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وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على طلب رئيس جلنة تنمية املوارد البشرية الوطنية البرملانية متديد تكليف اللجنة بدراسة املقترحات اخلاصة مبكافأة نهاية اخلدمة وتوحيد سلم 

الرواتب إلى نهاية دور االنعقاد الثاني. ووافق املجلس خالل مناقشته بند كشف األوراق والرسائل الواردة على منح جلنة الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية أسبوعني وشهرا للجنة الشؤون 

املالية واالقتصادية البرملانية إلجناز تقريريهما حول تعديالت هيئة أسواق املال. ورفض املجلس رسالة مقدمة من بعض األعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة املجلس يوم األربعاء في الساعة 

الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثالثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا. ووافق املجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد احلكومي بشأن 

مخالفة السؤال البرملاني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب املجلس الدستوريني إلبداء الرأي. ووافق املجلس على طلب رئيس جلنة حقوق اإلنسان البرملانية تكليف جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية باالنتهاء من إعداد تقريرها عن االقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني حلقوق اإلنسان وذلك خالل أسبوعني من تاريخه. وفيما يلي التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل

املجلس ميهل »التشريعية« أسبوعني إلنهاء »أسواق املال«
ان احلديث حدث خارج املضبطة 
الس���رية، والص���ورة أصبحت 
واضحة بأنه ال هناك تهديد من 
أي إنسان س���واء كان وزيرا أو 
نائبا آخر، فيجب ان ننتقل الى 

النقطة التالية.
٭ عبداحلميد دشتي: إثارة هذا 
املوضوع في بند التصديق على 
املضبطة ولكن اتضح ان احلكي 
»خرطي« مثله مثل »الشريط« 
وأقس���مت باهلل البّينة على من 
ادعى واليمني على من أنكر ونسكر 
املوضوع والشعب الكويتي فهم 

كل شيء.
٭ وصادق املجلس على املضابط 

)موافقة عامة(.
٭ رياض العدساني: »الشريط 

صچ« ما نبي نثبت العكس.
٭ خل���ف دميثي���ر: أرج���و من 
الرئاسة ان يقبلوا استقالتي من 

جلنة التحقيق في »الزور«.
٭ رئيس الوزراء سمو الشيخ 
جابر املبارك: لألسف الشديد كثر 
اللغط فيما يقال حول الشريط 
وأعتق���د ان الواج���ب ان يطلع 
اخواني اعضاء مجلس االمة على 
ما لدي ف���ي احلقيقة واطلب ان 
تكون اجللس���ة سرية ألظهر ما 
عندي م���ن معلومات حول هذا 

املوضوع وشكرا.
٭ م���رزوق الغ���امن: كان هناك 
طلب من الن���واب ونصه: نظرا 
الى ما اثارته وسائل االعالم من 
احداث حول الشريط والتساؤل 
عن مص���دره وما يحتوي عليه 
وما تضمنه من م���س بالنظام 
القوم���ي والبالد وكونه يهم كل 
كويتي، وليس شأنا خاصا ونظرا 
لقرار النائب العام بعدم تداول 

هدمك، احترمي نفسك.
٭ جمال العمر: من باب الزمالة 
من يتطاول على زمالئه النواب، 
فحسب الالئحة واملادة 88 و89 
فيجب ان تطبق الالئحة وتطرد 

الزميلة.
٭ مرزوق الغامن: األمر يأتي من 

النواب.
٭ جمال العمر: كررت نفس الكالم 

في القاعة هنا في اجللسة.
٭حم���ود احلمدان: بالنس���بة 
للكلمات التي تلقى على النواب 
بها نوع من االفت���راء والكذب، 
فالب���د ان يصدق اإلنس���ان في 
كالمه، ونحن في اجللس���ة ولم 
مي���ر علينا أي وزي���ر أو هددنا 

بأي شيء.
٭ يوسف الزلزلة: خطأ ان اإلنسان 
يأخذ كالما ويبني عليه، وأمتنى 
أال يأتي فاسق كاذب ونأخذ كالمه 

ونعممه.
٭ عبداهلل الطريجي: أمتنى ان 
يقوم أحد وزراء احلكومة وينفي 

أو يكذب.
٭ د.علي العمير: تلقى نفيا قاطعا 
تاما بأن يكون قد صدر منا هذا 
الكالم، قرار احلل حق دستوري 
لألمي���ر وكثير م���ن احلكومات 
السابقة رفضت كتاب عدم تعاون 
إقالة احلكومة  النتيجة  وكانت 
فه���ذا القرار قرار س���مو األمير 
التعاون مع املجلس،  وننش���د 
وننفي هذا ال���كالم نفيا قاطعا، 
فاألخت صفاء قد يكون اختلط 
عليها األمر أو سمعت خطأ من 
هذا النائب وكل دعوى ليس عليها 
دليل فأصحابها أدعياء وال منلك 

ان نهدد املجلس.
٭ صالح عاشور: مادة 92، 93 مبا 

واحاسب، كان هناك مقابلة على 
جريدة الوطن حملمد الهدية وتكلم 
عن جلان التحقيق وتكلم وقال ان 
هناك من يتعمد ان جلان التحقيق 
ال تنج���ح، فأنتم ما ذكرمت كالم 

الهدية.
٭ حمد الهرشاني: صفاء ألول 
مرة ص����ارت لها مهن����ة بهذه 
األساليب واإلس����اءة املتعمدة 
للمجلس في كل وسائل اإلعالم 
كل يوم، وهذا الكالم غير مقبول 
وسكتنا عنها واحترمناها وما 
تبيه هي من حل مجلس وحكومة 
لم ولن يحدث انت واللي هدمه 

نحن في غنى عنها.
٭ سعدون حماد: ما في نائب إذا 
في نائب كان قالت اسمه فالرئاسة 
يجب ان تكون حاس���مة في هذا 
املوضوع أرجوك طبق الالئحة.

٭ فيصل الكندري: اجللسة كانت 
سرية ويفترض ان هذا الكالم ال 
يخرج وإذا لم تكن لديها القدرة 
على ذكر اس���م النائب فاذكري 
اس���م الوزير أو تقدمني اعتذارا 
حق النواب، احترمي اجللس���ة 

كانت سرية.
٭ صفاء الهاش���م: ي���ا حليلهم 
محامني حق بعض، أنا سياسية 

املنصة، وهذا املجلس لديه من 
القدرة والنواب الذين يخافون اهلل 
ويستطيعون محاسبة أي وزير 

من الصفوف األمامية.
٭ صالح عاشور: أهم شيء هو 
مصلحة البلد ومصلحة البلد في 
االس���تقرار السياسي للمجلس 
واحلكومة وال نريد من أحد أن 
يس���جل بطوالت على حسابنا، 
فإذا تط���اول نائب على أعضاء 
املجلس بأنهم خائفون من احلل، 
فهذا غير صحيح فالدميوقراطية 
هي االحتكام للشعب، ومن يرد 
حل مجلس األمة يعش في أوهام 

الكويت ومتى نصوت  مصلحة 
أو ال نصوت؟

٭ عبداحلميد دشتي: قسما باهلل 
العظيم ثالثة ان هذا لم يحدث فال 
متلك احلكومة أن تهدد مجلسا 
به رجال كفؤ وهذا لم يحدث وإذا 
كان هناك نواب فعال هددوا بذلك 
فليملك الشجاعة ويقوم ويقول 
من الوزير ال���ذي هدد، وهذا لم 

يحدث في اجللسة السابقة.
٭ جمال العم���ر: هذا النائب ما 
عنده الشجاعة وال يستحق أن 
البرملان، وإذا  ف���ي  يكون نائبا 
حدث س���وف احط الوزير على 

افتتح رئي���س مجلس األمة 
العادية  الغامن اجللسة  مرزوق 
العلنية أمس الثالثاء املوافق 14 
أبريل الساعة التاسعة والنصف 
بعد أن كان قد رفعها الرئيس ملدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، 
وتال األمني العام أسماء األعضاء 
واحلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.

بند التصديق على المضابط

يصادق املجلس على املضابط 
ذات األرق���ام 1309/أ، و1309/ ب 

بتاريخ 1، 2 أبريل 2014.
٭ س���عدون حماد: بالنس���بة 
النائبة  لعالوة األوالد صرحت 
صفاء الهاش���م ب���أن النواب مت 
تهديدهم بعدم التعاون إذا مت إقرار 
عالوة األوالد، وقالت في تصريح 
آخر إن أعض���اء احلكومة كانوا 
يدورون على النواب ويقولون: 
إذا أقرت العالوة فسنقدم كتاب 
عدم التعاون، فاسأل األخت من 
هو الوزير ال���ذي كان يفر على 

النواب.
٭ صفاء الهاشم: مالها داعي هذه 
احلدة عزيزي سعدون وأبلغت 
أح���د الزمالء الن���واب ومبا أن 
املجالس أمانات ولثقتي وعلمي 
بأن احلكومة حتتاج إلى ديتوكس 
عقلي عشان تشتغل وهذا الكالم 
موج���ود، ومن متى احلكومة ال 
تهدد بهذا املوضوع، ومنذ شببنا 
إلى اليوم واحلكومة ال ترد على 

النواب، وهذا الكالم صحيح.
٭ عبداهلل الطريجي: س���بقني 
األخ س���عدون، وأريد احلكومة 
تقول هل دارت على النواب، ألنه 
ال نريد أحدا يزايد علينا ونعرف 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر يعقوب الصانع على املنصة وتبدو األمانة العامة

دشتي: ليس هناك ما يهدد أمن البلد واستقراره

العمير: لم نهدد بحل املجلس في حال إقراره 
عالوتي األوالد وبدل اإليجار

عبداهلل: ما شاهدناه كان ابتذااًل

الفضل يقترح إطالق اسم مارغريت تاتشر
على أحد الشوارع املطلة على اخلليج

اوضح النائب د.عبدالحميد دشتي 
انه لم يكن يفضل ان تقام جلس����ة 
لمناقشة موضوع الشريط ألن هناك 
موضوع في بيت الحكم وموضوع 

في النيابة العامة.
وقال د.دشتي: ان رئيس الوزراء 
ال يالم كونه احد ابناء االسرة الذين 

كلفوا من قبل صاحب السمو االمير 
بمتابعة الش����ريط، لكن الحمد هلل 
عقدت الجلسة والنواب هم المناط 
به����م ان يحكموا بعدما اطلعوا على 
الشريط، متسائال: هل هناك متهم؟

هل هناك جريمة؟ هل تبرأ ساحة 
البعض ويتهم البعض؟

وذكر د.دشتي: كلنا اجمعنا ان ما 
رأيناه »خرطي«، ال تشغلوا الشعب 
الكويتي، ليس هناك من يهدد امنه 

واستقراره بهذا الشريط.
وبين د.دشتي ان هناك اقتراحا 
قدم بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص 

الشريط وسقط االقتراح.

نفى وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.علي العمير 
ما اثير بشأن تهديد احلكومة العضاء 
مجلس األمة بحل املجلس في حال 
اقرار املجلس لزيادة عالوتي االوالد 

وبدل اإليجار.
وقال الوزير العمير خالل رده 
على اعضاء مجلس االمة في جلسة 

امس العادي���ة »ننفي نفيا قاطعا 
التهديد بح���ل املجلس فال يجوز 
التكلم بش���يء ال منلكه فقرار حل 
مجلس األمة بيد صاحب الس���مو 
األمير«، مش���يرا الى انه في كثير 
من االحيان »احلكومة ترفع كتاب 
عدم تعاون م���ع املجلس ويقوم 
سمو االمير بإقالة احلكومة وليس 

املجلس«.
واضاف »اننا ننشد املزيد من 
التعاون مع املجلس ومد يد العون 
مع نوابه وفق الدستور والقانون 
والالئحة من اجل مصلحة الوطن 
واملواطن« مؤك���دا انه »لم يصدر 
من احلكومة اي تهديد للنواب في 

هذا الشأن«.

وجه الن��ائب د.خليل عب�داهلل ابل 
الشكر الى رئ�يس الحكومة الشيخ 
جابر المبارك ل�ما عرضه من حقائق 
حول »الش����ريط«، مشيرا الى ان ما 
رآه هو »ابتذال« فكل مواطن ُيخدش 

مما رأيناه.
وأضاف ان هناك أجهزة مختصة 

تتابع الموضوع، والبد ان يقوم وزير 
الداخلية بدوره. وشدد على تحصين 
الجبهة الداخلية، مستغربا من انقياد 
الشعب الى هذا االبتذال بكل بساطة، 
مؤكدا ان الحل هو تطبيق القانون 

على الجميع.
وق����ال ان الحصن الحصين هي 

سلطتنا القضائية والبد من حماية 
اس����تقالليتها م����ع حقن����ا فقط في 

المخاصمة.
وذكر ردا على سؤال ان ما يقصده 
في االبتذال ه����و ما تم عرضه على 
شاشة العرض في المجلس من كالم 

منسوب للشريط.

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا 
برغبة جاء في مقدمته:

ال يخفى عل���ى اي كويتي دور 
البارونة مارغري�ت تات��ش��ر في فترة 
الغزو الصدامي الغاشم من تاريخ 
2 اغسطس 1990 وحتركها الفاعل 
واحلي���وي لتحرير ارض الكويت 
من الغزو وعودة الشرعية اليها. 
وهي ايضا كانت الالعب الرئيسي 
في حش���د قوات التحالف الدولي 

لتحرير دولتنا احل��بيبة، وكذلك 
كانت تاتشر من املؤمنات بالعمل 
الدميوقراط���ي، وه���ي التي أثنت 
الدميوقراطية  مرارا وتكرارا على 

الكويتية.
ومما س���بق ولبقاء ذكراها في 
التاري���خ الكويت���ي ولكي تعرف 
أجيالنا القادمة مواقفها فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة برجاء ملجلس األمة 

املوقر: 

ونص االقتراح على تس���مية 
الشارع ال�واقع على ش�ارع اخلليج 
ما ب���ني ال��س���ف��ارة البري�طانية 
وديوان س����م���و الش���يخ ناصر 
احملمد باسم »مارغ��ريت تاتشر«، 
الفاع��ل  وذلك تخلي���دا لدوره���ا 
والرئيس���ي في حت��رير الك�ويت 
وعودة الش���رعية اليها، وأي�ض��ا 
إلمي��انها باحلرية والدميوقراطية 

الكويتية.

العمير: احلكومة 
تنفي نفيًا قاطعًا 
أن تكون هددت 

النواب بحل 
املجلس فهو بيد 

سمو األمير

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة البابطني الگـرام
لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

طارق خالد عبداملح�سن اإبراهيم البابطني

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان
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مرزوق الغامن: رئيس الوزراء أطلع املجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله

املبارك: من الواجب إطالع النواب على ما لدي من حقيقة حول »الشريط«
رياض العدساني ود.حسني قويعانفيصل الدويسان ومبارك احلريص ماضي الهاجري وعبداهلل العدوانيسيف العازمي ومحمد طنا

الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود وهند الصبيح وم.عبدالعزيز اإلبراهيم

فيصل الكندري وعسكر العنزي وعبداهلل التميمي ومبارك احلريص ومحمد اجلبري وعبداهلل العدواني

فيصل الشايع ود.عبداهلل الطريجي وراكان النصف

الشيخ محمد العبداهلل

يعقوب الصانع

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك أثناء مغادرته املجلس بعد اجللسة السرية الشيخ خالد اجلراح والشيخ محمد اخلالد

باالنتهاء من اعداد تقريرها عن 
االقتراح بقانون في شأن الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان وذلك 
خالل اسبوعني من تاريخه متهيدا 
إلحالته الى جلنة حقوق االنسان 
بصفتها اللجنة املختصة ملناقشته 

باجتماعها.
6- رسالة من السيد العضو 
د.عبداحلميد عباس دشتي يطلب 
فيه���ا إلغاء قرار املجلس املتخذ 
بجلسة 2013/11/12 بإحالة جملة 
من املوضوعات الى جلنة حماية 

األموال العامة.
7- رسالة من السيد رئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية يطلب 
فيها إحالة تقريري اللجنة احلادي 
عشر التكميلي للتقرير 28 عن 
مش���روع قانون باملوافقة على 
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 
والتقرير الثاني عشر التكميلي 
للتقرير 17 عن مش���روع قانون 
باملوافقة عل���ى معاهدة منظمة 
املؤمتر اإلسالمي ملكافحة االرهاب 
الدولي الى اللجنة مباشرة بعد ان 
تبدي جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية الرأي فيهما.
8- رسالة من السيد رئيس 
جلنة التحقيق في قضية االيداعات 
املليونية يطلب فيها متديد املدة 
للجنة للقيام مبهمتها لتكون ستة 

اشهر من تاريخ تشكيلها.
9- رسالة من السيد رئيس 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
يطلب فيها تكليف جلنة الشؤون 
التش���ريعية والقانونية اجناز 

املعقودة
صب���اح الثالث���اء املواف���ق 

2014/4/15
1 � رس���الة من رئيس جلنة 
تنمية املوارد البشرية الوطنية 
يطلب فيها املوافقة على متديد 
التكلي���ف بدراس���ة املقترحات 
اخلاصة مبكافأة نهاية اخلدمة 
وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية 

دور االنعقاد الثاني.
2 � التقرير الدوري الذي أعدته 
األمانة العامة ملجلس األمة عن 
اجتماعات جلان املجلس الدائمة 
واملؤقتة خالل الفترة من 1 يناير 

2014 حتى 31 مارس 2014.
3 � رسالة مقدمة من بعض 
األعض���اء بطلب ان تكون بداية 
جلس���ة املجلس ي���وم االربعاء 
الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا على ان تبقى بداية جلسة 
يوم الثالثاء كما هي في الساعة 

التاسعة صباحا.
4 � رسالة من العضو صفاء 
الهاش���م تطلب فيها إحالة الرد 
احلكومي بشأن مخالفة السؤال 
البرملان���ي للحكم الدس���توري 
الى مستش���اري مكتب املجلس 
الدستوريني إلبداء الرأي، وإذا رأى 
مستشارو املجلس خالف الرأي 
احلكومي يحال األمر للمحكمة 

الدستورية.
5 - رسالة من السيد رئيس 
جلن���ة حقوق اإلنس���ان يطلب 
فيها م���ن املجلس تكليف جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 

اليوم.
كم���ا مت���ت مناقش���ة طلب 
لتشكيل جلنة حتقيق برملانية 
بشأن موضوع الشريط تقدم به 
عدد من الن���واب وكانت نتيجة 
التصويت على هذا الطلب موافقة 
7 أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا 
بسبب قرار النائب العام بحظر 
التداول في هذا املوضوع بشكل 

علني.

كشف األوراق والرسائل
الواردة ملجلس األمة بجلسته 

مت حترير مقاطع من التسجيالت 
بإزالة أو  الصوتية )األصوات( 
إدخال مقاطع بشكل غير منتظم 
في التسجيالت واالستنتاج بأنه 
أيا كان وراء تلفيق التسجيالت 
الهدف ه���و تضليل  فق���د كان 

املستمع لهذه التسجيالت.
وبع���د ذل���ك فت���ح النقاش 
للسادة النواب وقام سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء اثر ذلك بالرد 
على االستفسارات، حيث أكد ان 
كل ما مت عرضه خالل اجللس���ة 
السرية سيتم تسليمه الى النيابة 

تقارير جهات خارجية متخصصة 
تفيد بالتأكيد دون أدنى شك على 
ان جميع التسجيالت الصوتية 
التي فحصت  الڤيديو  وأشرطة 
قد مت العبث بها وال متثل نسخة 
حقيقية او موثوق بها لألحداث 
الڤيديو  املصورة في أش���رطة 
والتس���جيالت الصوتي���ة التي 
مت تقدميها من قبل مصدر غير 
معروف والتأكيد على انه متت 
إزال���ة مقاطع من التس���جيالت 

الصوتية.
كما وجد دليل يشير الى انه 

أو فهمها.
ثم مت عرض نتائج تقارير من 
جهات خارجية متخصصة تفيد 
بأن هذا الشريط األصلي ال ميكن 
استخالص اي صوت مفهوم او 

واضح منه.
وأفاد س���مو رئيس مجلس 
الوزراء بأنه مت تس���لم مقاطع 
أخ���رى مرئية ومس���موعة من 
نفس املص���در تتضمن أصوات 
غير واضحة مع وجود ترجمة 

كتابية.
واس���تعرض س���موه ايضا 

املعلوم���ات حول���ه نتمنى عقد 
اجللسة سرية عمال بنص املادة 

69 من الالئحة الداخلية.
٭ جمال العم���ر: أعتقد ان كالم 
س���مو الرئي���س طي���ب فلماذا 
السرية؟ فاملجلس به من العقل 
انه مييز، وسكوتنا  والنضوج 
وحكمتنا في الفترة اللي طافت، 

خل يعرف الشعب الكويتي.
٭ مرزوق الغامن: هناك طلب من 
رئيس الوزراء و10 نواب والنائب 

العام.
ورفعت اجللسة لتتحول إلى 

سرية.
الغامن: تس���تأنف  م���رزوق 

اجللسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تستأنف اجللسة علنية

عقد مجلس األمة جلس���ات 
سرية بناء على طلب من احلكومة 
وطلب من مجموعة من النواب 
ملناقشة موضوع الشريط، ومت 
التصويت عل���ى الطلب ووافق 

املجلس على ذلك.
وفي بداية اجللسة السرية 
اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء 
أعض���اء املجلس عل���ى خلفية 
موض���وع الش���ريط وحيثياته 

وتفاصيله.
ثم مت عرض تسجيل مرئي 
اصلي سلم من أحد أفراد األسرة 
التسجيل عبارة  احلاكمة وكان 
عن تسجيل مرئي، الصورة فيه 
غير واضحة ومبهمة ودون وجود 
أصوات واضحة ميكن سماعها 

حماد: صفاء 
الهاشم قالت إن 
احلكومة هددت 

النواب بحل 
املجلس إذا مت 
إقرار زيادة عالوة 

األوالد

الهاشم: منذ متى 
واحلكومة ال تهدد 

املجلس؟!

دشتي: ال متلك 
احلكومة أن تهدد 
مجلسًا به رجال 

»كفو«

الغامن: حل املجلس بيد أمينة هي يد سمو األمير
قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن: 

إنه أدلى بصفته الدستورية وماجرت 
عليه اللوائح واالعراف البرملانية 

السابقة ببيان مقتضب حول موضوع 
»الشريط« فور عودة اجللسة الى 
علنية اوجز فيه اهم ما طرح في 
اجللسة السرية التي عقدت امس.

واضاف الرئيس الغامن، في تصريح 
للصحافيني عقب انتهاء اجللسة، انه 

يعتذر عن اخلوض وإدالء الرأي حول 
التفاصيل واملالبسات التي جرت 

في اجللسة السرية بشأن موضوع 
الشريط احتراما والتزاما وامتثاال لقرار 

النائب العام القاضي بحظر التعاطي 
او التداول او احلديث في هذا الشأن 
املنظور امام القضاء الكويتي الشامخ.

ودعا املولى تعالى ان يجنب الكويت 
الفنت وكل ما من شأنه زعزعة استقرار 
الوطن، مشددا على ضرورة العمل على 
طي صفحات العبث السياسي واشغال 

الناس مبعارك سياسية ال طائل 
منها تستهدف انحراف املؤسسات 

الدستورية عن طريق العمل واالجناز 
في امللفات التي تهم املواطنني.

واعرب عن االمل في ان تطوي هذه 
اجللسة التاريخية ملفا شغل الكويتيني 

ونعود الى العمل مبا يهم الكويت 
والكويتيني، مبديا اطمئنانه الى ان حل 
مجلس االمة بيد امينة هي يد صاحب 

السمو االمير وهو ايضا شعور 
الغالبية من النواب وال يخيفهم اشاعة 

حل البرملان.

واوضح انه مت حتديد موعد ملوضوع 
التعديالت املقدمة على قانون هيئة 

سوق املال في اللجنة التشريعية 
والقانونية البرملانية مدته اسبوعان 
لدراسته، وبعد ذلك يحال الى جلنة 

الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية 
لدراسته وبحثه ملدة شهر، مبينا ان 

ذلك ما مت االتفاق عليه ثم يعرض على 
املجلس للبت فيه.

واعرب عن االمل في ان تزود اللجان 
جدول اعمال املجلس بالعديد من 

التقارير للتصويت عليها واجنازها، 
موضحا انه سيتم ضبط تواريخ 

اجللسات حتى تكون اللجان انتهت من 
بعض تقاريرها لتعرض على املجلس 

الجنازها.

اإعـــالن عن بيع عقـــار باملــزاد العــلـنـي

وزارة العـــــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقــار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

الأربعاء املوافق 2014/5/7م - قاعة 48 - بالدور الثاين يف ق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - 

وذلك تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2013/202 بيوع/2.

املرفوعة مـن:  و�شحة �شعود فراج العجمي

 ضــــــد:
نهار �شامل بريك ال�شبيعي

أواًل: أوصـــاف العقار:
< يقع العقار في منطقة الظهر قطعة 4 شارع 6 جادة 1 قسيمة رقم 17 الوثيقة رقم 3395/ب لسنة 1994.

< العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت سكن خاص يطل على شارعني ومساحته 278 متراً مربعاً.
< العقار موضوع النزاع يتكون من دورين، والتكسية اخلارجية للعقار عبارة عن حجر جيري اللون أبيض.

< يتكون الدور األرضي من صالة وديوانية وحمامني ومطبخ وغرفة، ويتكون الدور األول من عدد 4 غرف وصالة وحمامني ويتكون 
امللحق من غرفة وحمام.

ثانيًا: شـــروط المــزاد:
أوال:

ثانيــــــــــًا:

ثالثـــــــــــًا:

رابعـــــــــًا:
خامســًا:

سادســًا:

سابعــــــًا:

ثامنـــــــــًا:

تاسعــــــًا:
تـنـبيه:

ملحوظة
هــامة:

< يبدأ املزاد العلني بثمن أساسي قدره »مائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي« ويشترط للمشاركة في املزاد 
سداد خمس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من 

أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل. 
< يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات 

ورسوم التسجيل.
< فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على 

ذمته في نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
< في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على األقل يؤجل البيع مع زيادة العشر.

< إذا أودع املزايد الثمن في اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم في هذه اجللسة من يقبل الشراء 
بإيداع كامل ثمن امل��زاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة في نفس اجللسة على أساس  مع زيادة العشر مصحوباً 

هذا الثمن.
< إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل في اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد املزايدة فوراً 
على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في اجللسة السابقة وال يعتد في هذه اجللسة بأي عطاء 

غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من ثمن العقار.
< يتحمل الراسي عليه املزاد في جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في الصحف اليومية.
< ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم من دون أن تتحمل إدارة 

الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
< يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

1- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.
2- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تنص الفقرة األخيرة من املادة 276 من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار 
بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.

يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشارك�ة في امل��زاد على القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة 230 من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.
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متديد تكليف جلنة املوارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية اخلدمة وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية الدور احلالي

تكليف »اإلسكانية« تقدمي تقريرها حول إلغاء قانون تأسيس شركات الكهرباء
د.يوسف الزلزلةمبارك احلريص حمد سيفطالل اجلالل

د.أحمد بن مطيع ود.حسني قويعان وحمدان العازمي

عدنان عبدالصمد يستمع حلديث بني رياض العدساني ود.عبداحملسن املدعج

د.عبداحملسن املدعج ود.علي العبيدي وعيسى الكندري وأحمد املليفي

ماجد موسى ومحمد اجلبري ومبارك احلريص ويبدو عسكر العنزي متحدثا ألحد النواب

فيصل الكندري

)هاني الشمري( د.نايف العجمي وياسر أبل 

صفاء الهاشم

د.عودة الرويعي يتصفح ملفاته

جانب من اجللسة د.علي العمير متحدثاصالح عاشور

ملدة ش���هر واحد بحيث جتتمع 
كل اسبوع مع االلتزام، وبالنسبة 
للرسالة رقم 3 بخصوص تغيير 
التغيير يكون  موعد اجللسات 
عودة اجللسات كل ثالثاء او ان 
جلسة االربعاء الساعة 10 صباحا، 
وموض���وع نهاية اخلدمة ليس 
به عدالة، وهناك وزارات مكافأة 
نهاية اخلدم���ة تصل الى مبالغ 
طائلة، يجب متديد املهلة للجنة 

لضبط هذه املكافآت.
٭ ماض���ي الهاج���ري: هن���اك 
اقتراح���ات بقوان���ني مهمة الى 
اللجنة التشريعية والى اآلن لم 
يأتينا الرد، وهذه الفئة عزيزة 
على قلوبنا وحتدثت مع رئيس 
اللجن���ة التش���ريعية ووعدني 

باحالتها االسبوع املقبل.
٭ يعقوب الصانع: توحيد سلم 
الرواتب والبديل االستراتيجي، 
فقد تب���ني غياب التنس���ق بني 
مؤسس���ات الدولة ووصلنا الى 
مرحلة نقد وتق���دمي مالحظات 
كثيرة وش���كلنا فريق من عدة 
قطاع���ات حكومي���ة وعقدوا ما 
يقارب 8 اجتماعات لتنتهي بوضع 
البديل االس���تراتيجي بتشريع 
العدالة  س���يقدم، وكذلك غياب 
في نهاية اخلدمة بني مؤسسات 
الدول���ة وهناك 8 نواب يقدمون 
اقتراحات ال تصلنا، لذلك تقدمنا 
بطلب التمديد، وانا متحفز للبديل 
االستراتيجي ونريد قانونا جامعا 
مانعا لهذا القانون، وسنستدعي 
املالي���ة والتأمينات االجتماعية 

لنعرف كلفة نهاية اخلدمة.
اوك���د  ٭ د.خلي���ل عب���داهلل: 
على وج���ود معلومات وبينات 
نستس���يغها م���ن االجابة عن 
االسئلة البرملانية، فهناك بعض 
املستشارين لدى بعض الوزارات 
لديهم فورمة واحدة في الرد، نحن 
نواب ومشرعون وغصب عليه 
يجاوب، يجب احلد من س���لوك 
هؤالء املستشارين اللي ما ورط 

البلد غيرهم.
٭ صالح عاشور: في موضوع 
مكافأة نهاية اخلدمة، هناك متييز 
واضح وهناك من يجمع بني قانون 
العمل في القطاع اخلاص والعمل 
االهل���ي، وقلنا للوزير ان هناك 
مكافآت نهاية اخلدمة تصل الى 
مليون دينار، نريد توضيحا من 

الوزير.
٭ وزير النفط علي العمير: نقدر 
حماس صالح عاش���ور، ونتفق 
ان هناك تفاوتا ونحن من اخذنا 
على عاتقنا ايجاد تقارب في هذه 
املزايات، ولكن ما ُشّرع بقانون ال 
نستطيع سلبه، اما املزايا الزائدة 
االخ���رى فهذا بدأنا ب���ه، وبدأنا 
مبشاركة النجاح واتخذنا اجراءات 
وان شاء اهلل سنجعل املزايا افضل 

ولكن في املعقول.
٭ مرزوق الغ���امن: صعب جدا 
االتف���اق وان كان هناك مقترح 

يوقع عليه اغلبية املجلس.
٭ صالح عاش���ور: قدم اقتراح 
ببدء اجللس���ات الس���اعة 1.30 
فاقترح دمج هذه الرس���الة مع 

باقي االقتراحات.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: االمور 
املذكورة في الرسالة غير واضحة، 
فأين س���تذهب القضايا بعد ان 
نخرجها م���ن جلنة حماية املال 
العام؟ وهناك آثار موجودة، وهذا 
االقتراح دس السم بالعسل، فهناك 

جلنة موكل لها هذه االمور.
٭ رياض العدس���اني: بدأنا من 
ش���هر 11 وال نحتاج 6 اشهر بل 

نحتاج يوما.
٭ مرزوق الغامن: تكليف اللجنة 
املالية شهرا واللجنة التشريعية 
اسبوعني لتقدمي تقريرها بشأن 

تعديالت هيئة سوق املال.
وترفع اجللسة الى الغد.

حسب تفسير احملكمة الدستورية، 
فنحن نستفتي االدارة املعنية في 
الدولة، ونشاطر االخت الفاضلة 
بحديد آلية معينة لدى مجلس 
االمة لك���ي نوفر اجله���د على 
حضراتك���م وان تتم مراجعتها 
قبل ان ترسل وتشاطر احلوكمة 

املجلس تقنني هذا املوضوع.
٭ وزير الصحة علي العبيدي: 
نؤك���د تعاونن���ا م���ع املجلس، 
ونقترح ان يذهب الس���ؤال اوال 
اخلبير الدستوري ومن ثم تأتي 

الينا.
٭ د.عل���ي العمي���ر: االس���ئلة 
البرملاني���ة تدرس من احلكومة 
بعناية، ولم نعترض على االسئلة 
اال البعض ال���ذي ال يتوافق مع 

الضوابط الدستورية.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة 
رقم 8 بالتمديد للجنة االيداعات، 
الوقت للجنة كاف جدا ولكن لم 
جنتمع، فأقت���رح متديد اللجنة 

بالتحقيق في 3 محاور، االيداعات 
والتحويالت وحسابات النواب، 
منذ 2006 وهذه القضية متشعبة 
وحساس���ة، وقطعنا شوطا في 
الش���ق اجلنائي ف���ي االيداعات 
ويجب ان تق���دم تقريرا بغطاء 

دستوري يكون متكامال.
٭ صفاء الهاشم: تقدمت برسالة 
الى املجل���س بخصوص ردود 
البرملانية  الوزراء على االسئلة 
بخصوص ع���دم تطابقها حلكم 
الدستورية، فحكومتي  احملكمة 
الرشيدة املفترض تكون واضحة، 
حكومتنا لدينا زغللة في البصر 
اريد احلكومة ان حتال االجوبة 
اآلتية من قبل احلكومة ان تعرض 
على فريق اخلبراء الدستوريني 
ويقولون لنا مدى صحة ما يرد 

الينا من احلكومة.
٭ محم���د العبداهلل: نكرر نحن 
ننشد التعاون مع املجلس حسبما 
رسمه الدستور والالئحة وكذلك 

دور االنعق���اد، فالقصد هو حل 
مجلس االمة وض���رب املجلس 

وتشويه صورته.
الطريجي: بالنسبة  ٭ عبداهلل 
للرس���الة االولى فهن���اك عدم 
عدالة ب���ني املوظفني الكويتيني 
في الوزارات، واؤيد منح اللجنة 
الوقت الكاف���ي ولكن امتنى من 
اللجنة محاولة النظر في بعض 

الدول املجاورة لسلم الرواتب.
وبالنسبة لتعديل موعد اجللسات 
فنحن حتدثنا في جلسة سابقة 
في مواعيد افتتاح اجللسة، واؤيد 
ان تبدأ اجللسة الساعة العاشرة، 
فأكثر اجللسات ما فيها نصاب، 
امتنى ان يكون بدء اجللس���ات 
الساعة العاش���رة وهناك بنود 
تصل الينا ليلة اجللسة وحتتاج 

وقتا لقراءتها ودراستها.
بالنسبة للرسالة الثامنة يطلب 
التمدي���د في جلن���ة االيداعات، 
فيجب ان نعلم ان اللجنة مكلفة 

الوقت محدود.
اوال بالنسبة للرسالة االولى فهي 
مثال على عدم املس���اواة وعدم 
العدال���ة والتمييز بني املوظفني 
الدولة، فيما  الكويتيني بأجهزة 
يتعلق مبكاف���أة نهاية اخلدمة 
وتوحي���د الرواتب، فال نقبل ان 
ش���ريحة من املوظفني يأخذون 
نهاية اخلدم���ة كبيرة وآخرون 
ال يأخ���ذون ش���يئا، فاملعلمون 
والطيارون وغيرهم لهم مكافأة 
نهاية خدمة، اما هناك موظفون 
ليس لهم شيء، أطالب بسرعة 
اجن���از جلنة املوارد البش���رية 

تقاريرها في هذا الشأن.
بالنس���بة لرس���الة جلن���ة 
حتقيق االيداعات، فهذه القضية 
واضحة في الش���قني السياسي 
والقانوني، فاجلانب السياسي 
يتم اس���تغالله استغالال بشعا 
ليتم تش���ويه الصورة، فعلينا 
االنتهاء من هذا امللف قبل نهاية 

ان تس���رع بإجنازه، ثم ان هذه 
قضية اقتصادية مدمرة بالبلد، 
وواجبنا ان نعمل على تقدمي شيئا 
البورصة، نحن  للمتداولني في 
ندفعكم حتى تستعجلوا تقدمي 
ما هو مطلوب منكم، هل يعقل ان 
يطلب املجلس من اللجنة شيئا 
فأليس من املفترض ان يرس���ل 
رئيس اللجنة كتابا الى املجلس 
يقول في���ه ان تكليفكم لن يتم 
إجنازه في الوق���ت احملدد، هذا 

طلب موقع عليه 24 نائبا.
٭ مرزوق الغامن: فليحدد وقت 
للجنة التشريعية ووقت للجنة 
املالية لتقدمي تقريرها في شأن 

املوضوع.
٭ فيص���ل الكن���دري: املجلس 
حدد املهلة اسبوعني قلنا ما في 
وقت ألن املوضوع ليس عندنا 

املوضوع في التشريعية.
٭ صالح عاشور: هناك اكثر من 
رسالة يجب ان نقف عندها ولكن 

تقاريرها عن االقتراحات بقوانني 
ب���ذوي االحتياجات  املتعلق���ة 

اخلاصة خالل اسبوعني.
10- رسالة واردة من يعقوب 
الصانع بتكليف اللجنة اإلسكانية 
بتقدمي تقريرها بش���أن انشاء 

شركة مساهمة.
11- رسالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب إحالة اقتراح 
يعقوب الصانع بإنشاء محطة 

الزور للجنة املختصة.
الرسالة  ٭ عبدالرحمن دشتي: 
األولى مستحقة، ألن املوضوع 
اللج���ان لديها  متش���عب، فكل 
الرسالة  مواضيع كثيرة، فهذه 
من جلنة تنمية املوارد البشرية 
بتمديد دراس���ة مكاف���آت نهاية 
اخلدمة والروات���ب لنهاية دور 
االنعق���اد رس���الة مس���تحقة، 
الرسالة األخرى، املجلس يجب 
ان يعرف ان عندما يوافق على 
الرسالة فينبغي معرفة مضمون 
الرسالة اوال، ونرجو ان توجه 
رسالة صريحة الى جلنة حماية 
املال العام إللغاء القرار السابق، 
وحتى ال نعيد املرافعة حول هذا 
املوضوع ألن هناك اسبابا دعتنا 

لطلب إلغاء القرار.
املوافقة  وأرجو من املجلس 
على ما طلبت فالطلب مستحق 
فكل موضوع في جلنة حماية املال 
العام حساس، وكانت اللجنة قد 
طلبت مهلة قبل ذلك، أرجو من 

املجلس ان يتمعن برسالتي.
٭ جمال العم���ر: بعض النواب 
يقول���ون كالم���ا لك���ي ينحط 
باملضبط���ة، وكان هن���اك طلب 
تكليف ديوان احملاسبة، واستغرب 
ان أغلب هذه التقارير سترفع الى 
املجلس نهاية دور االنعقاد احلالي 
السيما اننا بانتظار ورود تقارير 
ديوان احملاس���بة بشأن بعض 
القضايا محل التحقيق واللجنة 
طلبت مهلة اسبوعني بعد ورود 
التقارير إلجن���از تقريرها  تلك 
واملواضيع هي عقد شل، استاد 

جابر، تهريب الديزل، الداو.
أتكلم عن  الزلزلة:  ٭ يوس���ف 
الرس���الة رقم 5 والرس���الة 9، 
كان هناك طلب من املجلس قبل 
اسبوعني من اللجنة املالية لتقدمي 
تقريرها بشأن هيئة سوق املال 
وتعديالته، ولألسف لم جند أي 
ذكر لها، وال رسالة من اللجنة، هذا 

يدلل على احترام اللجنة لنا.
وحتى ان اللجنة التشريعية لم 
تقدم تقريرها فلتكتب رس���الة 
بس���بب التأخير، ه���ذه قضية 
مالية بحت���ة يفترض ان تذهب 
الى اللجنة املالية، احلكومة تقدم 
مشروع قانونها للجنة املعنية 
مباش���رة ألن هذا التأخير غير 
مبرر، واملشاريع تركن في اللجنة 
بسبب غير مبرر، وال يجوز أال 
يعلم املجلس سبب تأخير طلبه، 
أين تقرير اللجنة املالية بشأن 
هيئة سوق املال هذا أمر خطير، 

أين التبرير.
٭ فيص���ل الش���ايع: كالع���ادة 
د.الزلزلة يضع اللوم على اللجنة 
املالية ودائما يحدد الوقت على 
كيف���ه ليضغط اللجن���ة املالية 
فقانون مثل هذا يجب دراس���ته 

بعناية.
٭ مبارك احلريص: سمعت من 
اإلعالم ان املجلس كلف اللجنة 
التش���ريعية بتقدمي تقرير في 
القوانني واملشاريع، ونحن نرفض 
اتهام اللجنة فنحن نقوم بعملنا 
على أكمل وجه، فالقانون قانون 
هيئة س���وق املال ب���ه 3 مثالب 
دس���تورية في القانون وسلمنا 
مذكرة بذلك للحكومة ونرفض 

اتهام الزلزلة.
٭ يوسف الزلزلة: عندما يطلب 
املجلس ش���يئا فعل���ى اللجان 

الزلزلة: ملاذا لم 
تقدم اللجنتان 

املالية والتشريعية 
تقريريهما حول 
تعديالت هيئة 

أسواق املال

احلريص: قانون 
هيئة أسواق 

املال به 3 مثالب 
دستورية وخاطبنا 

احلكومة بذلك

الشايع: قانون هيئة 
أسواق املال يجب 

دراسته بعناية

الطريجي: أمتنى أن 
تقوم جلنة تنمية 
املوارد البشرية 

بتعديل سلم 
الرواتب

محمد العبداهلل: 
آلية معينة من قبل 
املجلس ملراجعة 
األسئلة البرملانية 

قبل إحالتها
إلى احلكومة

يعقوب الصانع: 
غياب التنسيق بني 
مؤسسات الدولة 

فيما يتعلق بالرواتب 
ومكافآت نهاية 

اخلدمة

املجلس يرفض 
مقترحًا ببدء جلسة 

األربعاء »اليوم« 
الساعة 12.30 

ظهراً


