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د. علي العميرد. فيصل املسلم 

محمد هايف

مبارك اخلرينج

صالح املال

تواصلت ردود الفعل النيابية 
حول قضي����ة قانون اخلصخصة 
الذي اقره املجلس في جلسة خاصة 
مبداولته األولى وسط اعتراضات 
العديد من النواب حيث ش����هدت 
اجللسة انسحابا نيابيا احتجاجا 
على م����واد القانون في حني اجل 
التصويت على  رئيس املجل����س 
املداول����ة الثاني����ة حلني دراس����ة 
التعديالت النيابية في اللجنة املالية، 
وفي هذا االطار أعلنت كتلة التنمية 
واالصالح انها ستصوت ضد قانون 
اخلصخصة في مداولته الثانية إذا 
لم تؤخذ بعني االعتبار مالحظاتها 
على القانون. وقال الناطق باسم 
الكتلة النائب د.فيصل املسلم ان 
هناك مالحظات كثيرة على القانون 
سجلنا بعضها في اجللسة املاضية 
بغض النظر عن املوقف الالئحي 
من انعقادها، واخرى سنتقدم بها 
قريبا. واضاف املسلم في تصريح 
صحافي امس ان قانون اخلصخصة 
توجه عاملي وحل لكثير من املشاكل 
املزمنة التي يعاني منها املجتمع 
لكن آثرن����ا ان يرجع القانون الى 
اللجنة املالية لدراسته بشكل مكثف 
واالستماع إلى أصحاب االختصاص 
من جمعيات اقتصادية وقانونية 

شروط نيابيـّة لتمرير »الخصخصة«
المسلم: سـنصوت ضد »الخصخصة« إذا لم تؤخذ مالحظاتنا بعين االعتبار

العمير: السهم الذهبي يجب أن يكون إلزامياً للحكومة وليس اختيارياً

الخرينـج: خصخصـة النفـط تبديـد للثـروة ومخالفة للدسـتور

هايف: ملحق في سفاراتنا للتعريف باإلسالم
قدم النائب محمد هايف اقتراحا برغبة جاء فيه: 

أقترح تعيني ملحق خارج البالد يتبع لوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية يش���ترط فيه انه ممن عمل في االمامة ويحمل شهادة 
كلية الش���ريعة يكون على نفقة االمانة العامة لالوقاف او على 
مصارف اخرى حتددها الوزارة وله مكتب ملحق في س���فارات 
الكويت التي تقع في البالد غير االس���المية للتعريف باالس���الم 

في تلك البالد.
وقال هايف ف���ي اقتراحه أن هذا التوج���ه يأتي دعما وعونا 
لالقليات املسلمة ومساهمة في حل مشاكلها وما يطرأ من مشاكل 
تعترض وتعرقل املشاريع اخليرية التي باسم الكويت او اجلمعيات 
اخليرية فيها، كما يبرز دور الكويت في العمل االس���المي ونشر 
واظهار محاسن االسالم بصورته احلقيقية احلسنة والالئقة بهذا 

الدين العظيم وبأخالق املسلمني احلقيقية.
مش���ددا على ان مثل هذا االجراء بات ضروريا بعد الهجمات 

التي يتعرض لها الدين االسالمي.

واحتادات ونقابات عمالية خصوصا 
ان اللجنة لم جتتمع مع احد منهم 
واقتص����رت لقاءاتها على اجلانب 
احلكومي. واشار الى ان القانون 
اصبح اآلن واقعا بعدما اقر باملداولة 
األولى لذلك سنتقدم بتعديالت ان لم 
تؤخذ بعني االعتبار فإننا سنصوت 
ضده، مؤكدا ضرورة تالقي اجلهود 
املقترحات  القانون بهذه  بتعديل 
واقرار حزمة من القوانني االخرى 
قبيل اق����راره من منطلق ان واقع 
االداء احلكومي وانتش����ار الفساد 
يتطلبان مواجهتهما بقوانني رادعة. 
واوضح ان م����ن التعديالت التي 
تنوي الكتلة تقدميها على القانون 
تعديل تعريف التخصيص الوارد 
في املادة األول����ى الى نقل ملكية 
املشروع العام بشكل جزئي ال كلي، 
وتعديل املادة الثالثة التي ال جتوز 
اي عملية تخصيص في قطاعات 
النفط والتعليم والصحة اال بقانون 
واملادة 15 بأن يكون سهم الدولة 

الذهبي الزاميا ال اختياريا.
وكشف املسلم ان الكتلة ستدفع 
باجتاه طلب عقد جلسات خاصة 
قبيل اقرار قانون اخلصخصة في 
املداولة الثانية القرار قوانني اخرى 
طاملا نادى بها كل من كان يخاف 

خصخصته من غير آلية وشفافية 
تتماشى مع الدستور؟ وأشار الى 
ان خصخصة النفط مشروع خطير 
البد من التصدي ل����ه وان يكون 
للبرملان قرار واضح من اجل إصدار 
قانون لتطوير العمل وتش����جيع 
عمل الكويتيني بهذا القطاع املهم 
وعلى الن����واب عدم مترير قانون 

اخلصخصة احلالي.
تعديالت

م����ن جانب����ه كش����ف النائب 
د.علي العمي����ر عن وجود توجه 
نيابي لتقدمي تعديالت على قانون 
اخلصخصة الذي اقر في مداولته 
االولى. وقال العمير في تصريح 
صحافي» ان التعديالت ستقدم الى 
اللجنة املالية البرملانية االسبوع 
اجلاري، حتى يتسنى مناقشتها 
ودراس����تها قبل موعد التصويت 
على املداولة الثانية«. وذكر العمير 
ان التعديالت تصب في اكثر من 
املادة  اجتاه، ومن ضمنها تعديل 
15 املتعلقة بالسهم الذهبي، فمن 
املفترض ان يكون السهم احلكومي 
على سبيل الوجوب وليس جوازا 
مثلما هو موجود راهنا في القانون 
ويش����مل القطاعات كاف����ة. ودعا 

العمير الى احملافظة على نس����بة 
العمالة الوطنية وان تكون نسبة 
الرواتب مقترنة بالنسبة العددية 
العمير:  الولئك املوظفني. واعلن 
ع����ن وجود توج����ه نيابي جلعل 
القطاع النفطي وشركاته التابعة 
له ضمن القطاعات التي ال تخصص 
اال بقانون، مثلم����ا هو احلال مع 
القطاع����ني الصح����ي والتعليمي. 
وحض العمير على انش����اء جهاز 
رقابي يتابع عمليات اخلصخصة، 
ويحافظ على سالمة سيرها، ومينع 
اي تسلط او جشع من قبل التجار، 
وتكون اجلهة الرقابية حتت مجهر 
احلكوم����ة ومجلس االمة. وفضل 
العمير وضع حد اعلى لالستحواذ، 
حتى ال يك����ون لبعض املالك اليد 
الطولى في التصرف، وأال يكون 
االحتكار مقتصرا على فئة جتارية 
متنفذة، وطالب العمير باالسراع 
في اجناز القوانني االخرى املتعلقة 
بقانون اخلصخصة، ومنها قانون 
تضارب املصالح وحماية املستهلك، 
والضريبة الشاملة واحملافظة على 
االسعار، فالبد ان تقر هذه القوانني 
بأسرع فرصة ممكنة حتى يتسنى 
تطبيق »اخلصخصة« على اكمل 

وجه.

م����ن التخصيص وبي����ع الكويت 
وثرواتها وطرد العمال وس����حق 
الطبقة املتوس����طة كقانون الذمة 
املالية وقانون إنشاء هيئة مكافحة 
الفساد وقانون منع تضارب املصالح 

وتعديل قانون الضريبة.

ضرر كبير

كما أكد النائب مبارك اخلرينج 

ان اخلصخصة س����يكون ضررها 
كبيرا عل����ى املواطن، ما ينعكس 
على سوء أحوال العاملني من غير 
ان تكون هناك آلية حلفظ حقوقهم 
القانونية وان اخلصخصة تخالف 
مبادئ الدستور وعلى النواب في 
املداولة الثانية رفضها للمزيد من 
الدراسة. وأضاف انني في املداولة 
القانون وسألتزم  األولى رفضت 

بهذا املبدأ ألن هناك عبثا مبشروع 
الكويتيني  اخلصخصة وهو بيع 
والكوادر الوطنية للقطاع اخلاص 
من دون ان تكون هناك رؤى واضحة 
م����ن احلكومة في حف����ظ حقوق 
العاملني. وأوضح ان النفط يعتبر 
شريان احلياة واالقتصاد الوطني 
يعتمد عليه وخزينة الدولة تصرف 
من أنب����وب النفط، إذن كيف تتم 

الطبطبائي يسأل الحمود عن نشر إعالن في جريدة »األهرام« 
يتعلق بطلب أعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت

النائ���ب د.ولي���د  وّج���ه 
الطبطبائ���ي س���ؤاال لوزيرة 
التعليم  التربي���ة ووزي���رة 
العالي د.موضي احلمود جاء 
فيه: نش���رت جريدة األهرام 
املصرية في شهر مارس 2010 
إعالنا لكلية احلقوق بجامعة 
الكويت حتت عنوان س���فارة 
الكوي���ت � القاه���رة، تعل���ن 
كلية احلقوق بجامعة الكويت 
عن حاجتها لشغ����ل اعضاء 
هيئة تدريس بدرجة استاذ او 
استاذ مساعد او مدرس للعام 
اجلامعي 2011/2010 وذلك في 

التخصصات التالية: 
القانون  القانون اخلاص، 
اجلزائ���ي، القان���ون الدولي، 
القانون العام، لذا يرجى إفادتي 

باآلتي:
س���بب نش���ر اإلعالن في 
صحيفة مصرية وعدم نش���ر 
هذا اإلعالن في صحيفة كويتية 
بالرغم من أن وزيرة التربية 
العال���ي ردت على  والتعليم 
سؤال سابق بهذا الشأن بأنه ال 
يتم اإلعالن في الصحف العربية 
لطلب أعض���اء هيئة تدريس 
بجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي إال بعد النشر 

في الصحف الكويتية.
سبب اإلعالن عن طلب شغل 
وظيفة مدرس في كلية احلقوق 
بجامعة الكويت بالرغم من أن 
القرار رقم 1989/27 بشأن الئحة 
التدريس ينص  أعضاء هيئة 
على أن عضو هيئة التدريس 
ال تقل درج���ة األكادميية عن 

أستاذ مساعد.
سبب عدم تعيني الدكاترة 
الكويتيني املستوفني للشروط 
كأعضاء هيئة التدريس في كلية 
احلقوق واالستعانة بالعناصر 
األجنبية بالرغم من أن املادة 
26 من الدستور نصت على أن 
الوظائف العامة خدمة وطنية، 
وال يول���ى األجانب الوظائف 
العام���ة إال في األح���وال التي 

يبينها القانون؟
عدد أعضاء هيئة التدريس 
الوافدين في كلية احلقوق مع 
تزويدي بنسخة من شهاداتهم 
الدراس���ية )البكالوري���وس، 
واملاجس���تير، والدكت���وراه( 
وإفادت���ي عن م���دى انطباق 
الش���روط املقررة في اإلعالن 

املذكور عليهم.

المال يستغرب إجراءات العبداهلل بحق الحقل  الفني واإلعالمي
النائب صالح املال على  حمل 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل، 
التعسفية  مستغربا »اإلجراءات 
التي اتخذه����ا الوزير ضد احلقل 
الفني واملجال اإلعالمي«. وقال املال 
في تصريح صحافي: »ان الوزير 
الذي خرج من االستجواب األخير 
الذي قدم اليه مبخاض عسير، لم 
يلتفت الى املالحظات التي احتوتها 
محاور االستجواب، وامنا متادى 

في التضييق على احلريات«.
وب����ني امل����ال »ان العبداهلل لم 
يكتف بالتضييق على احلريات 
السياسية، وتعداها بالغا احلقل 

الفني واإلبداعي، مستخدما الالئحة 
التنفيذية لقانون املرئي واملسموع، 
والت����ي تعتبر ابنا غير ش����رعي 

ومناقضة متاما للقانون«.
وذكر املال »ان عالمات التضييق 
على املجال الفني الحت بوادرها 
من خالل اش����تراطات تعجيزية 
ومضحكة في آن«، شارحا »ومن 
التي وضعتها  الش����روط  ضمن 
وزارة اإلعالم إلجازة نص درامي 
طلب السيرة الذاتية ملؤلف العمل، 
حتى لو افترضنا جدال ان إحدى 
القنوات الفضائية قدمت عمال من 
تألي����ف الروائي جنيب محفوظ، 

أو أسامة أنور عكاشة«. وتساءل 
املال: »م����ا عالقة قان����ون املرئي 
واملسموع بالقائمني على األعمال 
الفني����ة والدرامية«، مالحظا »ان 
وزارة اإلعالم خضعت وبشكل الفت 
لقوى التشدد، وانحنت للتيارات 
السياسية املتشددة بأطيافها كافة، 
وما يهمن����ا راهنا ان يعتلي الفن 
الكويتي الريادة مجددا، ونشاهد 
أعماال فني����ة راقية، وال ريب في 
ان القنوات الفضائية قادرة على 
حتم����ل املس����ؤولية«. ودعا املال 
اإلعالم الى نبذ التعسف في التعامل 
انه  الكويتي، خصوصا  الفن  مع 

اشتهر بانفتاحه ومتيزه، على مدى 
العقود ال����� 5 املاضية، بعيدا عن 
الرقابة املتعسفة واجلائرة لوزارة 
اإلعالم، والتي اش����ترطت اخيرا 
السيرة الذاتية ملؤلفني أمثال جنيب 
أنور عكاشة،  محفوظ وأس����امة 
ورمبا األمر ينسحب على املمثلني 
القديرين: سعد الفرج وعبداحلسني 
عبدالرضا والفنانة القديرة حياة 
الفهد ان أرادوا إثراء املجال الفني 
بأعمالهم الدرامي����ة املميزة، وان 
كان األمر تطبيقا لالئحة جائرة، 
فإنه سيطول املبدعني الكويتيني 

والعرب

المطالب النيابية إلقرار 
قانون الخصخصة

تعري���ف  تعدي���ل   -
التخصيص الوارد في املادة 

األولى من القانون.
النف���ط  - تخصي���ص 
والتعليم والصحة بقانون.

- اق���رار قوان���ني الذمة 
املالية وانشاء هيئة مكافحة 
الفساد ومنع تضارب املصالح 

وتعديل قانون الضريبة.
تخصي���ص  ع���دم   -
القطاع النفطي والش���ركات 
التابعة له، كون ذلك مخالفة 

دستورية.
- تعدي���ل امل���ادة 15 من 
القان���ون وحتويل الس���هم 
الذهبي للحكومة ليكون واجبا 

وليس جوازيا.
- انشاء جهاز رقابي ملتابعة 

عمليات اخلصخصة.
أعل���ى  - وض���ع ح���د 
لالس���تحواذ على القطاعات 

املراد تخصيصها.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع ح�شة يف عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�شاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء - الن�صيم قطعة 2 �صارع 16 منزل 5 ق�صيمة 470 وم�صاحته 400م2 واملو�صوف 

بالوثيقة رقم 2003/3013 واحل�صة املعرو�صة للبيع قدرها الن�صف م�صاعًا.

ومك�صو  دوري��ن  وه��و مكون من  و�صكة  داخلي  �صارع  زاوي��ة  يقع على  �صكن خا�ص  بيت  عبارة عن  العقار 

باجلريي والتكييف عادي.

ثانيا: �شروط املزاد:

يبداأ املزاد للح�صة املعرو�صة للبيع بثمن اأ�صا�صي قدره 52500 د.ك »اثنان وخم�صون األفا وخم�صمائة  دينار  اأوالً : 

كويتي«. وي�صرتط للم�صاركة يف امل��زاد �صداد خم�ص ذلك الثمن على االأق��ل ومبوجب �صيك م�صدق من 

البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد  يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه  ث��ان��ي���ًا: 

وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على االأقل واإال اأعيدت  ث����الث���ًا: 

املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر. رابع�������ًا: 

اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإال اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�صة من يقبل  خام�صًا: 

امل��زاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�ص  ال�صراء مع زي��ادة الع�صر م�صحوبًا باإيداع كامل ثمن 

اجلل�صة على اأ�صا�ص هذا الثمن.

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

املزايدة فورًا على ذمته على اأ�صا�ص 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�ص من ثمن 

العقار.

اإجراءات  وم�صروفات  امللكية  وت�صجيل  نقل  ر���ص��وم  احل���االت  جميع  يف  امل���زاد  عليه  الرا�صي  يتحمل  �صابع���ًا: 

البيع يف  ع��ن  والن�صر  االإع���الن  وم�صاريف  واخل���رة  امل��ح��ام��اة  واأت��ع��اب  د.ك   200 وم��ق��داره��ا  التنفيذ 

ال�صحف اليومية.

اأن  دون  م�صئوليتهم  وعلى  البيع  الإج���راءات  املبا�صرين  وبطلب  للقانون  تطبيقًا  االإع��الن  ين�صر هذا  ث�ام�ن��ًا: 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

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

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

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

3 - تن�ص الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكنًا 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�صركات واملوؤ�ص�صات الفردية امل�صاركة يف املزاد على الق�صائم اأو البيوت املخ�ص�صة الأغرا�ص ال�صكن 

اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع ح�شة يف العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني 

ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/5/3م  املوافق  االثنني  يوم  وذلك 

التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/109 بيوع/1.

املرفوعة من:  فوزية عطا اهلل دخيل العنزي.

�شـــــــــــــــــد:  1- اإبراهيم حمود اإبراهيم العنزي.

2 - البنك التجاري الكويتي )خ�شم مدخل(

3 - بنك الت�شليف واالدخار )خ�شم مدخل(


