل، هناك 
جهود مبذولة م����ن الكويت لكن 
ليست هناك متابعة واال سيكون 
املعتقلون في طي النسيان، فهو 
معتقل يتبع دولة اخرى تشرف 
انس����انية  القضية  أميركا،  عليه 
وقانونية أيضا، فالواليات املتحدة 
من الدول التي لم توقع على اتفاقية 
احملكمة اجلنائي����ة الدولية ألنها 

تعلم ان لديها »خمال«.
  ولدينا معتق����ل في اليمن من 
دون محاكم����ة يج����ب أن تب����ذل 
احلكومة جهدا إلخراجه وإعادته 

إلى الكويت.
  صالح عاشور: ندعو الى اإلفراج 
عن جمي����ع املتهمني ظلما في أي 
قضية، فالظلم ظلمات يوم القيامة 
ونرفض التعسف واالحتجاز غير 
القانوني في اي قضية او تهمة او 
جرمية، وأضم صوتي الى صوت 
النائب عدن����ان عبدالصمد حول 
الكويتي احملجوز في اليمن »سيد 
موس����وي« ونطلب من املواطنني 
الكويتي����ني جتن����ب الدخول في 
مواضيع التهم، أو مواضيع تنعكس 

يتعلق باثنني من ابنائها ونسأل 
اهللا ان يعودا الى ديارهما و»الكالم 

الشفوي ال يوكل خبزا«.
  علي الراشد: احلكومة تؤكد ان 
ما تقوم به ليس كالما انشائيا امنا 
افعال واقوال اسفرت عن االفراج 
عن جميع معتقليها هناك واطمئن 
االÎ شعيب بان هذه قضية تهم 
الكويتيني ونحن متفقون  جميع 

في هذا امللف.
  شعيب املويزري: نحن نتكلم 
عن واقع فهناك تكاسل حكومي في 
متابعة هذا امللف نريد فقط االهتمام 
اجلاد العاجل والتحرك امللموس 
وامل����دروس واملعلن لتحريك هذا 
امللف، لقد مرت 10 س����نوات على 
احتجاز العودة والكندري من دون 

اي جرم مثبت عليهما.
  حسني احلريتي: لدى الكويت 
اثنان من أبنائها البررة كانا يقومان 
العمل اخليري في أفغانستان ومت 
حجزهما حجزا غير مبرر الى اآلن، 
أول ما نهبط الى أميركا جند متثال 
احلرية المرأة حتمل شعلة احلرية 
والتمثال هو هدية من الش����عب 
الفرنسي تقديرا واخالصا واعترافا 
من فرنسا ألميركا بأنها بلد احلرية 
وال يظلم فيها أحد وجندها متارس 
الظلم في كل املجاالت القضائية أو 
اخلطف دون وجه حق أو االعتداء 
على األسرى وهي تخالف جميع 
القوانني الدولية ومنها الدستور 

الكويتي.
  هناك التزام، فالدس����تور ألزم 
احلكوم����ة الكويتي����ة بتطبي����ق 
الدستور خارج الكويت أو داخلها 
وكنا نتمنى وجود وزير اخلارجية 
حتى يطلعنا على أي مدى وصلت 

قضية العودة والكندري.
  محم����د هايف: مما أوقفني في 
تقرير وزارة اخلارجية األميركية 
عن الكويت اتهامها الكويت بإساءة 
معامل����ة الس����جناء وان الكويت 
قصرت في حقوق اإلنسان ومنها 
معاملة الس����جناء وهذا أمر الفت 
لالنتباه باته����ام أميركا بأنها لن 
تعالج حقوق اإلنس����ان وترتكب 
جرمية في حق الكويت بالتراث، 
وهذا لألسف أمر خطير تقوم به 
أميركا جتاه الكويت فأين االتفاقيات 
والصداقة بينهما¿ إذا كان األميركان 
بهذه االستهانة الكويت احتجازها 
2 من أبنائها 10 سنوات دون مبرر 
فيفترض ان يكون للحكومة موقف 
ومطالبة جادة واحلكومة جهزت 
أماكن التأهيل للسجناء ولألسف 
ما يحدث ألبنائنا لم يحدث عليهما 
أي اجراء أو محاكمة ويتطلب من 
احلكومة سرعة التحرك ودورها 
غير كاف ويجب ان حتث اخلطى 
في اإلسراع إلطالق سراح أبنائنا 
وخاصة انهما لم يكونا يحمالن أي 
سالح، واحتجازهما من دون تهمة 

غير مبرر وغير إنساني.
أميركا ترسل  السلطان:    خالد 
كل فترة ديڤيد كوهني الذي يحمل 
أفكار الصهيونية، املتهم بريء حتى 
تثبت إدانته، وأميركا قامت بسجن 
ش����خصيات من كل اجلنسيات، 
خاصة العربية من دون أي مبرر 
ال هم اشتركوا في حروب ومع ذلك 
مت اعتقالهم مقابل مبالغ للمرتزقة 
في أفغانس����تان ودخلوا سجون 
غونتانام����وا، أميركا ل����م تلتزم 
بالقانون وترفض اعطاءهم حق 
القض����اء، وكل فترة  أمام  املثول 
ترسل ديڤيد كوهني صاحب مشروع 
احلكومة حول مكافحة اإلرهاب ذي 
النفس الصهيوني، تقول قدموهم 
ارتكب����وا جرائم،  للقضاء، وهل 
ادخلوهم في القضاء األميركي وال 
نقول القضاء الكويتي، العسكر هم 
أميركا االن، ولذلك  رون  øمن يسي
تخاف أميركا م����ن حتويلهم الى 

القضاء.
  د.ولي����د الطبطبائ����ي: متر 10 
س����نوات أليم����ة عل����ى احتجاز 
عدد م����ن الكويتيني في معتقالت 
غوانتاناموا واعتقد ان هناك معاقبة 
لهما، ففوزي العودة هو أكثر من 
أدان هذه القضية وعوقب لفضحه 
للممارسات التي متارسها االدارة 
األميركية، يعن����ي فوزي يعاقب 
بس����بب والده الذي فضح االدارة 

وهايف.
  حس����ني القالف: هذا دفاع عن 

قضية إرهابية.
  هايف: لن نس����مح له بتوزيع 

االتهامات.
  الطبطبائي: سكر امليكروفون 

عنه قاعد يسيء األدب.
  هايف: هذا رجل مو مؤدب.

  احلربش: وقف امليكروفون ال 
يغلط علينا.

  الصواغ: انت كلب س����اقط ما 
تستحي.

  الرومي رفع اجللس����ة عندما 
.Îاشتد الصرا

  النمالن: اقعد ال تغلط.
  املطوع: مو انت اللي توقفني 

»جب«.
  اخلرافي: عالقتنا طيبة مو مو 

مشينة.
  احلربش: إدارتكم املشينة.

  وحدث اشتباك.
  اخلرافي: لذلك سأرفع اجللسة 

الى 31/٥
الى    وس����أحيل هذا املوضوع 
مكتب املجلس وع����دم إجناز أي 

إجراء.
  الصواغ: يشتمون ما أحد يسكر 

امليكروفون
  صار له س����نتني يس����ب فينا 
تكفيريني إرهابي����ني ما في نائب 

شريف
  يقول عيب هذا الكالم

  يعترض على 10 نواب يوقفونه 
والكل يتفرج على هذه املهزلة

  ه����ذا األهوج ه����ذا ميثل األمة 
هذا 

  والي����وم ملا صارت مش����كلة 
تعتبون علينا 

 .. والصواغ واحلربش والطبطبائي يردون على القالف 

 .. ومحمد هايف يعترض على كالم القالف واملطوع 

 حسني القالف يؤشر بإصبعه موجها حديثه لفالح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش 

 عدنان املطوع يشترك في التالسن الذي حصل بني القالف من جهة والصواغ واحلربش والطبطبائي من جهة ثانية 
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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة  

الأحم��دي، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

الفحيحيل 1 اجلديدة )ق12(2011/5/22الأحد

اأبوحليفة 3 )ق49(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الفحيحيل 1 القدمية )ق12(2011/5/23الثنني

اأبوحليفة 8

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الفحيحيل 3 )ق11(2011/5/24الثالثاء

اأبوحليفة 17 )ق49(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الفحيحيل 4 )ق11(2011/5/25الأربعاء

اأبوحليفة 21 )ق50(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الفحيحيل 10 القدمية )ق11(2011/5/26اخلمي�س

اأبوحليفة 24 )ق50(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 بداية الشرارة ويبدو أحد احلضور موجها حديثه للقالف 

 توسع دائرة التشابك وتدخل عدد كبير من النواب لفض االشتباك 

 النواب واحلرس يبعدون احلربش والقالف عن بعضهما  القالف يرفع عصاه في وجه احلربش بعد تشابكهما باأليدي 

 احلربش يأتي حيث يجلس القالف الذي رفع العصا في وجهه ويتدخل النواب بني اإلثنني  )متني غوزال( 

 النمالن واملطوع في تالسن عالي الصوت 

 احلربش والقالف يصران على االشتباك رغم تدخل النواب واحلرس 

 احلرس يحاول منع القالف.. والنمالن في عراك مع املطوع حتت كرسي أحد الوزراء  

 .. وحرس املجلس يبعدونه خارج القاعة 

 سالم النمالن يترك مكانه ويتوجه حيث االشتباك 

 .. ابعاد القالف واحلربش عن بعضهما 

 عدنان املطوع قبل وقوعه على االرض 

 معتقلو غوانتانامو ÃثاÑوا الفتنة في مجلس األمة  ..تالسن 
 بدأت الشرارة األولى في كلمة 
النائب حسني القالف عندما قال 
ان هن���اك من يدافع عن قضية 
ارهابي���ة ويدافع عن ارهابيني 
فهناك 10 اش���خاÕ مت االفراج 
عنهم اثنان منه���م ذهبوا الى 
العراق وسووا اللي سووه سووا 
مصائ���ب وواح�����د ذهب الى 
اليمن وسوى اللي سواه فقاطعه 
النائب محمد هايف قائال:  لن 
نس���مح بتوزيع االتهامات هل 
هو محامي امي���ركا لم نضعه 

محاميا الميركا.
املب���ارك: دعه    معصوم���ة 

يتحدث يا أخي.
  الرومي لهايف: محمد خله 

يخلص.
  هاي���ف: ل�����ن نس���مح له 
بهذه الطريق�����ة كاف احملامني 
املوج���ودين ف���ي اميركا خله 
يتكل���م ع�����دل م���ا يوج����ه 
االتهامات على كيفه، هل اميركا 

اوكلته للدفاع عنها¿
  القالف: نستغرب اجلرأة التي 

نراها من »هاذولي«.
  هايف: احترم نفسك.

  الطبطبائي: تكلم عدل.
القضية دفاع  اقعد    القالف: 
عن ارهاب واحد سكرتير القاعدة 
والثاني وكي���ل طالبان يعني 

اشكره.
  هايف: خل يحترم نفس���ه 
خله يتأدب هذا رجل مو مؤدب 
ما راح نس���مح له يتكلم بهذه 

الطريقة.
امليكروفون    احلربش: سكر 

عنه ال يغلط علينا.
  الطبطبائ�����������ي: س���كر 
امليكروفون عنه قاعد يس���يء 

األدب.
  الص���واغ للقالف: انت كلب 
ساقط ما تستحي انت شر انت 

ساقط.
اتكلم    املط���وع: ال تغل���ط 

عدل.
  النمالن: اقعد ال تغلط.

  الصواغ: استحي على وجهك 
احترم نفسك.

  املطوع للصواغ: مو انت اللي 
توقفني »چب«.

  وبعد ذلك حدث االش���تباك 
التالي.

  توجه احلربش بعد امياءه 
الق���الف له بالعص���ى وحاول 
االش���تباك مع���ه بااليدي لكن 
النواب حاول���وا دون جدوى 
احليلولة بينهم���ا وتدخل في 
هذه اللحظة احد احلضور من 
الى  اجلمهور موجه���ا حديثه 
القالف قائال: »انت تغلط على 
بوعب���داهللا � يقصد الرئيس � 
... امك« وقام احلرس باخراجه 
خ���ارج القاع���ة وتدخل كذلك 
النائبان س���الم النمالن وفالح 
الى ناحية  الصواغ متجه���ني 
النائبني حسني القالف وعدنان 
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هرج ومرج في القاعة واختالط بني النواب واحلرس لفك التشابك النيابي

فالح الصواغ يحاول ضرب املطوع بالعقال

.. ويضع منديال على عينه إثر اإلصابهإصابة املطوع حتت عينه جراء التشابك

مرزوق الغامن يحاول ثني الصواغ وابعاده عن املطوع

القاعة وقد تناثرت فيها قبعات الشرطة والنواب ويبدو احلربش محاطا بعدد من النواب لتهدئته

إبعاد سالم النمالن عن عدنان املطوع 

القاعة كما بدت أمس بعد »الهوشة«

استمرار تدخل النواب واحلرس ملنع التشابك .. وتدخل النواب واحلرس واستمرار الصواغ في ضرب املطوع

فيصل الدويسان يحاول من جانبه تهدئة األوضاع

املطوع بعد فض التشابك 

وسباب وتشابك باأليدي ثم استخدام العصا و»العُقل«
املطوع لالش���تباك معهما وفي 
هذه االثناء متكن النائب جمعان 
احلربش من التقاط عصاة القالف 
والتعدي بها عليه ما اثار حفيظة 
النائ���ب املطوع ال���ذي حاول 
االعتداء على احلربش ما ادى الى 
هرولة النائب النمالن بسحبه 
)املطوع( جانبا وطرحه ارضا 
والتعدي عليه باللكمات وانضم 
اليه الص���واغ ضاربا املطوع 
بالعقال وفي هذه االثناء حدثت 
حالة من الهرج واحلرج داخل 
القاع�����ة التي امتألت بحرس 
املجلس وجانب من سكرتارية 
النواب وبعض احلضور وسط 
محاولة احلرس الخالء املجلس 
بعد رفع اجللسة من قبل نائب 

الرئيس الرومي.
ووف���ق مصادر م���ن داخل 
استراحة االعضاء توجه النائبان 
الطبطبائي ود.جمعان  د.وليد 
احلرب���ش الى نائ���ب الرئيس 

الصواغ للنواب: يشتمون 
فينا ما احد س���كر امليكروفون 
صارله سنتني يسب فينا ويقول 
عنا تكفيريني وارهابيني وما في 
نائب شريف يقول له عيب هذا 
الكالم ما فيكم واحد يدافع عن 
احلق يعت���رض على 10 او 20 

نائبا يوقفونه.
الكل يتفرج على  احلربش: 

هذه املهزلة.
الوعالن: ما في سكوت عقب 

هذا باملرة.
الصواغ: ه���ذا االهوج، هذا 
ميثل امة يقصد املطوع ويعتبون 

علينا ملا صارت املشكلة.
الصواغ لعدنان عبدالصمد: 
احنا نحبك���م ونحترمكم لكن 
ه���ذا الرجل كل يوم يكفر فينا 

ويسبنا.
وبعد ذل���ك مت اخالء القاعة 
م���ن احلض���ور واجلمه���ور 

واالعالميني.

الرومي قائلني: 
»كل���ه من���ك ان�������ت اللي 
سوي���ت چذي، اشلون تسمح 
له يغل���ط، وتقطع امليكروفون 

عن���ه«.
فرد الرومي قائال: »هذا من 
حقه« وقال املصدر ان الرومي 
كان يرد عليهما وقد اغرورقت 

عيناه بالدموع.
وبعد دقائق من هذه االحداث 
الرئي���س اخلرافي  اس���تأنف 

اجللسة ليعلن التالي:
احال���ة املوضوع واالحداث 
الى مكت���ب املجلس  برمته���ا 
للتحقي���ق ثم اعل���ن اخلرافي 
رفع اجللسة نهائيا الى 31 مايو 
اجلاري وبعد ان رفع اخلرافي 
اجللس���ة علق النائب الصواغ 
قائال: ارفعها: حل املجلس شنو 

املانع.
احلربش للخرافي: ما قواه 

اال ادارتك السيئة.
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