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اقترح 9 أعضاء ملجلس اإلدارة وشرط العمر 25 عامًا

السعدون يطلب سحب تعديالته القدمية حول
قانون اجلمعيات التعاونية ويقدم أخرى جديدة

قدم النائب أحمد الس���عدون 
عددا من التعديالت على قانون 
التعاونية وجاءت  اجلمعي���ات 
التعديالت كالتالي: استنادا ألحكام 
الداخلية  الالئحة  املادة 103 من 
ملجلس األمة، أتقدم بالتعديالت 
القانون  التالية على مش���روع 
بتعديل بعض أحكام املرس���وم 
بالقانون رقم 24 لس���نة 1979م 
في ش���أن اجلمعيات التعاونية 
حسبما انتهت اليه جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل في 
تقريرها الرابع بتاريخ 10مارس 

2010م.
أوال: يض����اف الى الديباجة: 
القانون رقم 35 لس����نة  وعلى 
انتخابات أعضاء  1962بش����أن 
مجلس األمة والقوانني املعدلة 

له.
وعلى املرسوم بالقانون رقم 
105 لس����نة 1980 في شأن نظام 
الدولة والقوانني املعدلة  أمالك 

له.
ثانيا: يستبدل بنصوص املواد 
10، 11، 12، 21 )بند3( و)بند4(، 

35 النصوص التالية:

مادة )10(

 ينقس����م أعض����اء اجلمعية 
التعاونية إل����ى أعضاء عاملني 
وأعض����اء منتس����بني، ويكون 
العاملني وحدهم حق  لألعضاء 
االش����تراك ف����ي إدارة اجلمعية 
العمومية  وحضور اجلمعيات 
العادي����ة وغي����ر العادي����ة، أما 
األعضاء املنتس����بون فال يكون 
لهم أو ملن ميثلهم حق االشتراك 
ف����ي ادارة اجلمعية أو حضور 
اجلمعيات العمومية العادية أو 
غير العادية وتقتصر حقوقهم 
على احلصول على نصيبهم فيما 

يوزع من أرباح.
ويبني النظام األساسي شروط 
العضو العامل والعضو املنتسب 
على أال يقل عمر العضو العامل 
عن واحد وعش���رين عاما، وأن 
يكون ق���د مضى على عضويته 
باجلمعية سنة ميالدية كاملة في 
تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
واألعضاء العاملون الذين يحق 
لهم االشتراك في ادارة اجلمعية هم 
من بلغوا سن اخلامسة والعشرين 
سنة ميالدية كاملة في التاريخ 
اليه واحلاصلون على  املش���ار 
مؤهل دراسي ال يقل عن الثانوية 
العامة املعتمدة، أو ان يكونوا ممن 
سبق لهم العضوية في مجلس 
ادارة اجلمعيات التعاونية قبل 

العمل بهذه املادة.

مادة )11(

يكون لكل جمعية تعاونية 
مجل����س إدارة يدير ش����ؤونها، 
يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم 
العمومي����ة باالقتراع  اجلمعية 
السري من بني أعضائها البالغني 
من العمر 25 سنة ميالدية كاملة 
عل����ى األقل في تاري����خ انعقاد 
اجلمعية العمومية طبقا لنظام 

اجلمعية، واحلاصلني على مؤهل 
دراسي ال يقل عن الثانوية العامة 
املعتمدة، وم����دة العضوية في 
املجلس أربع سنوات، ويجوز 
انتخاب العضو ملدتني فقط، وال 
حتسب س����نوات العضوية في 
املجالس السابقة من املدة املشار 
اليها.وال يسري شرط املؤهل على 
من سبق له العضوية في مجلس 
ادارة اجلمعيات التعاونية قبل 

العمل بهذه املادة.
ويكون للعضو العامل الذي 
تتوافر فيه ش����روط االنتخاب 
احلق في انتخاب عدد ال يجاوز 
ربع العدد املطلوب انتخابه مع 
استبعاد الكسر، أما في االنتخابات 
التكميلية فيكون للعضو العامل 
حق االدالء بصوته ملرشح واحد 
مهما كان عدد األعضاء املطلوب 

انتخابهم.

مادة )12(

ينتخب مجلس اإلدارة في أول 
اجتماع ل����ه عقب إعالن نتيجة 
انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس، 
وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، 

ملدة سنة.
الذي  ورئيس املجل����س هو 
ميثل اجلمعية لدى القضاء ولدى 
الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي 
يصدرها املجلس، ويقوم نائب 
الرئيس مقام الرئيس عند غيابه 
أو قيام مانع به، ويكون له جميع 
الصالحيات التي يوكل بها من 

مجلس االدارة.
ويحدد النظام األساسي شروط 
صح����ة انعقاد مجل����س اإلدارة 

والتصويت على القرارات.

مادة )21 بند 3 وبند 4(

3- تعي����ني كل م����ن املدقق 
الداخلي ومراقب احلسابات للسنة 

املالية القادمة.
انتخاب أعضاء مجلس   -4
االدارة وممثل اجلمعية في احتاد 

اجلمعيات التعاونية.

مادة )35(

 لوزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل عند االقتض����اء دعوة 
اجلمعي����ة العمومية للنظر في 
ح����ل مجل����س إدارة اجلمعية، 
فاذا ق����ررت اجلمعية العمومية 
حل مجلس اإلدارة أصدر وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل فورا 
قرارا بتعيني مدير مؤقت إلدارة 
اجلمعية، ويحدد في القرار املوعد 
الذي يتعني فيه دعوة اجلمعية 
العمومية النتخاب مجلس إدارة 
جديد على أال يجاوز موعد انعقاد 
العمومية ستني يوما  اجلمعية 
من تاريخ ص����دور قرار تعيني 

املدير.
وعلى أعضاء املجلس املنحل 
والقائمني بالعمل في اجلمعية ان 
أموالها  يبادروا بتسليم جميع 

ومستنداتها إلى املدير املؤقت.
ثالثا: تضاف أربع مواد جديدة 
بأرقام مادة 11 مكررا، مادة 11 مكررا 

)أ(، مادة 11 مكررا )ب(، مادة 11 
مكررا )ج( إلى املرسوم بالقانون 
رقم 24 لسنة 1979م املشار اليه 
كما تضاف إلى املادة 14 من القانون 
ذاته فقرتان جديدتان وتضاف 
فق���رة جديدة بعد البند )3( من 
امل���ادة )26( كما تض���اف فقرة 
جديدة بعد البند )د( من املادة 
31 وتضاف إليه مادتان جديدتان 
برقم 39 مكررا و39 مكررا )أ(، 

نصها جميعا كاآلتي:

مادة 11 مكررا

انتخاب����ات جديدة  جت����رى 
لعضوي����ة جميع مجالس إدارة 
التعاونية واحتاد  اجلمعي����ات 
اجلمعيات التعاونية في تاريخ 
واحد وفقا ألح����كام هذه املادة 
خ����الل س����نة عل����ى األكثر من 
تاريخ العمل بها، ويحدد موعد 
االنتخابات بقرار يصدره وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل قبل 
ثالثني يوما على األقل من تاريخ 

إجرائها.
ويستمر أعضاء مجالس ادارة 
اجلمعيات التعاونية الذين انتهت 
م����دة عضويتهم ولم يكن قد مت 
انتخاب من يح����ل محلهم قبل 
العمل بهذه املادة في عضويتهم 
حتى إج����راء االنتخابات وفقا 

للفقرة السابقة.

مادة 11 مكررا )أ(

 يكون لكل جمعية تعاونية 
ممثل واحد في احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة تنتخب����ه اجلمعية 
العمومية ف����ي اليوم ذاته الذي 
انتخاب����ات أعضاء  جترى فيه 
مجالس إدارة اجلمعيات التعاونية 
وذلك من غير املرشحني لعضوية 

مجلس ادارة اجلمعية.
ويلتزم ممث����ل اجلمعية في 
االحتاد بتنفيذ قرارات مجلس 
ادارة اجلمعية ويحق له حضور 
اجتماعات املجلس دون ان يكون 

له حق التصويت.

مادة11 مكررا )ب(

 ف����ي جمي����ع االنتخاب����ات 
يعتبر فائ����زا بعضوية مجلس 
إدارة اجلمعي����ة ومجلس احتاد 
اجلمعيات التعاونية – بحسب 
األحوال - من حصل على اكبر 
عدد من األصوات الصحيحة التي 
أعطيت، فان تساوى اثنان أو أكثر 
في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل 
زيادة في العدد املطلوب انتخابه، 
اقترعت جلنة االنتخابات فيما 

بينهم لتحديد الفائز.

مادة11 مكررا )ج(

 يس���ري حكم الفقرة األولى 
من املادة )31 مكررا( من القانون 
رقم 35 لس���نة 1962م املش���ار 
إليه عل���ى انتخابات اجلمعيات 
التعاونية واحت���اد اجلمعيات 
التعاوني���ة على ان حتل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محل 
وزارة الداخلية بوضع اللوحات 

اإلعالنية جلميع املرشحني ملجلس 
إدارة  إدارة اجلمعيات ومجلس 

االحتاد.

مادة 14 )فقرتان جديدتان(

 كما يكون ل����كل منها مدقق 
داخلي تعينه اجلمعية العمومية 
يقدم تقاريره الى كل من مجلس 
اإلدارة ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل والى اجلمعية العمومية 
في اجتماعها السنوي، ويسري 
حكم الفقرتني الس����ابقتني على 

احتاد اجلمعيات التعاونية.
مادة 26 فق����رة جديدة بعد 
البن����د )3(: وم����ع مراعاة حكم 
البند )3( من ه����ذه املادة وفي 
جميع األحوال ال يجوز التصرف 
في أي اس����تقطاعات أخرى من 
األرب����اح أو تخصيصه����ا ألي 
غرض آخر باستثناء دعم السلع 

للمساهمني.
مادة 31: )فقرة جديدة تأتي 
بعد البند )د((: وال يكون احلل 
وفقا للبند ج من هذه املادة اال بعد 

موافقة اجلمعية العمومية.
مادة 39 مكررا: استثناء من 
أحكام املرس����وم بالقانون رقم 
105 لس����نة 1980 املش����ار اليه 
يحدد ب����دل اإليجار أو بدل حق 
االنتف����اع أو ما تتقاضاه الدولة 
حتت أي مسمى عن جميع أمالكها 
العقارية املخصصة للجمعيات 
التعاونية مبا ال يزيد على مائتني 
وخمسني فلسا س����نويا للمتر 

املربع الواحد.
مادة 39 مك����ررا )أ(: يحظر 
عل����ى اجلمعي����ات التعاوني����ة 
تأجير األرف����ف أو طلب تقدمي 
بضاعة مجانية، ويصدر وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل بناء 
على اقتراح مجلس ادارة احتاد 
اجلمعيات التعاونية خالل ثالثة 
اشهر من تاريخ العمل بهذه املادة 
قرارا بنظام العرض في األرفف 
مما مينع احتكارها ويتيح فرصا 
متساوية ملختلف املنتجات، كما 
يحدد القرار املدة القصوى التي 
يجب ان تسدد فيها اجلمعيات 
التعاونية مستحقات املوردين 
واحلد األعلى لنسبة األرباح التي 
يجوز توزيعها على املساهمني، 
الداخلي ان  املدقق  ويجب على 
يضمن تقريره املش����ار إليه في 
املادة 14 من هذا القانون أو في 
أي وقت يراه ضروريا أي مخالفة 

لهذا القرار.
املادة  رابعا: يستبدل بنص 
الثالث����ة من مش����روع القانون 
كما انتهت الي����ه اللجنة النص 

التالي:
مادة ثالثة: تلغى املادة 27 من 
املرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 
1979 املش����ار اليه كما يلغى كل 
حكم يتعارض م����ع أحكام هذا 

القانون.
خامسا: سحب التعديالت التي 
سبق ان بعثت بها بشأن املوضوع 
ذاته بتاريخ 2011/5/16 وحتل هذه 

التعديالت محلها.

أحمد السعدون

مسلم البراك

مرزوق الغامن

د.ضيف اهلل أبورمية

فالح الصواغ

املويزري ملراعاة الظروف األسرية والسكن ملوظفات 
الهيئة اإلدارية في »التربية« عند التعيني

النائ���ب ش���عيب  طال���ب 
املويزري وزير التربي��ة ووزير 
التعليم العال���ي أحمد املليفي 
الظروف األس���رية  مبراع���اة 
للمدرس���ات  واالجتماعي���ة 

وموظفات الهيئة اإلدارية عن���د 
التعيني والتوزي���ع والسماح 
ملن ترغ���ب منهن في النق���ل 
الى مناطقه���ن أو بالقرب م���ن 

مناط��ق سكنه��ن.

وقال املويزري في تصريح 
صحاف���ي: إن مراعاة هذا األمر 
سيعود باملنفعة على مستوى 

التعليم.
ويساهم في تخفيف االزدحام 

امل��روري، وسيعال��ج العدي��د 
م�����ن املش���كالت اإلدارية في 

التعليم.
املوي���زري  كم���ا طال�����ب 
التربي������ة ووزي���ر  وزي�����ر 

العال������ي بزيادة  التعلي������م 
املقاعد ف���ي اجلامع���ات  عدد 
والكلي����ات بحي���ث تك���ون 
م���ن 100 إلى 150 مقع���دا لكل 

تخص��ص.

العدوة: األغلبية البرملانية املعتدلة تريد 
اإلجناز ومتثيلها للشعب الكويتي راٍق

اكد النائب خالد العدوة انه 
لوال ان هناك اغلبية معتدلة في 
مجلس االمة لتطورت حادثة 
التش����ابك باأليدي بني النواب 
مؤخرا بش����كل سلبي، مشيدا 
بحكمة صاحب السمو االمير 
الذي استطاع ان ينهي املوضوع 

بسالم.
وقال العدوة ان هناك اغلبية 
تريد ان تنجز للشعب الكويتي 
ومتثله متثيال راقيا ووسطيا 
يحقق اله����دف الذي جئنا من 
اجل����ه، مش����يرا ال����ى ان هذه 
االغلبية ليست لديها اي مشكلة 
مع احلكومة وهي تتعامل معها 
وفق االعمال وليس وفق االهواء 

الشخصية.
واضاف العدوة ان البعض 

يؤزم وأوضح اجندته، وهم من 
يجب ان يسألوا عنها، مشيرا 
الى ان����ه ليس م����ع التأجيج 
والتصعيد غير املبرر امنا مع 
املس����اءلة املعتدلة املنضبطة 
الراقي����ة التي تأت����ي في اطار 
الدستور والالئحة وبخطاب 

سياسي متوازن.
وبني العدوة ان  هناك افتقادا 
للخطاب السياسي املتوازن من 
البع����ض ادى الى ما آلت اليه 
االم����ور من تش����ابك بااليدي 
واللك����م بني نواب في املجلس 
وحتت قبة عبداهلل الس����الم، 
معتبرا ان احلي����اة البرملانية 
محصنة باالغلبي����ة املعتدلة 
التي تنظر الى املصلحة وحجم 
املسؤولية امللقاة على عاتقها 

والتي لوالها لتطورت االمور 
بشكل سلبي.

الع����دوة امتعاضة  وأبدى 
البعض  الشديد من تصرفات 
التي ادت الى ممارسات غريبة 
على الشعب الكويتي، الفتا الى 
ان مبادرة صاحب السمو االمير 
ليست بغريبة عليه وهو ابو 
اجلمي����ع واس����تطاع بحكمته 
املعهودة ان ينهي هذا املوضوع 

بسالم.
وطالب العدوة رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي بتفعيل 
الالئحة الداخلية وتطبيق ما مت 
االتفاق عليه من قبل 30 نائبا 

السيما تفعيل املادة 89.
م����ن جه����ة اخ����رى رفض 
البعض  العدوة ما يث����ار من 

ال����ذي يح����اول ان يصور أن 
العالقة مع دول اخلليج عالقة 
مضطربة ومتأزمة، مش����يرا 
ال����ى ان مقدمي االس����تجواب 
بش����أن عالق����ات الكويت مع 
دول اخلليج مجتهدون ولكن 
جانبهم الصواب، اال اذا اثبتوا 
لنا عكس ذلك وجاءوا ببراهني 
تثبت لنا هذا االمر، عندها كل 
يقي����س االمور وفق����ا ملا يراه 

صحيح��ا.
واستغرب العدوة من ذهاب 
البعض الى تأكيد تدهور العالقة 
مع دول اخلليج والتي متتد الى 
مئات السنني لكونهم احتفلوا 
مع رئيس الوزراء، موضحا ان 
مثل هذا االمر غير منطقي وال 

ميت للواقع بصلة.

خالد العدوة

الرس����مي  أعل����ن املتحدث 
لكتلة العمل الش����عبي النائب 
مسلم البراك عند تأييد الكتلة 
للمساءلة املقدمة لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملم����د من قبل كل من النواب 
د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن، كاشفا في الوقت 
ذاته عن مشاركة الكتلة ضمن 
أحد أعضائها باحلديث مؤيدا 
لهذا االس����تجواب ورفضها اي 
مساع لتفريغ األداة الدستورية 
من محتواها م����ن خالل إحالة 
املساءلة للجنة التشريعية او 
احملكمة الدستورية او التأجيل 

او مناقشتها بجلسة سرية.
الب����راك في تصريح  وقال 
صحاف����ي: »بعد ان تس����لمت 
األمان����ة العام����ة ملجلس األمة 
االس����تجواب املقدم من النواب 
د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن لسمو رئيس 
مجل����س ال����وزراء فإننا نعلن 
موقفنا وهو املوقف املعلن من 
جميع االستجوابات وفق األطر 
الدستورية ونؤكد خالله على 
ان من يحدد موعد االستجواب 
وموضوعه هم مقدموه وعليه 
فإنن����ا نطال����ب س����مو رئيس 
مجلس الوزراء باعتالء املنصة 
لتفنيد محاور املساءلة املقدمة 

الي����ه«. وأكد الب����راك ان كتلة 
العمل الشعبي ترفض كعادتها 
الدس����تورية من  األداة  تفريغ 
محتواها من خالل اإلحالة الى 
»التشريعية« او »الدستورية« 
او التأجيل او سرية اجللسة، 
الفتا الى ان الكتلة ستش����ارك 
في االس����تجواب املقدم لسمو 
رئيس مجلس الوزراء من قبل 
كل من النواب الطبطبائي وهايف 
والوعالن من خالل أحد أعضائها 

للحديث مؤيدا لالستجواب.
وبسؤاله عن موقف النائب 
أحمد السعدون من هذه املساءلة 
خاصة انه أعلن عن حتفظه على 
ارسال قوات كويتية ضمن قوات 
درع اجلزي����رة املش����اركة في 
ضبط األمن في مملكة البحرين 
وتناقض هذا املوقف مع اعالن 
الكتل����ة عن دعمها للمس����اءلة 
املقدمة لس����مو رئيس مجلس 
الوزراء قال البراك: »لنفترض 
الفرضي����ة الت����ي تفضلت بها 
اآلن عن حتفظ السعدون على 
مشاركة الكويت ضمن قوات درع 
اجلزيرة املتواجدة في البحرين، 
فنحن اليوم أمام مجموعة محاور 
وكون لدي وجهة نظر في أحد 
هذه احملاور أو جزئية معينة 
ف����إن ذلك ال يعني رفضنا ملبدأ 
االس����تجواب وال يعن����ي عدم 

قال النائب مرزوق الغامن ان 
دولة احمد الفهد باتت تستنفد 
جمي���ع طاقاته���ا للدفاع عن 
الشيخ احمد الفهد في مواجهة 
اس���تجوابه املقرر مناقش���ته 
املقب���ل، مبينا ان  االس���بوع 
املتواترة تفيد بأن  املعلومات 
الفهد طلب من عدد من النواب 
عدم التصريح حول االستجواب 
وعدم املشاركة في اي فعاليات 
او اقامة ن���دوات حوله، وذلك 
لتهمي���ش القضايا املثارة في 
انتباه  االس���تجواب وصرف 
الرأي العام عنها، كما اجريت 
بعض االتصاالت لصحف محلية 
تدعوها لع���دم ابراز موضوع 

االستجواب.
واضاف الغامن في تصريح 
صحافي له امس »ان هذه االنباء 

غير مس���تغربة، فنحن نعلم 
مدى تغلغل دولة احمد الفهد 
وارتباط مصاحله���ا بالعديد 
من االطراف، فهناك نواب في 
دولة احمد الفهد ووسائل اعالم 
وناشطون سياسيون وقياديون 
بالدول���ة واصح���اب مصالح 
اقتصادي���ة يخش���ون عرقلة 
اعمالهم التي يس���يرها الفهد 
الذي بات ميسك بزمام االمور 
في العديد من اجلهات احلكومية 
احلساسة ويهيمن على ميزانية 
خطة التنمية الضخمة، ونحن 
نتطلع ليوم االستجواب لكي 
نكشف في جلسة علنية كيف 
تغلغل���ت دولة احم���د الفهد 
في اجه���زة الكويت واين بلغ 
العديدة  نفوذها والتجاوزات 

التي حتيط بها«.

عب���ر النائب د.ضيف اهلل 
أبورمية عن استيائه مما يحدث 
من تعطي���ل للتنمية من قبل 
احلكومة التي تتباهى بتوقيعها 
اليوم عقد كليتي اآلداب والتربية 
وكأنها حققت إجنازا متن به 
على املواطن���ني وال علم لهذه 
احلكومة الفاشلة بأن هذا اخلبر 
هو كارثة وإدانة بحقها ودليل 
قاطع على تقاعس هذه احلكومة 

في القيام بواجباتها.
أبورمية: لقد قام  وأضاف 
مجلس األمة بدوره وش���رع 
القوانني وواف���ق على توفير 
املخصصات املالية لكامل الكلفة 
إلجناز املدينة اجلامعية منذ أكثر 
من 6 سنوات ويفترض ان هذه 
احلكومة تنتهي من إجناز كامل 
املدينة اجلامعية قبل حلول عام 
2014، ونفاجأ بنية احلكومة 
توقيع عقد إنشاء كليتني من 
الكليات املقرر  ضمن عشرات 

إنش���اؤها باملدينة اجلامعية، 
متسائال: وماذا عن باقي الكليات 
يا حكومة التنمية؟ هل ننتظر 
30 عاما أخرى حتى تقوم هذه 
احلكومة بإكمال باقي املنشآت 

داخل املدينة اجلامعية؟
أبورمي���ة: أعتقد ان  وقال 
احلكومة ال تبالي بأزمة التعليم 
في الكويت وان ارتفاع النسب 
في القبول باجلامعة قد حرم 
الكثي���ر من املواطنني من حق 
التعلي���م اجلامعي الذي كفله 
الدس���تور فمن يستطيع من 
أولياء األمور ان يرسل أبناءه 
للتعليم باخل���ارج ويتفادى 
العجز احلكومي ويتكبد  هذا 
التي ال  املصاري���ف اخليالية 
يس���تطيع اي مواط���ن عادي 
حتمله���ا؟ ومن ال يس���تطيع 
يحرم أبناءه من إكمال تعليمها 
اجلامعي، وهذا هو النظام الذي 
تسعى له حكومة التنمية التي 

قدم النائ����ب فالح الصواغ 
س����ؤاال لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود جاء كالتالي: من 
خالل اللجنة الرباعية املشتركة 
للقيام بتوحيد املميزات وتوزيع 
املهام بني القطاعات العسكرية 
املختلف����ة بالدولة كالش����رطة 
الوطني،  واجليش واحل����رس 
والتي كان لها دور فعال ومميز 
ومت من خ����الل تقريب معظم 
املميزات والشروط بالترقيات، 
توزيعا منصفا وعادال بالقطاعات 
العسكرية املختلفة، ومنها وسام 
الواجب والذي يعطى خالل فترة 
عشر سنوات لعموم الضباط 
واألفراد باجليش، وفي احلرس 
الوطني ويحتاج ذلك إلى ثالثة 
تقارير امتياز سواء كان ضابطا 

أو جنديا، أما في الش����رطة فال 
يعطى هذا الوسام اال لرتبة عقيد 
وما فوق أو من خدمته أكثر من 
25 سنة، والسؤال املطروح هو: 
ملاذا هذا االختالف في املعايير 
للحص����ول على هذا الوس����ام 
لضباط وأفراد رج����ال وزارة 
الداخلية اسوة بباقي اجلهات 
العسكرية املختلفة؟ على الرغم 
من وجود اللجنة الرباعية التي 
من املفروض ان تقوم بهذه املهمة 
وتنصف رجال الداخلية الذين 
يستحقون كل تقدير، هذا واننا 
الذي  الكبير  على يقني بالدور 
يلعبه ويقوم به نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود باملطالبة 
واحلفاظ عل����ى جميع حقوق 

ضباط الداخلية.

نرفض »الدستورية« و»التشريعية« و»السرية«

البراك: »الشعبي« تؤيد استجواب
»التنمية واإلصالح« وسنتحدث مؤيدين

الغامن: الفهد طلب من نواب عدم التصريح 
حول استجوابه أو املشاركة في الندوات

أبورمية متسائاًل: هل ننتظر 30 عامًا
حتى تكتمل املدينة اجلامعية؟!

الصواغ يسأل احلمود عن معايير وسام 
اخلدمة لضباط وأفراد وزارة الداخلية

تأييدي للمح����اور واجلزئيات 
األخرى التي تناولتها املساءلة 
املبدئي من  ناهيك عن موقفنا 
تفعيل املساءلة السياسية وهو 
نفس موقفنا من االس����تجواب 
املقدم من قبل اعضاء كتلة العمل 
الوطني لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد الذي سنشارك فيه 
باحلديث كمؤيدين لالستجواب 

وسنذهب فيه ألبعد مدى.

تريد خلق طبق���ات متمايزة 
بالشعب الكويتي.

لوزير الشؤون عند 
االقتضاء دعوة 

اجلمعية العمومية 
للنظر في حل 
مجلس إدارة 

اجلمعية فاذا قررت 
اجلمعية العمومية 

حل املجلس أصدر 
الوزير فوراً قراراً 

بتعيني مدير مؤقت 
إلدارة اجلمعية

لسنا مع التأجيج والتصعيد غير املبرر بل مع املساءلة املعتدلة


