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طالب بإعادة األمور إلى نصابها الصحيح قانونيًا

أكد تقدير النقابة للوعود التي أبداها كل من احلمود والفهد

خالل ورشة عمل »إعداد التقارير اإلنسانية« أقامتها األمم املتحدة

دعا إلى املشاركة في الوقفة االحتجاجية اليوم

الشايجي: البلدية تضرب عرض احلائط بقرار 
مجلس الوزراء بشأن أرض الوكالة البحرية

الكندري: نثق بأن »اخلدمة املدنية« سينصف 
القانونيني العاملني في اجلهات احلكومية

الهاجري: نناشد النائب األول  إعادة 
فتح مركز اخلدمة بنادي املعاقني

الشيخ: الصحافة واإلعالم عليهما أمانة 
في إعداد التقارير اإلنسانية

»متاهي« يدعو »الداخلية« للسماح للمتظاهرين 
باالحتجاج على األوضاع في سورية

إطالق موقع جريدة »السور اإللكترونية«
مت اطالق موقع جريدة »السور االلكترونية«، 
وهو موقع الكتروني سياس����ي شامل لالحداث 
احمللي����ة والعاملية والسياس����ية واالجتماعية 
واالقتصادية املتنوعة، وهذا املوقع ينطلق من 

الثوابت الكويتية االصيلة الراسخة التي ترى 
في روح االس����رة الواحدة نبراسا تسير به في 
مسيرتها االعالمية، ويرأس حترير املوقع ابراهيم 

احلداد.

الوزراء عرض احلائط متخطية 
ومتجاوزة إياه لتوحي للجميع 
بأنها فوق هذا القرار على الرغم 
من التخبط الظاهر والتضارب 
الواضح واملتناقض في اتخاذ 
قراراتها على النحو سالف الذكر 
أعاله وان دل هذا األمر على شيء 
فإمنا يدل على مدى استخفاف 
البلدي���ة بحقوق  مس���ؤولي 
العاملني بفرع الوكالة البحرية 
القرارات الصادرة عن  وكذلك 
مجلس الوزراء املوقر في هذا 
الش���أن ويدل أيضا على مدى 
عدم احترامها واستهانتها بهذه 
احلقوق والقواع���د القانونية 
البلدية  احلامية لها متناسية 
متاما بأنن���ا كأفراد وجماعات 
الدس���تور  نس���تظل بأحكام 
ونخض���ع جميعا ف���ي بالدنا 
حلكم القانون، وأبسط قواعد 
هذه احلماية ألي جهة هو رفع 
أي اعتداء واقع عليها أو على 
حقوقها سواء كان هذا االعتداء 
ماديا أو قانونيا ويتم مبوجب 

أحكام الدستور والقانون.

للعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص 
بني جميع القانونيني العاملني في 
اجله����ات احلكومية، انصافا لهذه 
الفئة العامل����ة التي تبذل جهودا 
كبي����رة ومتمي����زة خلدمة اجهزة 

الدولة.

حقوقه وكيانه وحماية املعاقني من 
قرارات تسيء اليهم الي مسؤول 

ال يراعي ظروف اعاقتهم.

أكد املنسق املقيم لألمم املتحدة باإلنابة في 
الكويت د.طارق الش����يخ أن الصحافة واإلعالم 
عليهم����ا أمانة يجب أداؤها وه����ي التعمق في 
إعداد التقارير التفصيلية عن األعمال اإلنسانية 
والتضحيات الكبيرة التي تقوم بها اطقم اإلغاثة 
في ظ����روف صعبة والتي من ش����أنها أن تنقذ 
أرواح����ا كثيرة إذا انعكس����ت الصورة الذهنية 
املرتبطة بذهن البعض على الدور الكبير الذي 
تلعب����ه األمم املتحدة في اإلغاث����ة وليس فقط 
احلديث عن األخطار التي يتعرض لها موظفو 

األمم املتحدة.
جاء ذلك خالل افتت���اح ورشة عمل »إع���داد 
التق��ارير اإلنسانية للصحافي�ني« التي تقيمه��ا 
األمم املتح������دة خالل 30 و31 اجلاري وتناقش 
خاللها العديد من احملاور الصحافية الت��ي من 
شأنه��ا الرقي بالعمل اإلعالمي داخل الكوي��ت. 
 وأشار الشيخ إلى أن اختالف زاوية التقرير 
الصحافي في نقل الصورة ميكن أن يوجه املجتمع 
نحو وجهة مختلفة إذا تبنى التقرير الصحافي 
أو اإلعالمي وجه����ة نظر معينة، ولضمان نقل 
الصورة املوضوعية يوفر مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنس����انية من خالل شبكة 
األنباء اإلنسانية معلومات دورية عن األوضاع 
اإلنس����انية في أغلب مناطق العالم التي تعاني 
من الكوارث أو الصراعات، والتي تساعد بالشأن 

اإلنساني في اس����تقاء معلومة واقعية حيادية 
وشفافة. 

ولفت إلى تنوع أعمال التدخل اإلنساني من 
توفير الغذاء واالحتياجات األولية، واملياه النقية 
وتطعيم األطفال والس����كان في حاالت تفشي 
األمراض واألوبئة، أو توفي����ر الدواء واإليواء 
العاجل واملس����اكن أو التدخل لتحقيق التفاهم 
بني الفئات املتصارعة وحتقيق الدميوقراطية، 
وسيادة القانون واملعاونة في انتخابات تتسم 

بالشفافية تؤدي إلى االستقرار.
وأش����ار إلى أن نقل الصور الواقعية وإعداد 
التقارير الصحافية واالستعانة مبصادر املعلومات 
املوثقة سوف تدعم كثيرا جهود األمم املتحدة في 
حتفيز جهود اإلغاثة اإلنسانية ولفت االنتباه 

إلى املناطق األكثر احتياجا حول العالم. 
ومت تقدمي ث����الث محاضرات األولى حتدثت 
عن مشاكل اإلعالم في الكويت والتحديات التي 
تواجه اإلعالميني قدمها املمثل املقيم املس����اعد 
ومدير البرنامج في األمم املتحدة مبارك العدواني، 
ث����م محاضرة حول اإلعالم في حاالت الطوارئ 
قدمها خالد خليفة من مكتب الشؤون اإلنسانية 
في األمم املتحدة، وبعدها محاضرة قدمها مدير 
إدارة اجلمعيات اخليرية في وزارة الش����ؤون 

ناصر العمار عن الصحافة اإلنسانية.
بشرى شعبان  ٭

التمثيل  قرب، ومنتقدا بشدة 
بجثته، مؤكدا ان الطفل حمزة 
اخلطيب كش���ف ع���ن الوجه 

القبيح لهذا النظام.
ال  الص���وان  وأردف 
نستطيع ان نتفهم الشرعية 
التي باس���مها يقت���ل اطفال 
ويعذبون، الفت���ا الى ان هذه 
اجلرمية تثير لدينا مش���اعر 
القلق على االطفال السوريني، 
مضيفا كما نحمل الس���لطات 
السورية املسؤولية السياسية 
واالنسانية والقانونية كاملة 
عما يجري من تعذيب وقتل في 
سورية وما جرى للطفل حمزة 
الى محاسبة  اخلطيب، داعيا 
السلطات السورية عما اقترفته 
م���ن جرائم بحق االنس���انية 
والطفولة في سورية مطالبا 
مبحاكمة املس���ؤولني عن قتل 
الطفل حمزة اخلطيب محاكمة 
علنية ليكونوا عبرة ملن يحاول 

قتل الطفولة.
وشدد الصوان على انه ال 
ميكن الس���كوت عن ممارسة 
التعذيب بح���ق املعتقلني في 
سورية مطالبا بفتح حتقيق 
نزيه بحاالت التعذيب وتقدمي 
العدالة بش���كل  الى  مرتكبيه 
فوري، الس���يما ان السلطات 
السورية مازالت متارس اسلوب 
العن���ف املفرط واس���تعمال 
الذخي���رة احلي���ة ملواجه���ة 

االحتجاجات الشعبية.

حلمايتهم من اإلصابات وتنظيم 
وسائل الوقاية.. الخ، األمر الذي 
حدا بالنقابة ملطالبة الش���ركة 
بوضع حد ملعاناة هؤالء العاملني 
املتواجدين بهذه املباني املتهالكة 
حماي���ة له���م ولصحتهم من 
األضرار الناجتة عن سوء حالة 
هذه املباني في حالة حدوثها، ال 
قدر اهلل، وذلك عن طريق السعي 
من جانب الشركة لدى البلدية 
إلى إص���دار ترخي���ص لبناء 
املنشآت اجلديدة محل املباني 
القدمية إال أن الش���ركة حينما 
طالبت البلدية بتجديد هذا العقد 
معها ملدة أخرى لكي يتسنى لها 
إقامة املنشآت اجلديدة على هذه 
اللجنة  األرض فوجئت بقيام 
املكلفة باختصاصات املجلس 
البل���دي بتاري���خ 2004/4/13 
بإع���ادة تخصيص جزء كبير 
من هذه األرض يعادل 26100 
مت���ر مرب���ع تقريب���ا إلحدى 
الشركات وعلى إثر ذلك سعى 
املس���ؤولون بالقطاع النفطي 
لدى مجلس الوزراء إللغاء هذا 
القرار وبالفعل صدر القرار رقم 
754/ثانيا من مجلس الوزراء 
في اجتماعه رقم 2008/3-36 
واملنعقد بتاري���خ 2008/7/21 
التوصي���ة الصادرة  باعتماد 
من جلنة الشؤون االقتصادية 
واخلدمات العامة من دون تعديل 
بتكليف البلدية اتخاذ اإلجراءات 
الالزم���ة إللغاء هذا القرار وقد 
مت إخطار البلدية مبضمونه إال 
أنها لم حترك ساكنا وفضال عن 
ذلك متت عدة مكاتبات متبادلة 
في هذا الشأن فيما بني وزيري 
النفط والبلدي���ة لوضع قرار 
مجلس الوزراء موضع التنفيذ 
وباإلضاف���ة لذلك مت عقد عدة 
اجتماعات فيم���ا بينهما وبني 
مسؤولي الشركة والبلدية لبحث 
ودراس���ة هذا األمر وإمكانية 
وضع القرار سالف الذكر محل 
التنفيذ على أرض الواقع إال أن 
البلدية ضربت بقرار مجلس 

احلكومي����ة هي معنوي����ة وأدبية 
بالدرجة االولى معنوية وادبية، 
نظرا ملا يؤدونه من اعمال ضخمة، 
القانونيون مبهام  حيث يضطلع 
جسام ومسؤوليات كبيرة داخل 
اجلهات احلكومية التي يعملون بها، 
الفتا الى ان ذلك يجعلهم جديرين 
باالس����تجابة ملطالبهم وحقوقهم 
املشروعة، وتطبيقا ملبادئ العدالة 

واملساواة وتكافؤ الفرص.
واوض����ح الكن����دري ان نقابة 
القانوني����ني تتأمل م����ن مجلس 
اخلدم����ة املدنية الكثير برئاس����ة 
الشيخ أحمد احلمود بأن ينصفهم 
الواقع عليهم، وان  الظلم  ويرفع 
يحقق املساواة فيما بني القانونيني 
العاملني في اجلهات احلكومية مبا 
يعزز الكف����اءات الوطنية، ويرفع 
من معنوياتهم ليستمروا، كما هي 
عادتهم دائما، في القيام مبهامهم 
الوظيفية عل����ى الوجه األكمل ملا 

فيه رفعة وخير البالد.
وفي ختام تصريحه الصحافي، 
جدد الكندري التأكيد على ان مجلس 
ادارة نقابة القانونيني على ثقة تامة 
في ان مجلس اخلدمة املدنية برئاسة 
الش����يخ احمد احلمود س����ينحاز 

العام���ة لش���ؤون املعاقني داخل 
النادي، حي���ث مت اغالق املكتب 
بقرار من مس���ؤول بالهيئة دون 
مراع���اة املعاق���ني ودون مراعاة 
ملجلس ادارة النادي متجاهال الدور 
الكبير ال���ذي لعبه النادي خالل 
الفترة املاضية ومنها قرار اقرار 
قانون املعاقني اجلديد الذي لوال 
اهلل ثم صاحب السمو ثم النادي 
ملا رأينا هذا املسؤول او نشاهد 

توقيعه على االوراق.
وحرص���ا من مجل���س ادارة 
العقبات  ازال���ة كل  النادي على 
التي تواجه املعاقني حاولت االدارة 
اعادة فتح املكتب اخلاص بالهيئة 
العامة للمعاقني مرة اخرى ولكن 

احملاولة باءت بالفشل.
لذا فقد قرر مجلس ادارة النادي 
رفع مذك���رة تفصيلية لصاحب 
القلب الكبير الشيخ جابر املبارك 
لتوضيح هذه االمور والوقوف 
اغ���الق املكتب  على مالبس���ات 
واس���بابه وان النادي س���يتخذ 
جمي���ع االج���راءات التي حتفظ 

وتضامنا مع األشقاء السوريني 
املطالبني باحلرية، مشيرا الى 
ان هذه الوقفة االحتجاجية امام 
سفارة سورية توصل رسالة 
للعالم بأن الش���عب الكويتي 
يقف الى جانب اخوانه االحرار 
في سورية وان الشعوب التي 
جتمعها قيمة احلرية لن تفرقها 

احلدود.
التي���ار  وناش���د رئي���س 
م.عبداملانع الص���وان وزارة 
الداخلية السماح للمتظاهرين 
الس���فارة  امام  باالحتج���اج 
السورية، والتعبير عن آرائهم، 
مشددا على ان احلرية مكفولة 
بالدستور والقانون وال يجوز 
لوزارة الداخلية منع التظاهرات، 
مستطردا: ان وزارة الداخلية 
تسمح بالتظاهر واالحتجاج 
ضد احلكومة الكويتية فلماذا 
متنع هذا احلق اذا اقترب من 
السفارة السورية، مطالبا في 
الوقت نفس���ه نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود بعدم منع 
الكويتيني من التعبير عن حالة 

الغضب ضد الظلم.
راس���تند الصوان ما حدث 
للطفل حمزة اخلطيب )13 سنة( 
الذي اعتقل قرب مساكن صيدا 
في محافظة درعا السورية، ومت 
الطاهر ألهله  تسليم جثمانه 
وقد ب���دت عليه آثار التعذيب 
الوحشي وآثار إلطالق نار عن 

صرح رئيس نقابة العاملني 
بشركة ناقالت النفط الكويتية 
يوس���ف محمد الشايجي بأن 
ف���رع  املق���ام عليه���ا  األرض 
الوكال���ة البحرية بالفحيحيل 
مت استئجارها من دائرة اإلسكان 
لصالح الشركة في يوم األربعاء 
املوافق 1959/11/4 ونظرا لطول 
املدة على املباني املقامة عليها 
فقد أصبحت قابلة للسقوط، ما 
حدا إلصدار قرارات بهدم وإزالة 
هذه املباني واستعانة الشركة 
مببان مؤقتة غيرها من الكيربي 
ألداء العمل بها ومر عليها منذ 
إنشائها 9 س���نوات تعرضت 
اله���الك والتلف  إل���ى  خاللها 
بفعل العوامل الطبيعية السيئة 
وأصبحت هذه املباني متهالكة 
وم���أوى ومرتعا للحش���رات 
واحليوانات بسبب هذا التهالك 
ما جعلها خطرة على العاملني 
ولم تعد هذه املباني مناس���بة 
اآلن م���ع أوجه اس���تخداماتها 
املختلفة ألنه���ا تفتقر إلى كل 
النواحي الصحية ورمبا تصيب 
العاملني بكثير من األمراض غير 
املعروف أس���بابها ومن أهمها 
التي تس���ببها مادة  األمراض 
األسبستوس املنتشرة في فرع 
الوكالة البحرية والتي من أهمها 
ما يلي: التهاب الغشاء البلوري، 
تضخم الغشاء البلوري، سرطان 
البلوري، االرتشاح  الغش���اء 
البلوري )وهو ما يعرف مبياه 
على الرئة(، سرطان احلنجرة 
واملعدة واألمعاء واملس���تقيم، 
الرئتني  نتؤات باجللد، تليف 

»التحجر الرئوي«.
النقابة على  وحرصا م���ن 
صحة وسالمة العاملني في فرعا 
لوكالة البحرية، وإعماال ألحكام 
املواد )83-86( من قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم 6 لسنة 
2010 واخلاص���ة بظروف أداء 
العمل والتي أوضحت االلتزامات 
املترتبة عل���ى صاحب العمل 
لتوفيرها لعماله في بيئة العمل 

أشاد مدير عام احلملة االعالمية 
لنقابة القانونيني احمد الكندري، 
نيابة عن مجل����س ادارة النقابة، 
باجلهود التي يق����وم بها مجلس 
املدنية احلالي برئاس����ة  اخلدمة 
ال����وزراء  نائب رئي����س مجلس 
ووزي����ر الداخلية الش����يخ احمد 
احلمود، معربا عن امل النقابة في 
ان ينص����ف املجلس في اجتماعه 
املقب����ل القانوني����ني العاملني في 
اجله����ات احلكومي����ة وان يرفع 
الظلم عنهم حتقيقا ملبادئ العدالة 
واملساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها 

الدستور.
واك����د الكندري ف����ي تصريح 
صحافي على تقدير نقابة القانونيني 
وتفهمها للوعود التي ابداها العديد 
من املسؤولني في الدولة وتفهمهم 
القانونيني، الس����يما من  ملطالب 
قبل كل م����ن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 
احمد احلمود، ونائب رئيس مجلس 
الدولة لش����ؤون  الوزراء ووزير 
االسكان وشؤون التنمية الشيخ 

احمد الفهد.
وشدد الكندري على ان مطالب 
القانوني����ني العاملني في اجلهات 

صرح شافي الهاجري امني السر 
الرياضي  الكويتي  النادي  العام 
للمعاقني بان النادي يحرص خالل 
الس���نوات املاضية على السعي 
الدائم للتعاون مع جميع اجلهات 
احلكومية وذلك بهدف تس���هيل 
االمور على اخواننا املعاقني لتوفير 
بعض اخلدمات التي تقدم لهم وكان 
هناك ومازال خدمات تقدم للمعاقني 
على مستوى وزارة الداخلية وذلك 
من خالل مرك���ز خدمة املواطن 
التابع للوزارة بالنادي الكويتي 

الرياضي للمعاقني.
افتتح خالل  الذي  املركز  هذا 
الوطني  الكويت بالعيد  احتفال 
يوم 25 فبراي���ر 2009 وفي هذا 
افتتح مكتب تابع للهيئة  اليوم 
العامة لش���ؤون املعاقني لتقدمي 
اخلدمات وتس���هيل االمور على 

جميع اخواننا املعاقني.
ادارة  ولكن فوجئ مجل���س 
النادي دون سابق انذار او كتاب 
مرس���ل بإغالق املكتب اخلاص 
بتقدمي اخلدمات املتعلقة بالهيئة 

طالب التيار االهلي »متاهي« 
شباب الكويت االحرار والقوى 
السياس���ية باملش���اركة ف���ي 
االعتصام الذي دعا اليه مجموعة 
من الناشطني السياسيني اليوم 
الثالثاء امام السفارة السورية 
لدى الكويت بعد صالة العصر 
احتجاجا ما يحدث في سورية، 

يوسف الشايجي

أحمد الكندري

شافي الهاجري

م.عبداملانع الصوان

العواش: اإلذاعة حريصة 
على نشر التسامح 

الصانع: جلنة خاصة ملتابعة 
مخالفات العمل اخليري

»اإلدارية« تلغي قرار »الشؤون« 
بإلغاء إشهار نقابة األطباء

أش����اد وكيل وزارة اإلعالم املساعد لشؤون اإلذاعة 
محمد العواش بالرعاية الكرمية لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الحتفال اإلذاعة مبناسبة 

مرور 60 عاما على إنشائها.
وذكر العواش ان سمو الرئيس أكد خالل اللقاء الذي 
جمعه م����ع وكيل اإلذاعة 
ب����دول مجلس  وزمالئه 
التع����اون اخلليجي على 
أهمية اإلذاع����ة ودورها 
السياس����ة  دع����م  ف����ي 
العام����ة للدولة والتأكيد 
على الثوابت اإلس����المية 
والوطنية عالوة على نشر 
ثقافة التآلف والتسامح بني 

جميع شرائح املجتمع.
وأضاف العواش: لقد 
استمعنا بكل اعتزاز الى 
توجيهات سمو الرئيس 
وس���نعمل جاهدين على ترجمتها من خالل الشبكة 
البرامجي���ة التي تبث عبر جميع محطاتنا اإلذاعية، 
خاصة انها صادرة من رجل قلبه على الكويت وفكره 
مشغول بها. وأوضح العواش ان قطاع اإلذاعة مشغول 
ه���ذه األيام باإلعداد والتجهيز ل���دورة رمضان لهذا 
العام والتي ستشمل العديد من البرامج اخلاصة لهذه 
املناسبة العظيمة على قلب كل مسلم، كما ستشتمل 
عل���ى مجموعة من األعمال الدرامي���ة لكبار الفنانني 
أعدت خصيصا مبناسبة هذا الشهر الفضيل. واختتم 
العواش تصريحه بالتضرع الى البارئ � عز وجل � ان 
مين اهلل سبحانه وتعالى على صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بالصحة والعافية، ويعود ساملا 
لوطنه لتقر به عني ش���عبه وجميع محبيه وتوجه 
ايضا للبارئ عز وج���ل ان ينعم على وزير اإلعالم 
ووزير املواصالت سامي النصف بالصحة والعافية، 
ش���اكرا له كل الدعم واملساندة التي يقدمها إلخوانه 

وأخواته العاملني بوزارة اإلعالم.

أعلن مراقب إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات احمد 
الصان����ع ان اإلدارة ال ترى ضرورة حتى اآلن في إقامة 
املش����روع الثامن جلمع التبرعات النقدية الذي تقوم 
الوزارة بتنفيذه خالل ش����هر رمضان املبارك منذ عدة 
س����نوات. وقال في تصريح صحافي ان اإلدارة ارتأت 
انه من األفضل عدم تنفيذ 
هذا املشروع ووقفه لهذا 
الع����ام معلال ذلك بالعمل 
على حماية العمل اخليري 
من الدخالء، الس����يما في 
مجال جمع التبرعات في 
املساجد التساع املساحة 
اجلغرافية واالعداد الكبيرة 
للمساجد التي تزيد على 
الذي  1300 مسجد، األمر 
املراقبة،  يحد من عملية 
والتجارب ف����ي األعوام 
الس����ابقة بين����ت وجود 

ثغرات كثيرة في هذا املجال.
وأضاف الصانع كما ان اجلمعيات اخليرية تعمل على 
مدار السنة في جمع التبرعات عبر االستقطاع املصرفي 
ووسيلة ال� »كي نت« وهي ال حتتاج لهذا الشهر فقط. 
وبني الصانع ان األعوام السابقة وخالل تنفيذ املشاريع 
ارتكب العديد من املخالفات اجلسيمة، وكان هناك عدم 
التزام بالضوابط والشروط األمر الذي انعكس سلبا على 
العمل اخليري وكانت معظم املخالفات من قبل أشخاص 
دخ����الء على العمل اخليري، باإلضافة الى قيام العديد 
من املطابع بطباعة دفاتر ايصاالت دون احلصول على 
موافقة الوزارة وفي هذا الصدد نهيب بأصحاب املطابع 
هذا العام بع����دم االقدام على طباعة أي دفتر ألي جهة 

دون احلصول على املوافقة املسبقة من الوزارة.
كما بني الصانع ان الوزارة لم تسمح ولن توافق على 
إقامة أي س����وق خيري ولم متنح املوافقة على تنظيم 
األسواق اخليرية ألي شخص أو جهة، وأمام ذلك نهيب 
باملواطن����ني باملبادرة الى تبلي����غ اإلدارة املختصة في 
الشؤون عن أي معرض أو سوق خيري يقام باألخص 
في النزل. وبني الصانع ان وزير الشؤون أوعز للجهات 
املختصة بضرورة تشكيل جلنة خاصة ملتابعة املخالفات 

املرتكبة في العمل اخليري.
بشرى شعبان  ٭

قض���ت احملكمة اإلدارية صباح امس بإلغاء قرار 
وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل رقم 30/أ لسنة 
2010 اخلاص بإلغاء إش���هار نقابة األطباء الكويتية 
وذلك بالدعوى املرفوعة من رئيس النقابة د.حسني 
اخلباز ضد كل من وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
بصفته واجلمعية الطبية 
املتدخل���ة  الكويتي���ة 
انضمامي���ا بالدع���وى، 
وذل���ك بش���مول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة 
الش���ؤون  وإلزام وزير 
بصفته بأن يؤدي مبلغا 
وقدره 3000 د.ك تعويضا 
لرئيس نقابة االطباء عما 
اصابه من اضرار ادبية 
وألزمت���ه باملصروفات 
و1000 د.ك مقابل اتعاب 

احملاماة.
وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة االطباء الكويتية 
د.حسني اخلباز ان هذا احلكم القضائي يؤكد »الظلم« 
الذي وقع على النقابة بالقرار اإلداري لوزير الشؤون 
ويكشف مالمح ما مت لإلطاحة بنقابة االطباء لصالح 
اجلمعية الطبية بغير وجه حق وعلى أساس قانوني 

باطل.
وقال اخلباز: نبارك لزمالئنا هذا احلكم القضائي 
العادل والنزيه الذي رد اعتبار اعضاء نقابة االطباء 
واملؤسس���ني األصليني لها ورفع عنهم الظلم الذي 
وقع عليهم بق���رار حل النقابة، مش���يدا في الوقت 
نفسه بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي نصير ومالذ 

املظلومني.

محمد العواش

أحمد الصانع

د.حسني اخلباز


