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قويعان يطعن بـ »تنقالت« جابر الخالد
ويرفض أي تغيير في »الدوائر الخمس«

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور 
املستقيلة  الحكومة  قويعان  حسني 
»االلتزام في اطار تصريف العاجل  ب�
م��ن األم����ور ب��ح��ي��ث م��ن امل��ف��ت��رض ان 
يلتزم كل ال��وزراء في هذا الجانب«، 
ال��داخ��ل��ي��ة  ق���رار وزي���ر  مستغربا م��ن 
ال��ش��ي��خ ج���اب���ر ال���خ���ال���د امل��ت��ع��ل��ق في 
ت���ن���ق���ات ب���ع���ض ق����ي����ادي����ي ال���������وزارة 
وخال هذه الفترة التي من املفترض 
ان ي��ل��ت��زم ف��ي��ه��ا ال�������وزراء ب��ت��ص��ري��ف 
العاجل م��ن االم���ور وال��ت��ي ال ش��ك ان 
»التنقات ليست ضمن اطار العاجل 

من األمور«.
وق�����������ال ق������وي������ع������ان ف�������ي ت���ص���ري���ح 
صحافي »اننا نشيد بحسم صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ صباح 
االح��م��د ل��ل��وض��ع امل���ت���أزم ال����ذي م��رت 
ف��ي��ه ال���ب���اد خ����ال ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة، 
ال س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ف����ي ع��اق��ة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتني 

وم��ا شابها م��ن ع��دم ت��ع��اون وتوتر 
م��س��ت��م��ر«، م��ض��ي��ف��ا ان »ق������رار سمو 
أم���ي���ر ال����ب����اد م���وض���ع اح����ت����رام ل���دى 
من  نتمنى  اننا  خصوصا  الجميع، 
الجميع االلتزام بما جاء في النطق 
في  يتعلق  فيما  سيما  ال  ال��س��ام��ي، 
ال���ق���ص���ور ال������ذي ان����ت����اب ال��س��ل��ط��ت��ني 
االداء  السابقة وس���وء  ال��ف��ت��رة  خ��ال 
وكذلك نصيحته وعتابه على بعض 

وسائل اإلعام«.
ودعا قويعان الجميع إلى »االخذ 
ف��ي ت��وص��ي��ات ص��اح��ب السمو أمير 
ال����ب����اد واالل������ت������زام ف����ي����ه����ا«، م���ح���ذرا 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة وه����ي »ح��ك��وم��ة 
ت��ص��ري��ف ال��ع��اج��ل م���ن االم������ور«، من 
ب���ع���ض امل�����م�����ارس�����ات واالن����ت����ه����اك����ات 
امل����رف����وض����ة، خ���ص���وص���ا ان���ن���ا ب���دأن���ا 
ن��س��م��ع ع���ن ب��ع��ض ت��ل��ك االن��ت��ه��اك��ات 
وم��ن��ه��ا »م���ا ق���ام ب��ه وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
الشيخ جابر الخالد من نقل وتعديل 

بني قيادات وزارة الداخلية ال سيما 
وانه كان واضح لنا ان هذه التنقات 
ت��م��ت ب��ط��ري��ق��ة م���زاج���ي���ة وك���ذل���ك من 
امل����ؤس����ف ان ه�����ذه ال���ت���ن���ق���ات ط��غ��ى 

عليها الطابع الشللي«.
واستغرب قويعان ان يقوم وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي اع��ت��م��اد ق����رار تنقات 
بعض القياديني خال فترة استقالة 
الحكومة، ال سيما وان »هناك قرارا 
بوقف النقل والندب في كل الوزارات، 
وال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة خ�����ال ه���ذه 
الداخلية  الفترة«، موضحا ان وزير 
»دائ����م����ا م����ا ي��ت��غ��ن��ى ب���ح���رص���ه ع��ل��ى 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون وه����ذا م���ا يختلف 
ت���م���ام���ا م����ع م����ا ق�����ام ب����ه م����ن ت��ن��ق��ات 
خال هذه الفترة، ال سيما واننا من 
الداخلية  ل��وزي��ر  ن��ق��ول  املنطلق  ه��ذا 
طبق القانون على نفسك اوال قبل ان 
والتزم  تطبيقه  في  االخرين  تطالب 
في القانون قبل ان تطالب املواطنني 

ب��االل��ت��زام ف��ي��ه، واج��ع��ل نفسك ق��دوة 
ل����ل����م����واط����ن����ني م������ن خ��������ال االل������ت������زام 

بالقانون وحتى يقتدوا فيك«.
واوض����ح ق��وي��ع��ان ان »م���ا ق���ام به 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن ت��دوي��ر وتغيير 

بني قياديي الوزارة وذلك في بعض 
ادارات ال�����وزارة ه��و ام���ر »م��رف��وض« 
وس����ي����ك����ون ل���ن���ا وق����ف����ة م���ع���ه ون���ح���ن 
م����ن االن ن��ط��ع��ن ف����ي ق���ان���ون���ي���ة ت��ل��ك 
ال���ت���ن���ق���ات«، م��ط��ال��ب��ا س���م���و رئ��ي��س 
ال������وزراء ال��ش��ي��خ ن��اص��ر امل��ح��م��د ب��ان 
»يلتفت إل���ى م��ث��ل ه���ذه االم����ور التي 
الفترة وان يكون هناك  تشوب ه��ذه 
ال���ت���زام م��ن ال������وزراء، ال سيما وان��ه��ا 
حكومة تصريف العاجل من االمور 
والبد ان تكون قراراتها مهمة ووفق 
مبدأ العاجل من االمور وال يشوبها 

اي تجاوزات«.
اخ��رى، طالب قويعان  ناحية  من 
ب����االل����ت����زام ب����ال����دوائ����ر االن���ت���خ���اب���ي���ة 
ال���ش���ع���ب  ان  خ����ص����وص����ا  ال����خ����م����س، 
ال���ك���وي���ت���ي ي��ع��ل��م ان ق����ان����ون ت��ع��دي��ل 
ال���دوائ���ر االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ر ف��ي مرحلة 
السلطتني  ب��ني  كبير  ت��أزي��م  سبقها 
في  وتسببت  التعديل  ق��ان��ون  ح��ول 

ت���ق���دي���م اس����ت����ج����واب ل���س���م���و رئ���ي���س 
ال���وزراء في ذل��ك الوقت ح��ول قانون 
ت��ع��دي��ل ال���دوائ���ر وم���ن ب��ع��د ذل���ك حل 
مجلس االم��ة 2003، ول��و ك��ان هناك 
لتم خال  ال��دوائ��ر  لتعديل  ض���رورة 
تلك الفترة وخال حل مجلس االمة 
ال���دوائ���ر  2003، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��ع��دي��ل 
إلى نظام الدوائر الخمس ولكن هذا 
م��ا ل��م ي��ت��م ب��ل اس��ت��م��ر ال��وض��ع على 
ال����دوائ����ر ال������25 إل����ى ان ج����اء مجلس 
2006 واق����ر ق���ان���ون ت��ع��دي��ل ال���دوائ���ر 

االنتخابية إلى شكلها الحالي«.
وأك�������د ق����وي����ع����ان ب����ان����ه »س���ي���ك���ون 
اول ال��ط��اع��ن��ني ف���ي االن��ت��خ��اب��ات اذا 
ت���م ف��ي��ه��ا اي ت��غ��ي��ي��ر ي��خ��ال��ف ن��ظ��ام 
ال���خ���م���س دوائ���������ر«، م���ش���ي���را إل�����ى ان���ه 
في  النجاح  وحالفني  الله  ق��در  »اذا 
الطاعنني  اول  االن��ت��خ��اب��ات س��أك��ون 
في صحة االنتخابات اذا تمت على 

نظام يخالف النظام الخمس«.

حسني قويعان

ن حملته االنتخابية
ّ

مخلد العازمي يدش
تحت شعار »رفقا بالكويت«

مخلد العازمي

ي��س��ت��ه��ل ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق مخلد 
التي  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  ال��ع��ازم��ي 
س��ت��ح��م��ل ش���ع���ار »رف���ق���ا ب��ال��ك��وي��ت« 
ب����ن����دوة ج���م���اه���ي���ري���ة ت���ح���ت ع���ن���وان 
»األزم���������������ة ال������س������ي������اس������ي������ة... ظ�������روف 
وأسباب«، يتحدث فيها عن الحالة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا الكويت 
اخيرا، وذلك اليوم االحد بعد صاة 
ال��ع��ش��اء ف���ي دي��وان��ي��ت��ه ف���ي منطقة 
سلوى شارع املخفر علما انه توجد 

اماكن مخصصة للنساء.

مبارك الخرينج

قيادات »الشؤون«
عند الخرينج اليوم

ي���س���ت���ض���ي���ف ال����ن����ائ����ب ال���س���اب���ق 
م���ب���ارك ال��خ��ري��ن��ج وزي�����ر ال���ش���ؤون 
الدويلة  ب��در  والعمل  االجتماعية 
ال��ه��ي��ئ��ة  ادارة  م���ج���ل���س  ورئ�����ي�����س 
فيصل  والرياضة  للشباب  العامة 
ال���ش���ؤون  وزارة  ووك���ي���ل  ال����ج����زاف 
م���ح���م���د ال����ك����ن����دري ف����ي ل����ق����اء ودي 
م���ف���ت���وح ف����ي دي����وان����ي����ة ال��خ��ري��ن��ج 
على طريق املطار اليوم االحد في 

التاسعة مساء.

حماد: نظام الفرز اآللي مرفوض
بعدما أثبت فشله في االنتخابات املاضية

سعدون حماد

ش������دد ال����ن����ائ����ب ال����س����اب����ق م���رش���ح 
ال����دائ����رة ال��خ��ام��س��ة س���ع���دون ح��م��اد 
على »اهمية إلغاء نظام الفرز اآللي 
الناخبني واع��ان  ف��رز اص���وات  عند 
ه��ذا  ان  ال��ن��ه��ائ��ي��ة«، مبينا  ال��ن��ت��ائ��ج 
ال���ن���ظ���ام »اث����ب����ت ف��ش��ل��ه ال�����ذري�����ع ف��ي 
االن���ت���خ���اب���ات امل��اض��ي��ة وت��س��ب��ب في 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن االخ���ط���اء ال��ت��ي ادت إل��ى 
ن��ت��ائ��ج م���غ���اي���رة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وال���واق���ع 
وت���س���ب���ب���ت ف�����ي ت���ق���دي���م ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
ال���ط���ع���ون االن��ت��خ��اب��ي��ة ال���ت���ي اث��ب��ت��ت 
امل����ح����ك����م����ة ال�����دس�����ت�����وري�����ة ص��ح��ت��ه��ا 
وبسببها خرج نواب ودخل غيرهم 
الن���ه���م ح���رم���وا م���ن ال���ف���وز ظ��ل��م��ا في 

البداية«.
واض������������اف ح�����م�����اد ف������ي ت���ص���ري���ح 
ال����ح����ك����وم����ة  »ع������ل������ى  ان  ص�����ح�����اف�����ي، 
التي وقعت  االخ��ط��اء  االستفادة من 
في االنتخابات املاضية بسبب الفرز 

اآللي والعمل على عدم تكرارها«.
ش��خ��ص��ي��ا  »ان������ا  ال��ع��ت��ي��ب��ي،  وزاد 
ظلمت من نظام الفرز اآللي، فالنتائج 
ال���ت���ي اع��ل��ن��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
الفعلية،  مخالفة لنتائج الصناديق 
ه����ذا االم�����ر ال�����ذي خ��ل��ف ال��ك��ث��ي��ر من 

الشكوك حول النتائج وهناك اخرون 
مازالوا يشككون في االص��وات التي 
ال��ف��رز  ن��ظ��ام  عليها بسبب  ح��ص��ل��وا 

االلي«.
وق��������ال ال���ع���ت���ي���ب���ي: »ل����ي����س ل��دي��ن��ا 
االس���ت���ع���داد ال��ك��اف��ي ل��ض��م��ان ن��ج��اح 
ال���ف���رز االل�����ي وم����ن االف���ض���ل تجنبه 
ت���م���ام���ا، وال����ع����ودة إل����ى ن���ظ���ام ال��ف��رز 
اليدوي لضمان نزاهة االنتخابات«.

بدر األنصاري يدعو الناخبني
إلى اختيار عناصر كفؤة وعقالنية

بدر االنصاري

قال الدكتور بدر االنصاري ان »عاقة 
في  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  السلطتني 
كثيرة  االخيرة شابتها مساوئ  املرحلة 
اض�����رت ب���ص���ورة م��ج��ل��س االم�����ة وال��ع��م��ل 
ال���دي���م���وق���راط���ي ف����ي ال����ك����وي����ت، وه�����و م��ا 
ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ا ج��م��ي��ع��ا م���راج���ع���ة ال��ن��ف��س، 
على  ال��وض��ع  بقاء  الن  الخلل،  ومعالجة 
ما هو عليه يعني ان التأزم مستمر حتى 
وان اج��ري��ت ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة«، مبينا 
ان ح����ل م��ج��ل��س االم������ة ح����ا دس���ت���وري���ا، 
قرار حكيم بعدما ضاع القرار التنموي، 
وف����ق����دت ال���ح���ك���وم���ة وال����ب����رمل����ان ب��وص��ل��ة 
الشخصانية  عليها  وسيطر  االول��وي��ات 
وعدم التعاون، واالستجوابات الخارجة 

على اصول االدوات الدستورية.
ال��ح��ك��وم��ة  االن�����ص�����اري، »ان  واض������اف 
فقدت عنصرا مهما يساعدها على العمل، 
وه���و ت��واف��ر ال��غ��ال��ب��ي��ة ف��ي م��ج��ل��س االم��ة 
ول��ذل��ك ل��م تستطع ت��م��ري��ر اج��ن��دت��ه��ا، بل 
لم تكن قادرة على تحديد رؤية واضحة 
لبرنامجها بسبب عدم توافر االستقرار، 
وتحصني منصب رئيس مجلس الوزراء 

م���ن م����س����اءالت ي��م��ك��ن االس���ت���غ���ن���اء عنها 
ب��س��ؤال ب��رمل��ان��ي او اج��ت��م��اع م��ع اط���راف 

حكومية تنهي محل الخاف«.
وش��دد على ض���رورة اختيار عناصر 
ب��رمل��ان��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ك��ف��اءة وال��ع��ق��ان��ي��ة 

والحرص على املصلحة العامة.

عبد الله نجيب املال ينوي
الترشح النتخابات مجلس األمة

|   كتب رضا السناري   |

ذك�����رت م���ص���ادر م��ق��رب��ة م���ن رج��ل 
األعمال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ف���ي ش���رك���ة امل����ا ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��م��وي��ل 
التجارة  لجنة  وعضو  واالستثمار 
والنقل في غرفة التجارة والصناعة 
عبد الله نجيب املا أنه ينوى دخول 
ان���ت���خ���اب���ات م��ج��ل��س األم������ة امل��ق��ب��ل��ة، 
مشيرة إلى ان املا »لم يحسم قراره 

بشكل نهائي بعد«.
وق��ال��ت امل���ص���ادر أن امل���ا ق���ال في 
اح���د ال���دواوي���ن ان���ه »ي��ب��ح��ث بجدية 
األم��ة«،  النتخابات مجلس  حه 

ّ
ترش

م���ب���ي���ن���ة أن�������ه ي���ع���ت���ب���ر م�����ن ال����وج����وه 
ال����ش����اب����ة ال����ت����ي ت���ح���م���ل ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
األفكار االصاحية، سواء في الشأن 
االق���ت���ص���ادي، ولفتت  أو  ال��س��ي��اس��ي 
إلى أن املا خاض تجربة انتخابات 

السابقة  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
وح��ق��ق ن��ج��اح��ا م��م��ي��زًا ف��ي اكتساب 

األصوات.

عبد الله املال

والله ولي التوفيق ،،،

جمعية ضاحية عبدالله السالم واملنصورية التعاونية

يسر مجلس اإلدارة دعوتكم حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية املقرر عقده بصالة 
يوم  وذل��ك  فاطمة،  مسجد  أم��ام  الواقعة  للبنات(  املشتركة  األنصارية  عطية  )أم  مدرسة 

الثالثاء املوافق 2009/4/7 الساعة الرابعة عصراً ملناقشة جدول األعمال التالي:
1- مناقشة تقرير مجلس اإلدارة واملصادقة عليه للعامني )2007/2006 ، 2008/2007(.

2- مناقشة تقرير مراقب احلسابات والتصديق على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية 
للسنتني املاليتني املنتهيتني في )2007/6/30 ، 2008/6/30(.

3- تعيني مراقب احلسابات وحتديد أتعابه للسنة املالية )2009/2008(.
4- انتخاب سبعة أعضاء ملجلس اإلدارة.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في االجتماع األول يؤجل االجتماع ملدة نصف ساعة ويعتبر 
االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره خمسة وعشرون عضوا على األقل.

مالحظات:
حتى  املسجلني  العاملني  األعضاء  على  واالنتخاب  العمومية  اجلمعية  يقتصر حضور   -1
2008/6/30 والبالغني إحدى وعشرون عاماً ميالدياً في 2009/4/7 مع رجاء اصطحاب 

البطاقة املدنية األصلية إلثبات الشخصية )قرار وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل(.

2- ضرورة مراجعة اإلدارة في حالة عدم استخراج بطاقة عضوية أو تغيير العنوان.
3- على جميع األعضاء من مواليد 1988م ضرورة إحضار شهادة امليالد عند حضورهم 

اجتماع اجلمعية العمومية للتأكد من إكمالهم للسن القانوني.
> علمًا بأنه سبق للجمعية إرسال التقرير املالي واإلداري للسنتني املاليتني )2007/2006 
، 2008/2007( بالبريد املسجل، ويرجى من األعضاء الذين لم تصلهم الدعوة لالجتماع 

مراجعة إدارة اجلمعية الستالمها.

دع���������وة
احملترمني حضرات املساهمني واملساهمات أعضاء اجلمعية العمومية  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:


