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قدمـــت النائبــة د.ســـلـــوى اجلســــــار 
اقتــراحــــــا برغبــة طالبـــــت فيــه بإعــادة 
فتـــح مركز الزور الصحي، مع زيادة الطاقــة 
االستيعابية له، على أن يشتمل املركز علــى 
كــل اخلدمات الضرورية وخدمــة الطــوارئ 
الطبيـــــة، خاصة خالل العطل االســـبوعية 

والرسميــة.

الجسار إلعادة فتح مركز الزور الصحي

البراك: من حق أي مواطن مخاطبة السلطات العامة ولكن باسمه فقط
الطاحوس: ما حصل في اللجنة التشريعية »تصويت بالهمس« وسأكشف التفاصيل

العبيسان: نواب الدائرة الخامس�ة أكثر من تحدث عن المشكلة
الب�دون خ�ذل  م�ن  ه�م  والمجل�س  الحكوم�ة  الش�مري: 

محمد هالل الخالدي
أكد النائب مســــلم البراك حرية كل مواطن في مخاطبة الســــلطات 
العامة قائال ان هذا احلق يكفله الدســــتور وعلينا كنواب أن ندعم هذا 
التوجه، ولكن من املهم أن تعرف الســــلطة أن مجموعة الـ 26 وغيرها 
ممن يخاطبون السلطات العامة ال ميثلون اال أنفسهم وال يحق لهم أبدا 
احلديث باسم الشعب، فمن ميلك حق احلديث باسم الشعب هم النواب 
املنتخبون من الشــــعب فقط. جاء ذلك خالل نــــدوة بعنوان »من خذل 
البــــدون؟« التي نظمها املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية مســــاء 
أمس األول حيث أشار البراك إلى ذلك قبل حديثه عن قضية البدون. كما 
طرح النائب مسلم البراك تساؤال حول عدد أعضاء مجموعة الـ 26 فقال 
ملاذا 26 وليس أكثر؟ وأجاب: ألنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على أكثر 
من هذا العدد بعد اعتذار كثير من الشــــخصيات ألنهم يعرفون حقيقة 
هذا التحرك املشــــبوه. وأكمل: اننا نستغرب أن يدعي أعضاء مجموعة 
الـ 26 الدفاع عن األموال العامة ويركزوا في ذلك على قضية املقترضني 
والذين جتاوز عددهم 200 ألف مواطن ضاقت بهم السبل بسبب تخاذل 
البنك املركزي ويسكتون عن املليارات التي تسرق من البلد وتوزع على 

أشخاص ودول كانت لها مواقف مخزية ضد الكويت. 

قضية البدون

بعد ذلك عرج النائب مســــلم البراك علــــى قضية البدون وقال بكل 
حرقة: انه أمر محزن أن توصف احلكومة بقلة الوفاء مع أبناء هذه الفئة 
وهي التي تعرف أكثر من أي جهة أخرى حقيقة والء البدون ومواقفهم 
املشرفة للكويت، تعرف تضحياتهم في احلروب وفي موكب سمو األمير 
الراحل وفي الغزو العراقي الغاشم ثم يأتي من يأتي ويصفهم باخليانة، 
وأضاف: أحتدى أي شــــخص أن يثبت خيانة البدون للكويت. وقال ان 
موقــــف احلكومة املتخاذل مع البدون أمر مخــــز ولكن األكثر خزيا هو 
موقف اللجنة التشريعية التي وضعت امللفات وخلطت األوراق بطريقة 
مريبة، فلماذا تخلت اللجنة التشريعية عن مسؤولياتها وملاذا لم نسمع 
أصوات النواب يعارضونها باســــتثناء موقف النائب خالد الطاحوس، 
فأين ذهبت تلك الوعود االنتخابية والقسم الذي أطلقه البعض للدفاع 
عن حقوق هذه الفئــــة املظلومة؟ وأكد البراك أن أول من جتاوز قانون 
إحصاء 1965 هي احلكومة وخاصة وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير 
الداخلية احلالي الذي يعرف أكثر من غيره والء البدون للكويت حيث 
كان نائبا لرئيس األركان ويعرف بطوالت البدون في اجليش الكويتي 
ممن شــــاركوا في حرب 1967 وقدموا التضحيــــات بأرواحهم ودمائهم 
من أجل الكويت في »شــــعيب الباطن« عندما تصدوا للقوات العراقية 
وغيرها. واستنكر البراك هذا التخاذل من احلكومة في منح من يستحق 
من البدون شرف املواطنة كل هذه السنوات قائال ان سمو األمير الوالد 

الراحل الشيخ ســــعد العبداهلل وصفهم بأنهم كويتيون فلماذا لم يتم 
جتنيس من شارك في حرب 1967 ومن استشهد في موكب سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد ومن قدم التضحيات في حرب حترير الكويت، 
فهل هنــــاك أكبر من تقدمي النفس إلثبات الــــوالء؟ وأكمل: ان احلكومة 
مارست مع أبناء هذه الفئة أبشع صور االبتزاز والظلم بعد أن حرمتهم 
من أبسط احلقوق اإلنسانية فحتى املوتى لم يسلموا من احلكومة التي 
متنع إصدار شــــهادات وفاة لهم، ووصف البراك احلكومة بأنها حكومة 
عنصرية سيئة تغض الطرف عمن ميزق الوحدة الوطنية وهي تعرف 
ذلك، فكلنا نذكر خطاب صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد 
عندما قال في العشر األواخر من رمضان: انني لن أسمح لكائن من كان 
بأن ميزق الوحدة الوطنية، ثم بعد أيام يخرج علينا »أحد الســــاقطني« 
في قناة مشــــبوهة يعلم اجلميع من ميولها ويضرب بالوحدة الوطنية 
متزيقا في كل اجتاه وال تتحرك احلكومة لوقفه، فأين احلكومة من تنفيذ 

توجيهات صاحب السمو األمير وعلى من يضحكون؟!

مذكرة

بعد ذلك حتدث النائــــب خالد الطاحوس والذي ابتدأ احلديث أيضا 
عن مجموعة 26 قائال ان األيام املقبلة ستكشف حقيقة التحرك املشبوه 
لهذه املجموعة التي ال متثل إال نفســــها، وقال ان أي حترك يســــعى إلى 
جتاوز دور السلطة التشريعية أو التنفيذية حترك مرفوض وال يحق 
ألحد أن يتحدث بلســــان الشــــعب ســــوى النواب املنتخبني. ثم تطرق 
الطاحوس إلى قضية البدون قائال: انه سيقدم مذكرة حول ما حدث في 
اللجنة التشــــريعية، وقال ان هناك العديــــد من االقتراحات التي قدمت 
حلل مشــــكلة البدون وانه أحد املوقعني على هــــذه االقتراحات، ولكنه 
طلــــب إحالة موضوع التجنيس إلى جلنة الداخلية والدفاع، غير أن ما 
حدث في اللجنة التشــــريعية هو »تصويت بالهمس« وأحتدى رئيس 

اللجنة التشريعية أن يقول ان التصويت كان علنيا. وأضاف أن هناك 
من روج بأنني كنت أحتدث بالهاتف أثناء التصويت ولم أصوت وغيرها 
من االدعاءات الباطلة، ولكنني سأكشف كل شيء في املذكرة. وقال: ان 
موقفنا من البدون واضح وعــــن قناعة، وقد قلت أكثر من مرة ان هذه 
الفئــــة انتهكت حقوقها من الوريد إلــــى الوريد، وأنا أحد املوقعني على 
اقتراحات حل املشكلة، وأطالب دائما بإعطائهم حقوقهم اإلنسانية التي 

انتهكتها احلكومة وحرمتهم أبسط شروط العيش بكرامة.
فهل تريد احلكومة أن يأتي احلل من اخلارج وبضغط من اجلمعيات 
الدولية؟ وقال الطاحوس ان هناك دورا لنا نحن النواب وســــنقوم به 
ولن نكتفي بالتصريحات بل ســــنقدم اقتراحا جديدا وســــنعمل كل ما 

ميكن ومهما تطلب األمر. 
وانتقد الطاحوس موقف احلكومة من البدون وتعاملها معهم حيث 
أنها تضيق عليهم اخلناق وهي التي توزع أموال الشعب على دول الضد 
وتبني اجلامعات في اليمن والطرق في السودان وتقدم املاليني لألردن 

وهي الدول التي كانت لها مواقف مخزية ضد الكويت.

هؤالء من خذل البدون

كما حتدث في الندوة األمني العام لتجمع الكويتيني البدون مســــاعد 
الشمري والذي قال ان من خذل البدون هم ثالث جهات، احلكومة أوال، 
ومجلس األمة ثانيا، ومؤسسات املجتمع املدني ثالثا. فاحلكومة ومنذ 
صــــدور قانون اجلنســــية عام 1959 تالعبــــت مبصيرهم وكانت متنح 
اجلنسية بحســــب املزاج وليس بحسب املعايير. ومجلس األمة تناول 
موضوع البدون منذ دور االنعقاد األول عام 1963 وحتى اليوم دون أن 
يقدم حال جذريا ينصفهم ويرفع الظلم عنهم، ومؤسسات املجتمع املدني 

تقف متفرجة وصامتة أمام هذا الظلم دون أن حترك ساكنا.

موقف المرصد

وحول موقف املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية من مجموعة 
26 حتدث رئيس املرصد مطلق العبيسان قائال ان املرصد سينظم ندوة 
يوضــــح فيها موقفه من هذا املوضوع، وأضــــاف: أننا نعتقد أن قضية 

البدون أهم من هذه املجموعة وحتركها. 
وانتقد العبيسان من أسماهم بالنواب املتخاذلني الذين لم يلبوا الدعوة 
حلضور هذه الندوة خاصة من نواب الدائرة اخلامسة الذين كان موضوع 
البدون على قمة أولوياتهم أثنــــاء احلملة االنتخابية، وقال ان املرصد 
الكويتي يتابع هذه املواقف املتخاذلة وسينشرها للعلن ليعرف اجلميع 
حقيقة من ميثلهم ومن ميثل عليهم، وأشاد من جهة ثانية بالنائب مسلم 
البراك الذي وصفه بفارس املجلس، كما أشاد بالنائب خالد الطاحوس 

وحرصه على دعم قضية البدون قوال وفعال.

خالل ندوة بعنوان »َمْن خذل البدون؟« نظمها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية

سالم النمالن

فالح الصواغ

مبارك الوعالن

مسلم البراك وخالد الطاحوس ومطلق العبيسان ومساعد الشمري خالل الندوة

النمالن: تخصيص موقع باألحمدي 
لعرض السيارات المستعملة

قدم النائب سالــم النمالن 
اقتراحـــا برغبـــــة قال فيه: 
نظـــرا لعدم وجــود مكـــان 
عـــام مخصـــص لعـــــرض 
املســـتعملة  الســـيـــارات 
للراغبني في البيع او الشـــراء 
في محافظـــة االحمدي االمر 
الذي يضطـــر معه بعـــض 
الراغبني في بيع سيارتهم الى  
عرضها على ارصفة الطرقات 
التعاونية  وامام اجلمعيات 
وفي املناطق الســـكنية مما 
الى ازدحــام مروري  يؤدي 
وحـــــوادث بســـبب هـــذه 
اقترح  الظاهرة، لذا فإننــي 
»تخصيص موقـــع يبعد عن 
املناطق الســـكنية تعـــرض 
فيه الســـيـــارات املستعملة 

للبيع او الشراء في محافظة 
االحمـــدي خلدمـــة ســـكان 
محافظتي االحمدي ومبارك 

الكبير«.

الوعالن يشدد على ضرورة إقرار كادر التطبيقي:
تعنت الحكومة سيجرنا إلى المزيد من اإلضرابات

حمل النائب مبارك الوعالن احلكومة واملسؤولني 
في الوزارات املختلفة املســــؤولية عــــن االضرابات 
واالعتصامات التي شهدتها وتشهدها الساحة حاليا، 
مؤكدا ان االعتصام حق مشروع كفله الدستور والقوانني 
املختلفة ما دام يتم بشــــكل حضاري، مشــــددا على 
ضرورة اتباع احلكومة ومسؤولي الوزارات املختلفة 
لسياسة جديدة تقوم على اعطاء احلق ألصحابه من 
املوظفني الذين يسعون الى ابسط احلقوق املشروعة. 
مؤكدا مشروعية االعتصام الذي يقوم به اعضاء نقابة 
العاملني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
احتجاجا على عدم اقرار كادر لالداريني أسوة باالداريني 
في اجلامعة. وقال الوعالن في تصريح صحافي ان 
نقابــــة العاملني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب طرقت جميع االبواب، ولالســــف لم تكن 

الوعود من قبل املســــؤولني صادقــــة، وكانت جميع 
حتركات احلكومة مجرد وعود ال تســــمن وال تغني 
من جــــوع، لذلك من حقها التصعيد في ظل املماطلة 
وعدم اقرار احلق ألهله. وتساءل عن اسباب التأخر 
في اعطاء اعضاء نقابة العاملــــني في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حقوقهم، مع العلم ان 
االداريني هم من يحملون على عاتقهم تطوير املؤسسة 
واالرتقاء بها وهم ال يحصلون اال على اقل الرواتب 
واملكافآت. وشــــدد على ضرورة اقرار الكادر االداري 
للعاملني في الهيئة، وعدم جتاهل املسؤولني ملطالبهم 
املشــــروعة، مطالبا بالشــــفافية الكاملة وعرض كل 
التفاصيل لعدم اعطاء الفرصة للتنفع لبعض االفراد 
واجلهات، واجللوس مع اعضاء الهيئة والوقوف على 

مطالبهم وايجاد احللول الناجعة لها.

طالب النائب فالح الصواغ بوضع نهاية ملسلسل 
كادر العاملني في الطيران املدني والذي لم تتضح 
معالم نهايته حتى اآلن، رغم الوعود البراقة التي 
عاش معها موظفو هذه اجلهة احلكومية املهمة خالل 
الســـنوات القليلة املاضية على ما يتعرضون له 
من ضغوط لتسيير العمل، ولعل من بني أهم تلك 
الضغوط عمل هذا املرفق احليوي )مطار الكويت 
الدولي( مع ما يصاحب ذلك من تعرضهم املستمر 
لضوضاء الطائرات والغازات الناجتة عنها، مع 
العلم ان هناك بدالت مالية تصرف لنظرائهم في 

دول اخلليج عن تلك املخاطـــر، كل هذا من باب 
املسؤولية الوطنية وإلحساسهم العميق بأهمية 
ما يقومون به ردا لبعض ما قدمته الكويت لهم، 

فهل جزاء االحسان اال االحسان.
وبنـــاء على ما تقدم يجب االســـراع في اقرار 
كادر االدارة العامة للطيران املدني متاشـــيا مع 
النهج االصالحي حلكومتنا الرشـــيدة وتعزيزا 
لشـــعور العاملني بتلك اجلهة باالستقرار املالي 
والوظيفـــي وحتفيزا لهم لتقـــدمي املزيد واملزيد 

خلدمة الوطن.

الصواغ: كادر »الطيران المدني« إلى متى؟

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2009/11/9م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/129 بيوع/1.

املرفوعة من:     �شاره رابح مفرح الر�شيدي

�شـــــــــــــــــد:    1- م�شعل نزال عيد الر�شيدي     2- بنك الت�شليف واالإدخار

اأواًل: اأو�صاف العقار:      يقع العقار مبنطقة االندل�س - قطعة 5 - �صارع 1 - منزل 64 -  ق�صيمة 64وم�صاحته 500م2 واملو�صوف 

مركزي  والتكييف  وملحق  اأدوار   3 من  ومكون  واحد  �صارع  على  يقع  خا�س  �صكن  بيت  عبارة  العقار   .2005/7102 رقم  بالوثيقة 

واالأر�صيات من ال�صرياميك والرخام وحالته جيدة . الدور االأر�صي : �صالة + 4 غرف + حمامني . الدور االأول : �صالة + حمام + 

غرفة + �صالة + غرفة رئي�صية بحمام + مطبخ + حمام + غرفة . الدور الثاين : غرفة رئي�صية ملحقة بحمام + 4 غرف + حمامني . 

امللحق: ديوانية + حمام + غرفة �صائق + حمام + مطبخ .

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 230000 د.ك »مائتان وثالثون األف دينار كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س 

اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك  ذلك الثمن على االأقل اإما نقداً 

ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�صة 

على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة واليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�صاريف االإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين الإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ض ال�سكن 

اخلا�ض عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


