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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.




