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أكد رفضه لسياسة الكيل مبكيالني والتمييز بني أبناء الوطن

الكندري: احلكومة أسقطت املديونيات الصعبة
عن التجار وتركت املواطنني البسطاء في مهب الريح

»العلمي« يطلق املرحلة الثانية ملسابقة الكيمياء

راتبه ما أغرقه في الديون وزاد 
الفوائد عليه بط���رق جنونية، 
وال يخفى عل���ى أهل املعرفة أن 
هذا الفعل جتاوز لقوانني البنك 
املركزي، ما يدفعنا إلى التساؤل 
عن رقابة البن���ك املركزي على 
عم���ل البن���وك وإمكانية وجود 
صفقات في اخلفاء إلرهاق املواطن 
بالقروض الذي تسبب في ارتفاع 
أسعار املواد االستهالكية والسكن 
بشكل هستيري. وجدد الكندري 
دعوته لشرفاء األمة للوقوف مع 
هذه القضية اإلنسانية الشائكة، 
السماح لفئة ما بالتحكم  وعدم 
بأرزاق العباد والس���يطرة على 
حريتهم، مؤكدا اس���تمراره في 
الوقوف إلى جانب أبناء الوطن 
وهذا عهد قطعناه على أنفس���نا 
أم���ام اهلل ثم الش���عب الكويتي 
يلزمنا بالتحرك على كل الصعد 
حت���ى تتحقق املطال���ب ويعود 
االستقرار األس���ري االجتماعي 

إلى كل بيت.

انتصرت غرفة التجارة والتجار 
ورفض���وا األم���ر وأعلنوا حربا 
القروض  على مناصري إسقاط 
واملطالبني به، لكنهم لم يتخذوا 
هذا املوقف عندما أسقطت احلكومة 
املديوني���ات الصعب���ة بعد أن 
أوشك الكثير منهم على اإلفالس. 
واستطرد بأن إسقاط املديونيات 
الصعبة عن التجار كلف الدولة 
9 مليارات دينار استفادت منها 
مجموعة مح���ددة وفئة معينة، 
وكان���ت امليزانية في تلك األيام 
تعاني من عجز ش���ديد فأسعار 
البترول منخفضة جدا وال تغطي 
الدولة الضرورية  إال مصاريف 
ومع هذا استنفرت احلكومة إلنقاذ 
ه���ؤالء وإعادتهم إلى احلياة من 
جدي���د، فه���ؤالء املتباكون على 
املال العام هم أول من تعدى على 
حرمته وحرمة املستهلك وأجبروا 
احلكومة على انقاذهم على حساب 

املواطن املقهور.
وأكد الكندري أن الدس���تور 
س���اوى بني جميع املواطنني في 
احلقوق والواجبات، فلماذا تخالف 
احلكوم���ة النصوص الصريحة 
وتكيل مبكيالني ومتيز بني أبنائها 
وكأننا نحيا في العصور اجلاهلية، 
فإذا كان ه���ذا حال احلكومة مع 
التجار فاملواطنون ليس���وا أقل 
شأنا منهم وال أدنى في اإلنسانية 
واملواطنة، ل���ذا فإن من الواجب 
إسقاط القروض كاملة مع فوائدها 
وهذا أمر ال رجعة عنه وال حياد 
حتى يتحقق وتعود البسمة إلى 
شفاه اجلميع، مبينا أن أنصاف 
احللول غير مقبولة وأن صندوق 
املعسرين زاد اإلعسار ولم يساهم 
في حل املشكلة بل زاد الطني بلة 

واالمور سوءا.
ولفت إلى أن االدعاء أن إسقاط 
القروض سيؤدي إلى التضخم أمر 
باطل وال صحة له، فالبنوك هي 
التي تسببت في هذا االمر ومنحت 
املواطن قروضا ب� 70 ضعفا من 

املشاريع العلمية باتباع االسلوب 
العلمي. هذا وقد انطلق البرنامج 
بحضور أمني عام النادي العلمي 
وعضو اللجنة العلمية يوسف 
احلمد ومدير املركز الرئيس���ي 
وعضو اللجنة العلمية عبداهلل 

العويس.
دانيا شومان  ٭

شدد احملامي فيصل الكندري 
على ضرورة اتخاذ مجلس األمة 
احلالي قرارات جريئة وشجاعة 
تصب جميعها في صالح املواطن 
وحتقق طموحاته التي تكسرت 
على صخرة املجالس السابقة التي 
لم يف الكثيرون ممن وصلوا إلى 
قبة عبداهلل السالم بالوعود التي 
أنفسهم وعاهدوا  قطعوها على 
الناخبني عل���ى حتقيقها، ومنها 
التي جعلت  إس���قاط قروضهم 
الكثيرين منه���م خلف قضبان 
السجون فشردت عائالتهم وجعلت 

مستقبلهم في مهب الريح.
وقال الكندري: لقد آن األوان 
أن تعود الكرة إلى ملعب املواطن 
وأن يسترد كرامته وهيبته التي 
سلبت منه بعد الوعود الكثيرة 
واملماطالت املستمرة التي وصلت 
ف���ي نهاية املط���اف إلى الرفض 
املطلق إلسقاط قروضه والفوائد 
التي ترتبت عليه بسبب عسره 
وعدم قدرته على حتمل سداد أصل 
املال بعد أن تضاعف مرات ومرات 
نتيجة جش���ع البنوك وحتكمها 

برقاب عمالئها.
وتاب���ع: ان قضية إس���قاط 
الق���روض وفوائدها مضى على 
فتح صفحاتها 9 أعوام، ومازالت 
الكارثة تستفحل واألمور تزداد 
س���وءا وتعقي���دا، وال تلوح في 
األفق مبادرة حميدة وقرار حكيم 
يرفع البالء عن كاهل املواطنني 
ويعيد إلى أنفسهم السكينة بعد 
أن حرمتهم إياها إنذارات البنوك 
الظاملة وكتب الضبط واإلحضار 
واملالحقات املستمرة في كل مكان 
وكأنهم أصابوا جرما عظيما أو 

قتلوا رجال شريفا.
وأشار الكندري إلى أن جميع 
ما يسوقه رافضو إسقاط القروض 
من حجج باطلة جملة وتفصيال، 
وذلك ألن إسقاط أصل الدين يؤدي 
إلى حرم���ان البنوك من الفوائد 
املركبة ملدة 20 عاما قادمة، لهذا 

انطل���ق بالن���ادي العلم���ي 
البرنام���ج التدريب���ي الثان���ي 
الثاني���ة من فعاليات  للمرحلة 
مس���ابقة الكويت للكيمياء 2011 
� 2012 والت���ي تقام حتت رعاية 
د.فايزة اخلرافي وينظمها النادي 
العلمي بالتعاون مع وزارة التربية 
وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
ويشارك في املرحلة الثانية 
طلبة وطالبات الصف التاسع حتى 
الثاني عشر الفائزون والفائزات 
في املرحلة االولى، وحتدث في 
البرنامج أعضاء الهيئة التدريسية 
وأعضاء اللجنة العلمية للمسابقة 
من كلية الهندسة جامعة الكويت 
د.بدر البصيري )أستاذ الهندسة 
الكيميائي���ة( ود.محمد الصفار 
الكهربائية(  الهندس���ة  )استاذ 
ومن النادي العلمي عضو اللجنة 
العلمية عب���داهلل اليتيم، حيث 
قدم احملاضرون شرحا للطلبة 
والطالبات عل���ى كيفية تنفيذ 

فيصل الكندري

جانب من املسابقة

خالل حفل تكرمي املتطوعني ملتابعة انتخابات مجلس األمة 2012

الغزالي: إذا لم يطبق قانون جترمي االنتخابات الفرعية
فإلغاؤه أفضل من خلق ثقافة مخالفة القانون

أكد رئيس جمعية الشفافية 
الغزالي عل���ى اهتمام  صالح 
اجلمعية منذ نش���أتها بنزاهة 
االنتخابات وشفافيتها ولذلك 
ق���ادت حتالف مدن���ي ملراقبة 
االنتخابات في عام 2006، كما 
شكلت فريقًا ملراقبة انتخابات 
2008 و2009، الفت���ا ال���ى ان 
اجلمعية طلب���ت من حضرة 
صاحب السمو االمير متابعة 
انتخابات امة 2012 بشكل رسمي 
كما طلبت مراقب���ني دوليني، 
مش���يدا بدعم صاحب السمو 
االمير للجمعية وتلبية جميع 
مطالبها والتي عكست حرص 
س���موه على نزاهة وشفافية 
دور  وتعزي���ز  االنتخاب���ات 

مؤسسات املجتمع املدني.
جاء ذل���ك في مجمل كلمته 
التي القاه���ا اثناء حفل تكرمي 
املتطوعني واملتطوعات ملتابعة 
انتخاب���ات مجلس االمة 2012 
والذي اقيم مس���اء امس االول 
في قاعة مركز تنمية املجتمع 
بجميعة اليرموك االجتماعية.

اداء  الغزال���ي على  واثنى 
املتطوعني واملتطوعات ال���ذين 
كان ل��هم دورا بارزا في ط��مأنة 
املج��تم���ع عل���ى ش���ف��افية 
االنتخاب���ات م���ن امل���خالفات 
واجلرائم االنت���خابية املوجودة 
في مختلف دول العالم، موضحا 

من مشروعات اجلمعية ومنها 
اقامة منتدى الكويت للشفافية، 
حمل���ة ال تنمي���ة مع فس���اد، 
حملة تعزي���ز الدميوقراطية، 
النزاهة، مؤشر  ديوان تعزيز 
مدركات االصالح في اجلهات 
الفزعة لالرشاد  العامة، مركز 
القانون���ي، مش���روع حوكمة 
التعلي���م ومبادرة الش���فافية 
في الصناعات االستخراجية، 
مشيرا الى احلملة اجلديدة التي 
الشفافية  س���تتبناها جمعية 
بعنوان »انا احب الكويت واكره 
الفس���اد«، موضحا انها حملة 
وطنية اعالمية وعالقات عامة 
تهدف الى اقرار »قانون الهيئة 
العامة للنزاهة« والذي اعدته 
اجلمعية وحظي مبوافقة ودعم 
ومؤازرة 29 جمعية نفع عام 
واحتاد طلبة وعمال، معربا عن 
امله في ان يتم اقراره باجماع 
اصوات مجل���س االمة، لبناء 

كويت املستقبل.
جدي���ر بالذكر ان اجلمعية 
كرم���ت املتطوع���ني ملتابع���ة 
انتخاب���ات مجلس االمة 2012 
بحفل عشاء اقيم على شرفهم 
ومنحته���م ش���هادات تقدي���ر 
بهذه املناس���بة، كما قدم احد 
املتطوع���ني دروع���ا تذكارية 

ملجلس االدارة.
 ٭أسامة دياب

الفرعية  اخلاصة باالنتخابات 
وذلك لعدم وجود ادلة بالرغم 
م���ن ان القاصى والداني يعلم 
بثبوتها، موضح���ا انه اذا لم 
يطبق قانون جترمي االنتخابات 
الفرعية فالغاؤه افضل من خلق 
ثقافة مخالفة القانون، مبينا انه 
لم يتم ضبط اي جرمية شراء 
اص���وات بالرغم من وجود 10 
اسماء متورطة في هذه اجلرمية 
لدى اجلمعية جنح منهم مرشح 

واحد ورسب 9 آخرون.
وأس���تعرض الغزالي عدد 

ال�  اعداد املتطوعني قاربت  ان 
300 متطوع ومتطوعة خضعوا 
الى  لدورتني تدريبيتني، الفتا 
ان املفوضية العليا لالنتخابات 
عملت على مدار شهرين وحتى 
يوم االقتراع على اصدار تقرير 

اسبوعي اتسم باحليادية.
وأشار الى عدد من املالحظات 
التي سجلتها املفوضية العليا 
لالنتخابات على يوم االقتراع 
ومنها عدم اصدار النتائج بشكل 
رسمي الى اآلن، معربا عن اسفه 
حلفظ النيابة العامة للبالغات 

)أسامة أبوعطية( صالح الغزالي مع عدد من املكرمني  

استنكر أمني السر في جمعية 
التعاوني����ة عبداهلل  الش����امية 
املماطلة احلكومية في  االنبعي 
ال����ى احتاد  اع����ادة االنتخابات 
اجلمعيات التعاونية الذي مازال 
معينا ومسيسا من قبل وزارة 
الشؤون بعد أن كان القرار فيه 
دميوقراطيا يص����ب في صالح 
العمل التعاوني وقضية االسعار، 
داعيا نواب مجلس األمة الى فتح 
هذا امللف، واتخاذ موقف حاسم 
يضع حدا لفترة االنتكاس����ات 
البالد  التي ش����هدتها  السعرية 
اب����ان حل االحتاد قب����ل نحو 4 

سنوات.

مت افتتاح أكبر معرض لألثاث 
واملفروشات في منطقة الضجيج 
في موقع متميز يطل على الدائري 
السادس بجوار البنك التجاري 
وتبلغ مساحة املعرض 10000 متر 
مربع ويضم كل ما يحتاجه املنزل 

العصري حتت سقف واحد.
املدير العام لشركة ترندا بيار 
فرح صرح خ����الل االفتتاح بأن 
هذا املعرض يعتبر الفرع األول 
للشركة في الكويت وسيلحق ذلك 
فروع أخرى في منطقة اخلليج 
ولبنان. كم����ا أوضح بيار فرح 
ان املعرض يتكون من 3 طبقات 
تشمل كل ما يتعلق بغرف الطعام، 
وغرف النوم والصوفا العصرية 
حيث ميكن للعمالء اختيار املوديل 

ولفت االنبع����ي الى أنه ال وجه 
للمقارنة بني الدور الضعيف الذي 
يؤديه االحتاد املعني والصالبة 
التي تتس����م بها مواقف االحتاد 
املنتخب، مطالبا بتوحيد اجلهود 
ورص الصفوف إلعادة االنتخابات 
الى االحتاد كونها حقا مشروعا 
ملمثلي هذا الكيان املهم الذي يجب 
أن يدار بأيدي التعاونيني، وليس 
أن نعمل على تسليمه ملوظف في 
وزارة الشؤون رغم أننا نحترم 
ش����خصه، لكننا ننتق����د إدارته 
لالحتاد منذ تسلمه لها قبل نحو 

4 سنوات.
محمد راتب  ٭

املطبخ العصري واألواني املنزلية 
من أرق����ى املاركات العاملية. كما 
ان حديقة ترندا جتعلك تشعر 
بالراحة واالسترخاء من خالل 
عرض مجموعة رائعة من الزهور 
الطبيعية واالصطناعية باإلضافة 
ال����ى العديد من إكسس����وارات 
احلدائق من املظالت والكراسي 
وجميع لوازم احلديقة الى جانب 
كافي����ه راق وم����كان مخصص 
للترفيه عن األطفال. وفي نهاية 
حديثه أعرب املدير العام بيار فرح 
عن ثقته في جناح هذا املشروع، 
متمنيا ان ينال املعرض إعجاب 
وثقة العمالء وقدم دعوة لزيارة 
معرض ترندا لألثاث واملفروشات 

في منطقة الضجيج.

الكويت  وأضاف االنبعي أن 
لم تش����هد هذا الغ����الء الفاحش 
واالرتفاع الصارخ في االسعار، 
إال في ظل االحتاد املعني، حيث 
شهدت اجلمعيات هجمة شرسة 
من التجار وأصحاب الشركات، 
وفي هذا العهد رأينا الكثير من 
السلع التي ارتفعت أسعارها مبا 
يصل الى 300%، وصرنا نسمع 
تهديدات بقطع السلع االساسية 
عن أرفف االسواق، وبات التاجر 
ه����و املتحكم وصاح����ب الكلمة 
الفصل في ظل ما تخضع له جلنة 
االسعار من ضغوطات لم تكن 
موجودة في عهد االحتاد املنتخب. 

واملقياس حس����ب رغباتهم، كما 
ميكنهم اختيار القماش املناسب 
لصنع الصوفا من بني مجموعة 
كبيرة ومتنوع����ة من اخلامات 
املستوردة، علما بوجود كفالة 
3 سنوات على اخلشب واالسفنج. 
ان معرض ترندا يضم مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من اإلكسسوارات 
واللوحات الفنية، وورق اجلدران 
باإلضافة إلى تشكيلة كبيرة من 
الستائر، والسجاد، واألرضيات 
الفنية، كما يوجد قسم لإلضاءة 
واألجهزة الكهربائية، كما تضم 
مجموع����ة كبيرة م����ن املكاتب 
املكتبية وتشكيلة  والتجهيزات 
كبيرة من الكراسي وقسما خاصا 
للمطابخ يشمل جميع احتياجات 

وش����دد االنبعي في تصريح 
صحافي على أن تذمرا واس����ع 
الطيف تشهده الساحة التعاونية 
إزاء الوضع احلالي لالحتاد الذي 
طال تعيني رئيسه احلالي، فقرار 
احلل ج����اء مخالف����ا لنصوص 
القانون، ول����م يتضمن الدعوة 
الى انتخابات خالل مدة محددة، 
وبالتالي فإنه عط����ل جزءا من 
الدميوقراطية في  أهم مظاه����ر 
الكويت، واختزل بشكل سافر هذه 
الدميوقرطية في شخص واحد، 
ما يستدعي من النواب األفاضل 
وضع هذه القضية على أولوياتهم 

دون محاباة أو مجاملة.
عبداهلل األنبعي

جانب من افتتاح معرض »ترندا«

األنبعي: عدم إعادة االنتخابات إلى احتاد اجلمعيات مخالفة للقانون

»ترندا« أكبر معرض لألثاث واملفروشات في »الضجيج«

عبدالرحمن العتيبي وأحمد مانع وفيصل هالل مع عدد من املشاركني في املاراثون

تعاونية ضاحية صباح السالم
نظمت ماراثونها األول

نظمت جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية املاراثون االول 2500 
متر حتت رعاية الشيخ طالل الفهد.

واعلن رئيس مجلس االدارة عبدالرحمن العتيبي ان املاراثون 
سيكون مبنزلة بداية لرعاية اجلمعية للرياضة والرياضيني، ومت 

توزيع جوائز قيمة على الفائزين وكذلك كؤوس وشهادات تقدير 
بحضور كل من عضوي مجلس االدارة احمد مانع وفيصل هالل.

اخلالد يترأس جلسة لوزراء اخلارجية العرب مع نظيرهم الروسي
القاهرة � كونا: بحث مندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
الس����فير جمال الغنيم أمس مع 
نائب األمني العام جلامعة الدول 
العربية السفير أحمد بن حلي 
الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة ال� 

137 ملجلس اجلامعة العربية.
ومن املقرر ان تبدأ أعمال الدورة 
137 ملجلس اجلامعة باجتماع على 
الدائمني غدا  املندوبني  مستوى 

اليوم على ان يليه اجتماع على 
مستوى وزراء اخلارجية العرب 

السبت املقبل.
ل�  الغنيم في تصريح  وقال 
»كونا« عقب اللقاء انه مت االتفاق 
على مشروع جدول اعمال مجلس 
اجلامعة العربية والقضايا التي 
س����ترفع على وزراء اخلارجية 
العرب لبحثها خاصة مشروع 
جدول أعم����ال القم����ة العربية 

العادية ال� 23 واملقررة في بغداد 
في ال� 29 من الشهر اجلاري.

وأضاف أنه مت االتفاق أيضا 
على أن يتضمن مشروع جدول 
أعمال القم����ة العربية عددا من 
القضايا الرئيسية وفي مقدمتها 
الفلسطينية والصراع  القضية 
� اإلس����رائيلي وتقرير  العربي 
العربية،  العام للجامعة  األمني 
باإلضافة الى تقرير رئيس جلنة 

تطوير اجلامعة العربية االخضر 
االبراهيمي حول تطوير منظومة 

العمل العربي املشترك.
وأوضح الغنيم انه من ضمن 
املواضيع التي مت االتفاق حولها 
هو تخصيص جلس����ة خاصة 
للقادة العرب في بغداد ملناقشة 
تط����ورات األوضاع في املنطقة 
خاص����ة األوضاع في س����ورية 
والتط����ورات احلالية في »دول 

ثورات الربيع العربي«.
وبني أنه تقرر عقد جلس����ة 
خاصة لوزراء اخلارجية العرب 
يوم الس����بت املقب����ل بالقاهرة 
برئاس����ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
خارجي����ة روس����يا س����يرغي 

الفروف.


