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أكدت مقررة جلنة املرأة النائبة د.اسيل العوضي ان 6
اللجنة ستلتزم بتقدمي حزمة تعديالت على القوانني 
القائم����ة ملعاجلة وضع املرأة ف����ي مختلف املجاالت، 
مشيرة الى ان اللجنة تعتزم دعوة النواب الى اجتماع 
لالستماع الى مالحظاتهم قبل طباعة التقرير النهائي 
الذي سيرفع الى املجلس قبل جلسة 25 مايو املقبل. 
وقالت د.العوضي في تصريح للصحافيني عقب اجللسة 

امس ان ارجاع التقاري����ر الى جلنة املرأة يرجع الى 
الرغب����ة في اكمال جميع املتطلب����ات املتعلقة باملرأة 
خصوصا ان اللجنة لم تنجز سوى ثالثة تقارير من 
اصل خمسة اعدتها بش����أن احلقوق املدنية للمرأة. 
وأش����ارت الى ان تأخر احلكومة ف����ي تقدمي بياناتها 
حول الكلفة املالية للقانون هو سبب عدم اجناز جميع 
التقارير، موضحة ان احلكومة وعدت بأن تقدم الكلفة 

املالية للقانون قبل نهاية الشهر اجلاري. وأوضحت 
ان ادخال تعديالت على التشريعات القائمة من دون 
ان يكون هناك قانون واحد خطوة اتبعناها بناء على 
آراء اخلبراء وجتارب الدول االخرى، مستغربة عقد 
مقارنة بني حقوق املرأة وقانون املعاقني. وذكرت ان 
املقارنة بني القانونني خاطئة جدا كون املعاق انسانا 

ال يستطيع تلبية احتياجاته ويحتاج للمساعدة.

أسيل: تأخر بيانات الحكومة عطّل إنجاز تقارير حقوق المرأة

»حقوق المرأة«.. إلى اللجنة المختصة مجددًا

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي جلس���ة أمس الساعة ال� 
9.30، وبعد تالوة اسماء املعتذرين 
مت التصديق على املضبطة من دون 

مالحظات.

بند األسئلة

انتق���ل املجلس ملناقش���ة بند 
االسئلة.

د.ضيف اهلل أبورمية يعلق على 
اجابة وزير الدفاع بشأن طائرات 
هوك: نش���تكي دائما من االجابات 
الناقص���ة واملبت���ورة بحجة ان 
املعلومات تؤثر على البلد، وبحجة 
املس���اس باألمن الوطن���ي، ولكن 
تفاجأنا ان االجابة على صفحات 
اجلرائد من آمر القوية اجلوية الذي 
حتدث في مؤمتر صحافي وقال ان 
هذه الطائرات موجودة، وجاوب على 
صفحات اجلرائد والوزير حجب 
االجاب���ة بحجة انه���ا متس األمن 
الوطني، فمن نصدق، الوزير أم آمر 
القوة اجلوية؟ ونقول للوزير ماذا 
يحدث في وزارتك؟ هل هذه أسرار 
عسكرية؟ واذا كانت كذلك ما هو 
االجراء الذي اتخذته ضد آمر القوة 

عادل الصرعاوي: كالم العمير 
خطير يفترض ان تعيه احلكومة، 
وتاري���خ مؤسس���ة املوانئ حافل 
بالتجاوزات، ال نريد حكومة داخل 

حكومة.
د.معصومة املب���ارك ترد على 
اجابة وزير املواصالت بشأن البريد: 
اذا تعط���ل البريد تتعطل مصالح 
البالد والعب���اد، وكان هناك فكرة 
شراء جهاز قيمته مليوني دينار 
ويفرز 30 ألف رسالة، ولكن لالسف 
هذا اجلهاز لم يستخدم ومت جتاهله، 
وس���ألت وزير املواصالت، ولكن 
االجابة غير واضحة، وتقارير ديوان 
احملاسبة تتناول سنويا هذا االمر، 
وكان يفترض ان يخدم جهاز الفرز 

اآللي منطقة اخلليج برمتها.
د.محمد البصيري: فعال اشترينا 
اجلهاز عام 1999 واس���تخدم ملدة 
سنتني، ومت ش���راؤه من ايطاليا، 
ولكن صيانته ال تتم اال من نفس 
الشركة وهو منذ 9 سنوات مهمل. 
وكل جلان التحقيق توصلت الى ان 
اعادة تشغيله مكلفة جدا، والتوجه 
الع���ام اآلن هو خصخصة البريد، 
واآلن ال���وزارة تعاقدت مع احدى 

اجلوية الذي نشرها في الصحف؟ 
واضح ان الوزير ال يريد االجابة، 
ولكن آمر الق���وة اجلوية فضحه 
ونرفض الس���رية ألنها معلومات 
عادية ونرفض املعلومات التي قدمها 

وال تتحجج باالمور الدستورية.
جاس���م اخلراف���ي: أرجو من 
اعضاء »التشريعية« اجناز تقرير 
رف���ع احلصانة، ألن هذا هو اليوم 

االخير.
حسني احلريتي: سيكون البند 

جاهزا بعد قليل.
سالم النمالن متحدثا عن اجابة 
وزير االعالم بشأن النقل التلفزيوني 
اثناء االنتخابات: كان ترتيبي اثناء 
انتخابات 2009 يتراوح بني ال� 8 و15 
في النقل التلفزيوني، اما مناديبي 
فكان ترتيبي يت���راوح بني االول 

وال� 5.
الش���يخ احمد العبداهلل: كنت 
أتابع االنتخابات واالسماء ترتفع 
وتنزل، وكان املندوبون في اللجان 
االنتخابية يعلن���ون نتائج غير 
رسمية وبناء على ذلك رددنا على 

السؤال.
سالم النمالن: االجابة لم تكن 

الشركات لتوزيع البريد.
د.معصومة املبارك: موضوع 
البريد طويل االمد، ونتمنى أال يفشل 
نظام ال� »B.O.T« وان تتم دراسة 
األمر جيدا ونري���د آلية لتعجيل 
سرعة املش���اريع ونريد تقليص 

الدورة املستندية.
مبارك الوعالن: ردا على اجابة 
الروضان بش���أن شكوى املوظف 
مبارك: تبادل االتهامات امر مخجل، 
يفترض ان نكون قدوة لذلك وجهت 
سؤاال حينما اتهمت ولكن كان هناك 
اتهام من نسج اخليال من زميل لنا 
اتهمنا من خالل شاشات التلفزيون 

وكانت اتهاماته جزافا.
عبدالرحمن العنجري ردا على 
اجابة وزيري الدولة واالشغال حول 
جتاوزات الدائري السابع: هذا سؤال 
وجهته في بداية دور االنعقاد االول 
واشكر وزير االشغال على اجابته 
الوافية، ومخالفات الدائري السابع 
ذكرت في تقرير ديوان احملاسبة 
وبعض الشركات استولت بوضع 
اليد وحتولت س���كنا للعمال دون 

واضحة وسأوجه اسئلة تفصيلية 
بهذا الشأن.

الشيخ أحمد العبداهلل: احلق لكل 
نائب ان يسأل وكانت االجابة في 
اغسطس املاضي وأرجو ان تكون 

االسئلة واضحة ومحددة.
علي الراش���د ردا عل���ى اجابة 
وزير النفط بشأن وجود الالئحة 
في مؤسسة البترول: سؤالي عن 
املوظفني املنتدبني رسميا الى مجلس 
االمة. وهناك ترقيات »تروح عليهم« 

مس���احة مليون متر مربع، ويتم 
استغاللها بشكل غير قانوني، ألن 
الترخيص للتخزين واس���تغلت 
بشكل آخر، وتستغل بقيمة ايجارية 

منخفضة.
د.محمد البصيري: مؤسس���ة 
املوان���ئ لديه���ا مس���احات غير 
مس���تغلة، ولكن هناك تشابك مع 
بعض املؤسسات احلكومية االخرى، 
فهناك تشابك مع الدفاع ومع املالية، 
لذلك أيدينا مغلولة، ونقوم حاليا 

ألنهم يعملون ف���ي مجلس االمة 
ويحصلون على تقييم ال حكم عليه! 

وأمتنى من الوزير انصافهم.
د.علي العمير: سؤالي هو عن 
ممارسة احلكومة في أراض متلكها 
ولكن يتم استغاللها بشكل سيئ، 
وس���ألت عن بعض االراضي في 
الش���ويخ وميناء عبداهلل، وأتت 
االجابات مبتورة بش���أن مؤسسة 
املوانئ الكويتية، وهناك عقد أبرم 
مع احدى شركات النقل الستغالل 

بحصر االراض���ي التي تقع حتت 
سيطرة املؤسسة لطرحها في مزايدة 
لتأجير االراضي، وهناك أراض في 
املنطقة احلرة ونقوم حاليا بحصرها 

الستغاللها االستغالل االمثل.
د.علي العمير: رد الوزير غير 
مقنع، املؤسس���ة ال تس���تفيد من 
االراضي التي لديها وتقوم بتأجيرها 
لشركات تس���تغلها لغير الغرض 
املخصص لها، وأصبح األمر جتارة 

وينتفع منها جتار بالباطن.

الصرعاوي: تاريخ مؤسس�ة الموانئ الكويتي�ة حافل بالتجاوزات 

الخرينج: نطالب الس�اير بإعادة النظر في لجن�ة العالج بالخارج

معصوم�ة: نطالب بتقليص الدورة المس�تندية ف�ي قطاع البريد

العدوة: ترجمنا الوحدة الوطنية بدمائن�ا و»الفرعيات« يفتقر إلى العدالة

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس األمة في جلس�ته العادية امس على عدد م�ن االتفاقيات االقتصادية لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي واحلماية املتبادلة لالس�تثمارات بني حكومة الكويت 

وحكومات دول عربية وأجنبية في مداولتيها االولى والثانية.
ووافق املجلس في املداولة االولى على اتفاقيتني بني حكومة الكويت واجلمهورية اليمنية 
أوالهما لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى 
رأس املال فيما اختصت األخرى بتش�جيع االس�تثمارات بني البلدين واحلماية املتبادلة لها، 
وأجل املداولة الثانية نتيجة العتراض عدد من النواب على مواقف اليمن الرسمية جتاه قضايا 

الكويت في احملافل الدولية.
ووافق املجلس كذلك في املداولة األولى على االقتراح بقانون في ش�أن تأسيس شركات 
كويتية مس�اهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه. وكلف املجلس 
ديوان احملاس�بة الفحص والتدقيق في عدد من املناقصات لتنفيذ مش�اريع إسكانية من قبل 
مؤسسة الرعاية الس�كنية ودراسة أس�باب جعل بعض املناقصات محددة بشركات عاملية 
محلية وحرمان الشركات األخرى املؤهلة من قبل املؤسسة محلية كانت أو أجنبية مع توضيح 

الس�لطة التي رخصت بهذا القصر وما اذا كانت جلنة املناقصات املؤقتة باملؤسسة او مجلس 
ادارة املؤسس�ة او رئيس مجلس اإلدارة واألسانيد القانونية التي استندت إليها السلطة التي 

رخصت بذلك.
ويقضي االقتراح املذكور ان يقوم ديوان احملاس�بة بدراس�ة أسباب انخفاض مدة تقدمي 
العطاءات في املناقصات ال� 4 التي مت طرحها خالل الفترة بني يناير وفبراير 2010 عن مثيالتها 
في املناقصات الس�ابق طرحها قبل هذه الفترة ودارسة آلية تأهيل الشركات لدى املؤسسة 

للوقوف على سالمة وكفاءة ضوابط وقواعد التأهيل.
ووافق املجلس على اقتراح آخر يقضي بأن تقدم جلنة شؤون املرأة البرملانية تقريرا متكامال 
عن القانون في ش�أن احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة على ان يعرض التقرير في جلسة 25 
مايو املقبل. كما رفض املجلس في جلس�ته أمس طلب النيابة العامة رفع احلصانة البرملانية 
عن النواب خالد العدوة ود.محمد احلويلة والصيفي مبارك الصيفي في قضايا انتخابات فرعية. 
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير جلنة الش�ؤون التشريعية والقانونية مبوافقة 23 عضوا من 
أصل احلضور وعددهم 47 عضوا بينما رفض�ه 23 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. وفيما 

يلي التفاصيل:

مجلس األمة وافق على المداولة األولى لتنفيذ محطات الطاقة وتحلية المياه باإلجماع وأّجل»الثانية« لتقديم التعديالت النيابية والحكومية

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي محاطا بالنواب على املنصة بينما حتاول النائبات الـ 4 التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون حقوق املرأة  احمد السعدون في حديث مع د.معصومة املبارك ود.روال دشتي ود.سلوى اجلسار ود.اسيل العوضي

الحريتي: رئيس الحكومة تفهم
معاناة المواطنين في السالمية

النمالن يسأل عن متابعة الحفالت في مدارس وزارة التربية
ــرة التربية ووزيرة  ــؤاال لوزي ــالم النمالن س وجه النائب س
ــي احلمود جاء فيه ان ما حدث في ثانوية  التعليم العالي د.موض
ــرمي الطالبات وادخال  ــاح خالل حفل لتك ــف العذبي الصب عواط
ــخص اثناء  ــد الرجال دون إخبار الطالبات عن دخول هذا الش اح
ــاء االمور من حضور  ــئ بعد أن منع أولي ــكل مفاج احلفلة وبش
ــال، ما اضطر  ــائية ومينع حضور الرج ــل، بحجة انها نس احلف
ــبب عدم احترام املدرسة  بعض الطالبات للخروج من احلفل بس
ــمعة املؤسسة التربوية، كما تتنافى  حلرمة خلوتهن، ال يليق بس
مع مبادئ الدين االسالمي احلنيف والعادات والتقاليد التي جبل 
عليها املجتمع الكويتي احملافظ، وكان يفترض من مديرة املدرسة 
ــة من  احلفاظ على بناتنا ألنهن أمانة في عنقها وذهابهن للمدرس
اجل االخالق والتربية والتعليم وليس للسماح لآلخرين بالدخول 
ــي الذي اكدت فيه  ــال: وبناء على التصريح الصحاف عليهن. وق
ــيخ دعيج دعيج الصباح  د.ميمونة الصباح انه كان برفقتها الش

بناء على دعوتها الشخصية له، وما قيل في التصريح الصحافي 
انها ليست اول مرة يحضر فيها رجل حفل تكرمي طالبات، وانني 
اتساءل: هل مت التحقيق مع مديرة مدرسة ثانوية عواطف العذبي 
ــخة من  ــة بنعم فيرجى تزويدي بنس ــاح، اذا كانت االجاب الصب
ــق، واذا كانت االجابة بالنفي فلماذا لم يتم التحقيق معها؟  التحقي
ــة االحمدي التعليمية وما االجراءات التي اتخذتها  وما دور منطق
املنطقة في هذا الشأن؟ وهل هناك قرارات استثناء من قبل وزارة 
ــالت تكرمي الطالبات، اذا  ــخاص حلضور حف التربية لبعض االش
كانت االجابة بنعم، فيرجى تزويدي باالسماء املستثناة حلضور 
ــل وزارة التربية  ــرمي الطالبات، وهل هناك جلان من قب حفل تك
ــم، فيرجى تزويدي  ــت االجابة بنع ــع هذه احلفالت، اذا كان تتاب
بنسخة من تقرير هذه اللجنة عن احلفل املقام في ثانوية عواطف 
ــة بالنفي، فلماذا لم تقم وزارة  العذبي الصباح، واذا كانت االجاب

التربية بإعداد مثل هذه اللجان؟

الحربش: ليتحمل رئيس الحكومة 
مسؤولية تأخر إصدار شهادات ميالد ل� 2500 كويتي

ــى ضرورة ان يتحمل  ــدد النائب د.جمعان احلربش عل ش
رئيس مجلس الوزراء والوزراء املعنيون مسؤولياتهم الكاملة 
لتأخرهم في حل معاناة ما يقارب 2500 حالة من ابناء الكويت 
ــريعة رغم تكرار املناشدات واملطالبات بضرورة  وبصورة س
ــتورية بحجة انهم ولدوا من  عدم حرمانهم من حقوقهم الدس
ــدا على انه ال  ــية«، مؤك ــات من فئة »غير محددي اجلنس امه
ميكن السكوت او قبول نواب االمة لظاهرة او فئة جديدة من 
ابناء الشعب الكويتي تكون بال هوية او تعليم او صحة، حتت 
ــة طارئة ومفاجئة ذات  ــر وجتاهل احلكومة املتعمد لقضي نظ
ــاني واضح محذرا في الوقت ذاته من تكرار االخطاء  بعد انس
ــاكل  ــررة في عجزها عن حل العديد من املش احلكومية املتك

التي كانت تتطلب قرارات بسيطة فقط، واآلن اصبحت ظواهر 
اجتماعية خطيرة يصعب ايجاد احللول املناسبة لها والشواهد 

على ذلك كثيرة.
ــدة من الكويتيني بال  ــريحة جدي وحذر د.احلربش من ظهور ش
ــالد واصدار  ــهادات املي ــن خالل تعطيل منح ش ــانية م حقوق انس
ــريحة من ابناء الكويتيني، مشيرا الى ان  االوراق الرسمية لهذه الش
ــارك في إصدار هذا القرار اجلائر وجميع املسؤولني الذين  كل من ش
ــة ذلك  ــوزراء املعنيني الذين يتجاهلون بحث ومناقش ــدوه وال اعتم
ــباب  ــاني بحق جزء من اطفال الكويت وجزء من ش القرار الال انس
ــتمروا في متسكهم  ــيتحملون عواقب قرارهم اذا اس ــتقبل س املس

وتعنتهم بتنفيذ هذا القرار الظالم وغير االنساني.

عبدالصمد: عرضنا على المحمد تنظيم »السالمية«

ــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  ــني احلريتي عن س نقل النائب حس
ــموه  ــاملية، مؤكدا ان س تفهمه الكبير ملعاناة املواطنني القاطنني في منطقة الس
ــة أمس بأنه سيتابع  طمأن نواب الدائرة األولى الذين التقوه على هامش اجللس
هذا املوضوع مع وزير البلدية د.فاضل صفر. واعرب احلريتي عن ثقته بتوصل 
سمو رئيس الوزراء الى حل سريع ملشكلة الساملية، مشيرا الى ان سموه استمع 
ــرح واف يستوجب اعادة تنظيم هذه املنطقة، وحسم املعاناة  من النواب الى ش
ــلم سمو الرئيس صورة من موافقة  ــنوات. وبني احلريتي انه س املمتدة منذ س
ــتثماري  ــى اعادة تنظيم املنطقة بني اس ــته األخيرة عل ــس البلدي بجلس املجل
ــريحة ليست بالقليلة من  ــتمالك، واوضح ان هذه املشكلة املزمنة تهم ش واس
املواطنني الذين نسعى جميعا في السلطتني التشريعية والتنفيذية الى إقرار كل 

ما يحقق مصاحلهم ومعاجلة كل ما من شأنه تعكير صفو حياتهم.

صرح النائب عدنان عبدالصمد بأن اجتماع نواب الدائرة االولى مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد كان بخصوص تنظيم 
منطقة الساملية الذي اعتمده املجلس البلدي بهدف حل املشاكل املزمنة 

ألهالي املنطقة التي مضى عليها زمن طويل دون اتخاذ قرار حاسم.
ــمو الرئيس الذي ابدى  ــد عرض االعضاء معاناة االهالي على س وق
كل تفهم واهتمام باملوضوع ووعد بااليعاز لوزير البلدية باالسراع في 
حل تلك املشكلة، واكد عبدالصمد ان النواب عرضوا كثيرا من املبررات 
ــيما ان اهالي املنطقة قد ضاقوا  ــم املوضوع، الس ــتدعي حس التي تس
ــاذا وعالجها  ــا ووجود تلك املنطقة على ما هي عليه يعتبر امرا ش ذرع
هو اوال من مصلحة الدولة وثانيا من مصلحة املواطنني، وقال: متفائل 
ــكلة، خلاصة ان وزير البلدية متفهم ايضا  جدا هذه املرة بحل هذه املش
ــاملية او ما  ــواء ما يخص منطقة الس ــه حماس حلل املوضوع س ولدي
ــيوخ وغيرها التي تعاني  يخص املناطق االخرى كخيطان وجليب الش
ــر اهالي املنطقة بأخبار سارة قريبا  ــاكل، ونأمل ان نبش من نفس املش

ان شاء اهلل. 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 2010/5/17م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/163 بيوع/1.

املرفوعة من:    1 - فالح مبارك �شعود احلجرف.

2 - �شقحه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 1 - مو�شي علي عامر العجمي.   �شـــــــــــــــــد: 

4 - من�شور مبارك �شعود �شال�س احلجرف 3 - طالل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

6 - نايفه مبارك �شعود �شال�س احلجرف 5 - معايل مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

8 - نايف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 7 - جهرية خالد حممد املتقلم    

10 - م�شعل مبارك �شعود �شال�س احلجرف 9 - نواف مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

12 - حجرف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 11 - �شعود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

14 - �شيته مبارك �شعود �شال�س احلجرف 13 - العنود مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

16 - خالد مبارك �شعود �شال�س احلجرف  15 - حزام مبارك �شعود �شال�س احلجرف   

18 - هيف مبارك �شعود �شال�س احلجرف 17 - ح�شة مبارك �شعود �شال�س احلجرف 

19 - �شيخة مبارك �شعود �شال�س احلجرف  

20 - مدير عام الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر ب�شفته الو�شي على االأبنة )اأبرار( قا�شر املرحوم/   

مبارك �شعود �شال�س احلجرف

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء الق�صر قطعة 3 �صارع �صعيد بن جبري ون�صر بن �صيار منزل 42 - 44 ق�صيمة 412 وم�صاحته 

1500 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 1995/23811. العقار عبارة عن منزلني متجاورين متالحقني كل عقار مكون من �صرداب 

+ 3 اأدوار + ملحق العقار مك�صي باحلجر االأردين والتكييف مركزي واحد العقارين به ديوانية كبرية. ال�صرداب: �صاالت + 

4 غرف + حمامني. الدور االأول: 5 غرف + حمامني + مطبخ + �صالة. الدور الثاين والثالث: كل منهما مكون من 5 غرف + 

حمامني + مطبخ + �صالة. امللحق: 3 غرف + حمامني + مطبخ..

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً: يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 720000 د.ك »�سبعمائة وع�سرون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س 

ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح 

اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

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

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

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

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة 

الكلية اأية م�سوؤولية.

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

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

           3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه 

كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة 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�س ال�سكن اخلا�س عماًل 

باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.
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السعدون: سنقّر  قوانين إنشاء شركات المدن السكانية والعمالية قريبًا

الدقباسي: موقفنا ثابت ولن يتغير تجاه األنظمة المساندة لالحتالل

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا اعضاء املجلس قبيل بدء اجللسة

سيد حسني القالف يتبادل احلديث الباسم مع مرزوق الغامن وخالد العدوة

خالد السلطان ومحمد هايف يتابعان حديثا بني د.روال دشتي ود.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك في حديث مع علي الدقباسي

صالح عاشور وصالح املال وفالح الصواغ ود.أسيل العوضي أثناء دخولهم القاعة

د. معصومة املبارك ود.روال دشتي تدافعان عن حقوق املرأة

الب�راك: من�دوب اليم�ن كان يرفض أي ق�رار لتحري�ر الكويت 

الس�لطان: لنتجاوز المواقف الس�يئة من أج�ل مصلحة الكويت

الغانم: االتفاقيات لمصلحة الكويت وإذا رفضناها فسندفع ضرائب

مزي�د: يج�ب التفريق بي�ن ه�ذه االتفاقيات ومواق�ف األنظمة

ترخيص! واحلكومة رفعت قضايا 
وصدر حكم االستئناف بتأييد احلكم 
اما التمييز فق���د صدر ضد حكم 
االستئناف ونتحدث عن 66 مليون 
دينار، واحدى الشركات دفعت املبالغ 
كاملة ولكن هناك 4 شركات لم تدفع 
واحدى الشركات عليها 35 مليون 
دينار في قضية واحدة وش���ركة 
اخرى عليها 8 ماليني دينار، فهل 
وكلت االشغال وزارة املالية لتجديد 

الدعوى القضائية؟
مبارك اخلرينج بشأن العالج 
في اخلارج: وصلتني اجابة وزير 
الصحة ورددت عليه بأن االجابة 
غير كافية، وقلت له في زيارة ملكتبه 
ان االجابة لم تصل وانا طلبت منه 

عدد املرضى في كل محافظة.
طلبت عدد احلاالت التي متت 
املوافق���ة عليها من قب���ل اللجان 
املختص���ة فيما يتعل���ق بالعالج 
باخلارج فاللجنة العليا هي التي 
تتحك���م ف���ي عب���اد اهلل فهي لها 
احلق في ان توافق على سفر هذا 
املري���ض او ال وهذا ال مينع النقد 
البناء فهناك حاالت سرطان واللجنة 
املختصة توافق على سفرها ولكن 
اللجنة العليا ترفض ارسال حاالت 
السرطان، امتنى من الوزير ان يجيب 
عن اس���ئلتي الن االجابة ناقصة 

واعتبر سؤالي قائما.
وزير الصحة د.هالل الس���اير: 
املشكلة ان بعض النواب يذهبون 
الى اللجان ويضغطون على اللجان 
الرسال حاالتهم الى اخلارج ولهذا 
وضعنا جلنة عليا لبحث احلاالت 
وهل هناك ضغط م���ن النواب ام 

ال؟
وأكثر الذين ذهبوا الى العالج 
باخلارج من منطقة النائب اخلرينج 
واذا ارسلنا كل حاالت السرطان الى 
اخلارج فمعن���ى ذلك انه ال توجد 
خبرة لدينا في ه���ذه احلالة، كما 
انها ليست حجة بارسال كل حاالت 

السرطان الى اخلارج.
مبارك اخلرينج: االجابة التي 
وصلتني غي���ر التي تكلمت عنها 
اآلن، رد الوزير حجة عليكم وليست 
لكم فهل اذا ذهب عضو او عضوان 
للضغط على اللجنة معناه ان كل 
النواب ذهبوا وضغطوا على اللجنة 
ولكن اين دور اللجنة؟ وملاذا ترفض 

ارسال احلاالت احلرجة.
وكيف يبدي الطبيب رأيه في 
تخصص ال يعرفه وأمتنى من الوزير 
اعادة النظ���ر في هذه اللجنة وان 
يراعى ظروف مرضى الس���رطان 
الذي تفش���ى في البلد فمستشفى 

موق���ف يعز علين���ا ان نقفه فهذا 
قدرنا وقدرهم.

فتحقيقات النيابة تأتي بشكل 
واض���ح باته���ام الن���واب بإجراء 
انتخابات فرعية في بيوتهم، وهذه 
من معلومات النيابة مؤكدة وعلى 
اجلميع ان يتحمل مس���ؤولياته. 
وأس���تذكر ملف الوحدة الوطنية 
والفرعي���ات هي احد أركان ضرب 
الوحدة الوطنية، ويجب ان تكون 
الكويت هي مالذنا الوحيد والصوت 
العالي ال ميكن ان يثنينا ان نقول 
قول احلق وهم يتحدون القانون 
فليذهبوا ال���ى القضاء ليتحملوا 

مسؤولياتهم.
وحدث ص���راخ ب���ني النواب 

الصرعاوي والعنجري والعدوة.
العنج���ري للطاح���وس: اقعد 

اقعد.
عادل الصرعاوي: نحن نتكلم عن 
مبدأ، هناك اتهام فلنذهب الى القضاء 
ليقول كلمته، الوحدة الوطنية حدنا 

فيها الكويت.
خال���د العدوة: ع���كان الزميل 
يعطين���ا مواع���ظ ف���ي الوحدة 
الوطنية، وال هو وال غيره يعطينا 
مواعظ في الوحدة الوطنية، وقد 
ترجمنا وحدتنا الوطنية بالدماء 
وهناك قان���ون بائس مطعون به 
أمام احملكمة الدستورية واحتجت 
منظمات الشفافية وحقوق االنسان 
ألن احلكومة تتدخل بطريقة غير 
ش���رعية في االنتخابات، وملاذا ال 

تشهرون االحزاب؟
وم���ن ادراك وم���ن أعلمك اننا 
أجرينا انتخابات فرعية؟ فهو استند 
الى تقرير املباحث الذي اذا وصل 
الى احملاكم س���قط بقوة الدستور 
والقانون، قان���ون منع الفرعيات 
قانون يفتقر ال���ى العدالة ونحن 
نطلب من االخوان رفع احلصانة 
عنا، ترى أن���ت دندنتك حول هذا 
املوضوع وصفت بالعنصرية وال 
أنسى كلمتك لألخ مبارك الوعالن 
عندما كان يستجوب فاضل صفر 
»أنت من الدس���توريني اجلدد« ال 
نقبل الهمز أو اللمز واربأ بنفسك 

أن تهوي الى هذا املستوى.
عادل الصرعاوي: أنا عنصري 
بالقانون وأول العنصريني وكالمك 
اعتراف ضمني بأنك قمت بانتخابات 
فرعية، هذا قانون ودستور ويجب 

ان نتحمل مسؤولياتنا.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على طلب رفع احلصانة عن النواب 
د.محمد احلويلة، وخالد العدوة، 
والصيفي مبارك الصيفي، علما ان 
التقرير وافق على رفع احلصانة 
عن النواب الثالثة وكانت النتيجة 

مكي جمعة ال يستطيع املريض ان 
يجد سريرا، وثقتي فيك ايها الوزير 
كبيرة »ان كنت تدري فتلك مصيبة 
وان كنت ال تدري فاملصيبة اكبر« 

ملاذا التمييز بني املرضى؟
جمع���ان احلرب���ش )نظام(: 
قدمنا مجموعة من الطلبات أمتنى 
التصويت عليها منها احلقوق املدنية 
للمرأة ارجو اعادته للجنة وادراجه 

على جلسة 2010/5/25.
العنجري: املفروض من الوزير 
فاضل صفر ان يرد النه كان موجودا 

اثناء التعقيب على اسئلتي.
وتال االمني العام اقتراحا بطلب 
اعادة تقارير جلن���ة املرأة الثامن 
والتاسع والعاشر على ان تعرض 
في تقرير واحد متكامل في جلسة 
2010/5/25 ويكون التصويت عليه 

نداء باالسم.
الصرعاوي: وردت فقرة وهي 
»تعاد هذه التقارير الثالثة ويعاد 
في قانون واحد« وسنجد انفسنا 
امام جترب���ة فريدة وهي ان نأخذ 
مواد من اكثر من قانون ونضعها 
في قان���ون واحد وهذا م           ا 
قالته اللجنة التشريعية وامتنى ان 
تؤخذ في االعتبار قضية التكلفة 
املالية، كما ان بعض اجلهات املعنية 
لم تستدع كوزارة التربية وديوان 

اخلدمة املدنية.
اخلرافي: أرجو أن يحال املوضوع 
للجنة الستدعاء كل النواب الراغبني 
في احلض���ور وأخ���ذ مالحظات 

النواب.
وليد الطبطبائي: قبل أسابيع 
أقررنا قانونا ل���ذوي اإلعاقة عن 
وضع املعاقني في التعليم والصحة 
واإلسكان واملرافق العامة واإلقامة 
والتأمينات وصدر بإجماع املجلس 
فكيف نعت���رض اآلن على قانون 

املرأة؟
وجرى التصويت نداء باالسم 

وجاءت النتيجة كالتالي:
موافقة 45، عدم موافقة 4، امتناع 

0، حضور 49.
موافقة على الطلب ويحال الى 

اللجنة.
وتال األمني العام اقتراحا آخر 
بشأن اعطاء قانون مكافحة الفساد 
والذم���ة املالي���ة األولوية وتقدمي 
تقريريهما ملناقشتهما في جلسة 
2010/5/11 بعد الرس���ائل، على ان 

يتم النداء باالسم.
عادل الصرع���اوي: هذا معناه 
تخصيص جلسة ونحن في جلنة 
األولويات خصصنا جلسات وجداول 
فما مصير هذين القانونني؟ وأمتنى 
ان يحال الى األولويات لتحديدها 
باالضافة الى قانون اخلصخصة 

واخلطة السنوية.
فيصل املسلم: التقارير مدرجة 
على اجل���دول، وجلنة األولويات 
حددت جلس���ات لهذين القانونني 
ويجب ان حتسم هذه القرارات من 

املجلس.
اخلرافي: سأطرح االقتراح كما 
جاء وإذا رفض سأحيله الى جلنة 
األولويات لوضع القانون على جدول 

األولويات.
صالح املال: بعد فترة سنكون 

جاس���م اخلرافي:  موافقة على 
ادراجه في اجللسة 5/11.

هناك اقتراح آخر.
وتال االمني العام اقتراحا آخر 
بش���أن تكليف ديوان احملاس���بة 
بالفحص والتحقيق في مناقصات 
الرعاية السكنية من حيث دراسة 
أسباب جعل املناقصات محددة على 
9 شركات عاملية وحرمان الشركات 
االخرى املؤهلة من قبل املؤسسة مع 
توضيح السلطة املرخصة لهذا االمر، 

أمام قانون مفصلي وهو اخلصخصة 
واآلراء املعارضة للقانون تطالب 
بإقرار قوانني أخرى لضمان مبدأ 
الشفافية والعدالة فال ميكن إهمال 
تلك القوانني مثل االحتكار وحماية 

املستهلك والضريبة.
وجرى التصويت على االقتراح 
ن���داء باالس���م وكان���ت النتيجة 

كالتالي:
حضور 42، موافق���ة 31، عدم 

موافقة 9، امتناع 2.

وكذلك من حيث االسانيد القانونية 
وصالحيات متخذي هذا القرار.

موافقة على تكلي���ف الديوان 
باالجماع.

بند اإلحاالت

واف���ق املجل���س عل���ى جميع 
االحاالت.

طلبات رفع الحصانة

ع���ادل الصرع���اوي: نحن في 

كالتالي:
حض���ور 47، موافقة 23، عدم 

موافقة 23، امتناع 1.
اخلرافي: يك���ون القرار رفض 
تقرير اللجنة وعدم رفع احلصانة 
الن���واب احلويل���ة والعدوة  عن 

والصيفي.
د.محمد البصيري: في جلسة 
3/2 طلبت احلكومة استعجال عدة 
اتفاقيات منطية )27 اتفاقية( وهناك 
اتفاق نيابي من اعضاء اللجنة عليها 

فأرجو مناقشتها.
السعدون: املجلس بدأ بالتقرير 
االول إلنشاء شركات الطاقة وانتهينا 
من املناقشة وأرجو استكمال هذا 
االمر ونصوت علي���ه في املداولة 
االولى والتعديالت تؤجل الى املداولة 

الثانية.
اخلرافي: نصوت على املداولة 

االولى ونؤجل املداولة الثانية.
أحمد الس���عدون: عندنا ايضا 
تقريران موج���ودان على اجلدول 
يتعلقان باملدن العمالية ونتمنى 
االنتهاء منه، وكذلك املتعلق باملدن 

السكنية.
اخلرافي: من املمكن ان ننتهي من 
مواضيع االتفاقيات واملدن العمالية 
واملدن االسكانية خالل جلستي اليوم 
وغدا، اذن اآلن نصوت على املداولة 

االولى.
د.محمد البصيري: وزير الكهرباء 
كان حاضرا اجللسة املاضية ولم 

يكتمل النصاب.
اخلرافي: اآلن نصوت على املداولة 
االولى للقانون بشأن انشاء شركات 
مساهمة عامة لتنفيذ محطات الطاقة 

وحتلية املياه.
السعدون: الوزير كان حاضرا، 
نعم، لكن التعدي���الت لم تصلنا 
رسميا وبالتالي ال أستطيع تسجيلها 

في محضر اللجنة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة االولى للقانون بشأن 
انشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ 
محطات الطاقة وحتلية املياه وكانت 
النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم 

موافقة �، امتناع �، حضور 39.
اخلراف���ي: ارجو م���ن النواب 
الذين لديهم تعديالت يقدمها الى 

اللجنة.

تقارير لجنة الخارجية بشأن بعض 
االتفاقيات بين الكويت وبعض الدول

احمد السعدون: كنت امتنى ان 
نوافق على االتفاقيات بشكل جماعي 
لكن تغيرت املتغيرات وبعض دول 
الضد اصبحنا نتعامل معها، فمثال، 

تتمة المنشور ص 6

البقية ص8

يشتغلون انتخابات
بع���د أن قرر املجلس إعادة تقارير جلنة ش���ؤون املرأة 
واألس���رة إلى اللجنة إلعداد تقريرها الشامل عن القانون 
علق أحد النواب بقوله »جلنة املرأة يش���تغلون انتخابات 
ويبون يصكون علينا«. ف���ردت إحدى النائبات »خبرتكم 

أكثر منا«.

محاوالت
حاولت النائبات ال� 3 د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار 
ود.أس���يل العوضي اقن���اع النائبة د.معصوم���ة املبارك 
باملوافقة على اقتراح اعادة التقارير اخلاصة بحقوق املرأة 
الى اللجنة اال انها أص���رت على موقفها الرافض وصوتت 

برفض االقتراح.

من أجواء الجلسة
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وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل يرفع يديه باجتاه االمانة العامة اثناء التصويت على االسماء بينما سعدون حماد ود.ضيف اهلل أبورمية يراقبانسمو رئيس الوزراء مخاطبا د.اسيل العوضي وروضان الروضان يستمع غامن امليع يقبل وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

مرزوق الغامن وخالد الطاحوس يضربان كفا بكف بعد حديث باسم بينهما والصيفي مبارك الصيفي وسعد زنيفر ومسلم البراك يراقبون

نواب »الشعبي« احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس في حديث مع د.سلوى اجلسار

حضور نسائي من طالبات اجلامعة تابع  سير جلسة امس

جوهر: يجب عل�ى اللجنة دعوة الوزراء لمعرفة م�ردود هذه االتفاقيات

هناك اتفاقية مع اليمن وهي حينما 
وقعت الواقعة وجاء العدوان الغاشم 
واالحتالل العراقي وقفت موقفا في 
غير صاحلنا والطامة الكبرى في 
11/29 كنا ننتظر قرار مجلس األمن 
بانسحاب القوات العراقية يأتي قرار 
اليمن برفض القرار مع كوبا والقرار 
التاريخي وهو اطول قرار في 34 
فقرة بوقف اطالق النار فامتنعت 
اليمن والرئيس اليمني يقول لصدام 
انقل املعركة الى الكويت فانه كان 
يحرض صدام فموقفها منها كان 
سيئا وامتنع وارفض التقرير مبنع 

االزدواج الضريبي مع اليمن.
محمد البصيري: نحن كحكومة 
اآلن تربطها مع اليمن عالقات طيبة 
الن السياسات اختلفت والعالقات 
اختلفت لكن هذا تاريخ ونحمد اهلل 
ان جتاوزنا هذه الظروف العصيبة، 
ويجب كشعوب ان نخرج وننسى 

هذه الفترة املظلمة.
علي الراش���د: )املق���رر( هذه 
االتفاقيات تخدم الكويت حتى في 
دول الضد الننا بحاجة للضرائب 
على املمتلكات الكويتية في اخلارج 
وعندنا استثمارات في اكثر من دولة 
وعندما نوقع فنحن املستفيدون 
حتى لو كان���ت مع دول كانت لها 

مواقف سيئة جتاه الكويت.
أحمد الس���عدون: هذا املوقف 
اليمني استمر حتى في املغرب وفي 
مؤمتر االحتاد البرملاني في بروكسل 
وكن���ا نطالب باخالء منطقتنا من 
اسلحة الدمار الشامل، وجاء املندوب 
اليمني ورف���ض الطلب في 2003 
تقرير نواكشوط علي عبداهلل صالح 
يطالب صدام بعدم انتظار صدام 
القوات الدولي���ة بل ينقل املعركة 

الى الكويت.
عادل الصرعاوي: نحن امام وضع 
شائك وهناك اتفاقيات ال تعرض 
على املجلس واخرى تعرض عليه 
الخذ رأيه والقضية ليست واضحة 
وهناك 26 اتفاقية ولن اوافق عليها 
جميعا بسبب عدم وضوح الرؤية 
خاصة في آلية توقيع هذه االتفاقيات 
فهل تعرض على مجلس الوزراء 
هل يعرف مردود هذه االتفاقيات 
وجاء الوقت ملعرفة ودراسة آلية 
هذه االتفاقيات، وامتنى من اعضاء 
اللجنة ارفاق آراء اجلهات املختصة 
عن مردود هذه االتفاقيات وسأعد 
طلبا العض���اء اللجنة الرفاق آراء 
تلك اجلهات، وهناك اتفاقية املجلس 
االوملبي اآلسيوي نفذت قبل التوقيع 

د.حسن جوهر: املجلس مقيد 
في قضية عدم القدرة على تعديل 
االتفاقيات وامنا الرفض او القبول 
ولذلك على اللجنة دعوة الوزراء 
ملعرفة ما هو املردود من وراء هذه 
االتفاقيات. نحن نناقش حوالي 27 
اتفاقية لكن لألسف وزراء اخلارجية 
واملالية والتجارة ليسوا متواجدين 
للرد على مالحظات النواب والنقاش 
اختزل اليوم فقط مع اليمن، اذا كان 
األمر كذلك يجب على املجلس املبادرة 
وسحب االستثمارات الكويتية في 
اليمن وليس رفض االتفاقية بهذه 

الطريقة ألن بها مصلحتنا.
حس���ني احلريتي: ال ننس���ى 
دور األخ محم���د الصقر ومرزوق 
احلبيني والنواب الس���ابقني في 
عضوية اللجنة، هناك 4 مجالس، 
ه���ذه االتفاقيات بقيت في األدراج 
ولم تقر. أنا مع االخوان فيما يتعلق 
بالوضع السياسي لكن هناك أمورا 
مهمة، السعودية وغيرها تستثمر 
في بلدان كثي���رة، اآلن يؤجرون 
أراضي زراعية لتأمني الغذاء لهم، 
ميامنار وغيرها هذه الدول تهرول 
عليها الدول ملشاريع التنمية وحتى 
ڤيتنام، استثماراتنا هناك في اليمن 
ونحن ندفع عليها ضرائب، وعندما 
كنا في كوريا اول سؤال سئل لنا 
عندما كنا في الوفد ماذا فعلتم في 
االتفاقية التي وقعناها معكم منذ 5 
سنوات، بعض الدول حتاول إدخال 
اليمن مبنظومة دول التعاون، ونحن 
نتفق على الوضع السياسي لكن 

االتفاقيات بها فائدة للكويت.
خالد الطاحوس: نحن لسنا ضد 
االتفاقيات ومصلحة البلد لكن هناك 
مواقف لدول ونحن الفرز لدينا على 
مواقف الدول من الغزو، هذه الدولة 
ورئيسها دعمت الغزو الصدامي، 
ولذلك ما هو املبرر لالستثمار في 
مثل هذه الدولة، نحن ال نعرفه وال 
يشرفنا موقفه وهذا حتى شعبه 
قتله ومع ذلك ال يعتذر للكويت، 
لذلك يجب ان يكون لنا موقف حتى 
يعرف هذا الشاويش ان هناك رجاال 

تدافع عن الكويت.
عبدالصمد: مع احترامي لآلراء 
لكن بعض الدول تتحارب فيما بينها 
ثم تعقد اتفاقيات فيما بينها، وإذا 
كان هناك فس���اد في اليمن هم من 
يحاربونه، ونحن دعونا نحارب 
الفساد الذي عندنا الذي ال حتمله 
البعاري���ن، لذلك ارج���و املوافقة 
على هذه االتفاقيات بغض النظر 
عن آرائنا حول ال���دول واملواقف 

السياسية.

عليها والتصديق عليها فهذا فرق 
وضرب للدس���تور وسيكون لنا 
وقفة في مشروع املجلس االوملبي 

اآلسيوي.
علي الراش���د: هذه االتفاقيات 
حتم���ي اس���تثمارات الكويت في 

اخلارج.
عادل الصرعاوي: لم توجد اي 
اتفاقية مت���ت الدعوة فيها لوزارة 
اخلارجية او هيئة االس���تثمار او 
وزارة املالي���ة وم���ا مردودها وما 

سلبياتها وما هي ايجابياتها.
مس���لم الب���راك: ه���ذه وجهة 
نظرنا في هذه الدول الى ان يرث 
اهلل االرض ومن عليها، والرئيس 
اليمني كانت له مواقف سيئة جتاهنا 
واستثماراتنا يسرق منها 50% توزع 
عليه���م وعلى املس���ؤولني هناك، 
مندوب اليمن كان يرفض اي قرار 
لتحرير الكويت، هل ننسى هذا الدور 
السيئ لشاويش اليمن، عند حرب 
حترير العراق بعث بكتاب النصيحة 
عندما طلب من صدام إعادة غزو 
الكويت ع���ام 2003 ونقل احلرب 
بينه وبني االميركان في الكويت، 
في مؤمتر الدوحة يقول مستهزئا 
انا اعتذر لكم عن العراق، بنينا لهم 
مدينة جامعية، هيئة االس���تثمار 
تدفع كل شهر 38 الف دوالر اسعار 
خم���ور للقصر اجلمهوري، يعني 
كل ش���يء عملناه لليمن علمناهم 
وطببناهم وسكرناهم ولم ينفع بهم، 
ماذا استفدنا من اليمن عندما ايدوا 
الغزو وكانوا يؤيدون الغاء الشرعية 
حني كانوا يريدون القاء القبض على 
الراحلني الشيخ جابر والشيخ سعد 
ووضعهما في اقفاص والدوران بهما 
في شوارع بغداد ونحمد اهلل ان هذا 
االمر لم يتح ولم يحصل لهما لكن 
لالسف احلكومة آخر شيء تفكر 

فيه كرامة املواطن.
البصيري: على العكس احلكومة 
حتافظ وترعى كرامة املواطن وما 
حصل بيننا وبني اليمن ليس بأكثر 
مما حصل بني أملانيا وفرنسا ودول 
اوروبا حيث كان القتلى مبئات اآلالف 
واملاليني واآلن هم في وحدة واحدة 
ملصلحة ش���عوبهم، وهذه صفحة 
س���وداء من تاريخ االمة وطويت 
ونحن نس���عى ملصلحة الشعوب 
ورسالة صاحب السمو التي نقلها 
رئيس املجلس حول عدم االساءة 
لرؤساء الدول امر حساس وعالقاتنا 
ال���دول ونتمنى  جيدة مع ه���ذه 

احملافظة عليها.
البراك: مشكلتنا مع هذه احلكومة 
انها ال تقرأ واذا قرأت ال تفهم واذا 

الرئي���س: ال يوج���د نص���اب 
للتصوي���ت الرجاء م���ن النواب 
والوزراء التواجد وأال سأضطر لرفع 
اجللسة رجاء. وتتوقف اجللسة.

الصرعاوي: وين املراقب؟ وين 
الوزراء؟

البصيري: الوزراء راحوا ينادون 
النواب.

وصوت املجلس على اتفاقيتي 
حماية االستثمار وجتنب االزدواج 
الضريبي مع اليمن وكانت النتيجة 

كاآلتي: 
موافق���ة 29 ،ع���دم موافقة 14، 

حضور 43
موافقة على االتفاقيتني مع اليمن 
في املداولة األولى وجرى التصويت 
على باقي االتفاقيات دفعة واحدة 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافقة 42، عدم موافقة 1، امتناع، 
حضور 43

موافق���ة على املداول���ة األولى 
لالتفاقي���ات وإذا يوافق املجلس 

نصوت على املداولة الثانية؟
عدنان عبدالصمد: )نظام(.

هل يحتاج األمر الى مداولتني ألن 
املعاهدات تعامل معاملة القوانني 
إال إذا كان هن���اك حتميل امليزانية 
العام���ة أو تكاليف وبتصوري ال 

حتتاج الى مداولتني.
اخلرافي: هذا مشروع قانون.

عبدالصمد: ه���ذه املعاهدات ال 
تعتبر قوان���ني إال إذا كانت حتمل 
خزان���ة الدولة وإذا كان بها التزام 

مالي على الدولة.
اخلرافي: ليس أمامنا إال الرجوع 

إلى اخلبراء الدستوريني.
عبدالصمد: أنا أحسن منهم.

مسلم البراك: بالنسبة للمداولة 
الثانية يجب الفصل بني اتفاقيات 

اليمن وباقي االتفاقيات.
وجرى التصويت نداء باالسم 
عل���ى االتفاقي���ات الباقي���ة فيما 
اليم���ن في املداولة  عدا اتفاقيات 

الثانية.
وكان���ت نتيج���ة التصوي���ت 

كاآلتي:
موافقة 41، عدم موافقة 1، امتناع، 

حضور 42
الثانية  موافقة عل���ى املداولة 

وحتال إلى احلكومة.
هل يواف���ق املجلس على رفع 
اجللسة ونبدأ في الغد باملناقشة 

على املواضيع املتفق عليها.
موافقة

ترفع اجللسة إلى غد صباحا.
وكانت الساعة تشير الى 1.25 

دقيقة بعد الظهر.

مرزوق الغ���امن: ال نريد خلطا 
لألوراق، ما نناقشه اليوم اتفاقيات 
بروتوكولي���ة 80% منها منذ عام 
2008، استمرارية االتفاقيات على 
ج���دول أعمال املجل���س موجودة 
وما هو مط���روح اليوم اتفاقيات 
منطية، زيارات رسمية قامت بها 
احلكومة الكويتية ووقعت عليها، 
املوقف جتاه اليمن واضح لكن نحن 
لدينا استثمارات في اليمن وإذا لم 
نوافق على هذه االتفاقيات سندفع 
ضرائب. هذه االتفاقية ملصلحتنا، 
إذا كنا نريد ذلك فلنناقش السياسة 
ال���ى أبعد من  اخلارجية ونذهب 
ذل���ك، هناك اتفاقي���ات مع دول ال 
أعلم أيضا مدى الفائدة منها مثل 
مياغار وغيرها، ومع ذلك ال يجوز 
رفض هذه االتفاقية البروتوكولية، 
ونحن نقول للحكومة: عليكم إبرام 
اتفاقيات مع الدول املفيدة للكويت 
وليس التي تشكل عبئا على الكويت، 
وليس من املعقول اعاقة استثماراتنا 

وأمورنا.
خالد السلطان: أدعو إلى املوافقة 
على هذه االتفاقية ألن بها مصلحة 
الكويت ألنها بحاجة الى ان تكون 

فهمت ال تستوعب، ليس من حقك 
الغاء او طي صفحات التاريخ، اخ 
محمد لو كان لك اخ او ابن قتل في 
املقاومة او بيوت القرين ملا دافعت 
عن هذا الشاويش الذي قال للوفد 
البرملاني ان احلاكم الذي هرب من 
بلده ال يستحق ان يعود اليها، هذا 
الشاويش قال لوفد عربي لو كان 
لدى صخلة ما اعطيتها جلابر االحمد 
يديرها ونحن نقول له تخسي لو 
كان لدينا تيس اجرب ما نعطيك 
تديره ايها التعيس االكتع، ويعترض 
الرئيس والبصيري ويواصل البراك: 
املوافقة على هذه االتفاقية تعني 
املوافق���ة على كل الظلم الذي وقع 
على الشعب الكويتي ونحمد اهلل 
ان الشيخ جابر االحمد رحمه اهلل 
رأى بعينه مقتل ذلك املقبور صدام 
حسني والشعوب االوروبية تغيرت 
انظمتها الى النظام الدميوقراطي 
ونحن نحترم الشعب اليمني لكن 
قياداته سيئة واملخابرات االردنية 
واليمنية اجرت اتصاالتها لتحسني 
صورة الغزو وقد يكونون اتصلوا 

فيك »وكان الرئيس الرومي«.
البصيري: نرجو شطب كل ما 

سياستها اخلارجية سياسة صحيحة 
ألن حجمها صغير، ندعو لتجاوز 
مواقف مثل هذه ال���دول من أجل 
مصلحة الكويت التي تتطلب منا 

مثل هذا املوقف اإليجابي.
حسني مزيد: يجب التفريق بني 
هذه االتفاقيات وبني مواقف األنظمة 
خصوصا في 8/2 واليمن كانت من 
أكثر الدول اس���تفادة من الكويت 
وصاحب السمو األمير كان وزيرا 
للخارجية عندما حصلت احلرب بني 
اليمنيني وكان له موقف إيجابي ومع 
األسف أصبح موقف اليمن »شني« 
ومن األولى ان يك���ون لنا موقف 
إيجابي جتاه الشعب الكويتي ألنه 
من اإلنصاف والكرامة والرجولة ان 
نقف موقفا إيجابيا جتاه الكويت، 
علي عبداهلل صالح كان يحشد على 
السعودية إبان احلرب وهو له موقف 
واضح مع صدام حسني وكان األردن 
يحشد أيضا على السعودية وكان 
األمر مرتبا إللغاء دول اخلليج عند 
احلرب وغزو العراق للكويت لذلك 
موقفنا واضح وال ميكن ان نقبل 
هذه االتفاقية وعلينا إيصال رسالة 

واضحة لليمن.

فيه اساءة.
علي الراشد: إذا لم نوافق على 
هذه االتفاقية فس���يأخذون على 
مش���اريعنا هناك ضرائب فهل لو 
اننا أوقفنا هذه االتفاقية نعاقبهم 
أم نعاقب أنفسنا؟! واذا كان هناك 
موق���ف سياس���ي يص���وت على 

االتفاقيات بشكل مجزأ.
الدقباسي: الكويت تقف الى جانب 
كل الدول العربية والشعوب حتديدا، 
لكن املوقف مع احلكومة اليمنية 
نقول لها ان ذاكرتنا ليست ضعيفة 
وردا على كالم البصيري: األمور 
في املانيا وغيرها تغيرت وحتولت 
األنظمة السياسية ولكن اليمن حتى 
بعد سقوط النظام العراقي السابق 
لم تتغير سياستهم وموقفنا هذا 
ليس ضد الشعب اليمني، وحتى هذه 
الساعة اخلطاب اليمني في مجلس 
األمن واحملافل الدولية يحط من قدر 
الكويت ولذلك االتفاقيات األخرى 
ليس عليها غبار ولكن مع اليمن لنا 
منها موقف وهذا املوقف ليس له 
عالقة بالشعب اليمني ونحن نرفض 
التعامل مع احلكومة اليمنية احلالية 

ألنها ساندت االحتالل.

المجلس يناقش »مكافحة الفس�اد« و»الذمة المالية« في جلس�ة 11 مايو
رف�ض رف�ع الحصان�ة ع�ن الحويل�ة والصيف�ي والع�دوة

الموافقة عل�ى 25 اتفاقية بين الكويت وبعض الدول في المداولة الثانية

التصويت  على إعادة »الحقوق المدنية« إلى لجنة المرأة
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
✔عبدالرحمن فهد العنجري34أحمد راشد الهارون1
✔عبداهلل يوسف الرومي35✔أحمد عبدالعزيز السعدون2
✔عدنان إبراهيم املطوع36أحمد العبداهلل الصباح3
✔عدنان سيد عبدالصمد37أحمد الفهد الصباح4
✔عسكر عويد العنزي38✔د.أسيل عبدالرحمن العوضي5
✔علي سالم الدقباسي39✔الصيفي مبارك الصيفي6
✔د.علي صالح العمير40✔بدر شبيب الشريعان7
✔علي فهد الراشد41✔جابر اخلالد الصباح8
✔غامن علي امليع42✔جابر املبارك الصباح9
✔د.فاضل صفر علي43✔جاسم محمد اخلرافي10
✔فالح مطلق الصواغ44✔د.جمعان ظاهر احلربش11
فيصل سعود الدويسان45✔د.حسن عبداهلل جوهر12
✔د.فيصل علي املسلم46✔حسني علي القالف13
✔مبارك بنيه اخلرينج47✔حسني مزيد الديحاني14
✔مبارك محمد الوعالن48✔حسني ناصر احلريتي15
✔محمد براك املطير49✔خالد سالم العدوة16
د.محمد صباح السالم50✔خالد سلطان العيسى17
✔د.محمد محسن البصيري51خالد مشعان الطاحوس18
✔د.محمد محسن العفاسي52خلف دميثير العنزي19
✔د.محمد هادي احلويلة53✔دليهي سعد الهاجري20
✔محمد هايف املطيري54✔راشد عبداحملسن احلماد21
✔مخلد راشد العازمي55روضان عبدالعزيز الروضان22
✔مرزوق علي الغامن56✔د.روال عبداهلل دشتي23
✔مسلم محمد البراك57سالم منالن العازمي24
مصطفى جاسم الشمالي58سعد زنيفر العازمي25
✔د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26
د.موضي عبدالعزيز احلمود60✔سعدون حماد العتيبي27
✔ناجي عبداهلل العبدالهادي61✔د.سلوى عبداهلل اجلسار28
ناصر احملمد األحمد62✔شعيب شباب املويزري29
✔د.هالل مساعد الساير63✔صالح احمد عاشور30
✔د.وليد مساعد الطبطبائي64✔صالح محمد املال31
د.يوسف سيد الزلزلة65✔د.ضيف اهلل فضيل بورمية32

454النتيجة النهائية000✔عادل عبدالعزيز الصرعاوي33
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السلطان: التخصيص هو الطريق الوحيد لتنمية االقتصاد الوطني
لي لى الشافعي

أك���د النائب خالد الس���لطان 
ان اخلصخص���ة ضرورية وأمر 
البد منه، مشيرا إلى أنها التعني  
زيادة أسعار اخلدمات، موضحا 
الش���ركات تس���لم احلكومة   ان 
اخلدمات بسعر محدد واحلكومة 
هي التي تقوم بتحديد االس���عار 

للمستهلك.
جاء ذلك في في الندوة االولى 
النس���ائية  اللجنة  التي نظمتها 
للتجمع السلفي في الدائرة الثانية 
والت���ي كانت بعنوان »ماذا نريد 
م���ن املجلس؟« الت���ي عقدت في 
القادس���ية أول من  افراح  صالة 
امس ش���اركه بها النائب السابق 

عبداللطيف العمير.
الس���لطان:  البداية قال  وفي 
دعوني أش���رح لكن طبيعة عمل 
الن���واب وبرنامجه���م اليوم���ي 
واجنازاته���م االس���بوعية م���ن 
الى ثاني  اس���تجوابات قد متتد 
يوم، كما حدث في االستجوابات 
االربعة في اجللسة الشهيرة التي 
الى  التاس���عة صباحا  بدأت من 
ثاني ي���وم الفجر، فأي موضوع 
يقدم من قبل احلكومة أو من قبل 
التشريعية  اللجنة  االعضاء من 
جنتمع ونتفاوض، كما ان اللجنة 
املالية جتتمع فيها املرأة وتستمر 
الثانية  التاسعة الى  من الساعة 
والنصف، وهناك جلان قانونية 
واخرى تشريعية تسير بدرجات 

متفاوتة في املجلس.
وأشار الس���لطان الى وجود 
بعض االعضاء يصرخون داخل 
اجللسة ويرفعون صوتهم وهذا 

ال يليق.
وزاد: وهناك لقاءات بني النواب 
لتبادل االفكار حول اخلصخصة 
أو الشركات املالية أو سوق املال 
او  قضايا عامة تتعلق باحلكومة 
سواء كانت قضايا نساء أو قضايا 
اصالح وتصحيح املسار، ومتتد 
هذه اللقاءات مع املسؤولني لتبيني 
اخط���اء ما حتدث ف���ي وزارة ما 
والعمل على اصالحه���ا، ودائما 
االجتماعات واللقاءات تتم بالليل 
وحركة اتص���ال باكثر من 3000 
ديوانية ال نس���تطيع ان نغطيها 
بأكملها. وأشار الى ان مشاركته في 
اللجان بالنسبة للشؤون اخلارجية 
بحض���ور 91% م���ن االجتماعات 
واملالي���ة واالقتصادية بحضور 
83% م���ن االجتماعات، وأما عدم 

بن���ات وبنني الكوي���ت 460 ألف 
كويتي وكويتية يعني خالل 16 
سنة س���يدخل سوق العمل 460 
أل���ف كويتي وكويتي���ة والذين 
يعارضون قان���ون اخلصخصة 
عليهم ان يس���ألوا أنفس���هم اين 
ابناؤنا فاخلصخصة  س���يذهب 
العالم  ليست بدعة فجميع دول 
حتل مشاكلها بخلق فرص عمل، 
فنجد اكبر معمل للشيوعية اآلن 
الصني نظام شيوعي اشتراكي بدأ 
قبل 25 سنة بنظام اخلصخصة 
واليوم اصبح االقتصاد والنمو 
فيها س���نويا 14% وه���ذا يخلق 
فرص عمل، ايضا صارت في هذا 
االجتاه ماليزيا ولندن وغيرهما 
فالتنمي���ة لالقتصاد ال تكون اال 

باخلصخصة.
واضاف: الكويت ال متلك خيارا 
وال بديال اال باخلصخصة فليس 
لدين���ا فرص عم���ل اال من خالل 
اخلصخصة تعمل لزيادة حجم 
القطاع اخل���اص والدفع لتنمية 
الكوي���ت وهو اخلي���ار الوحيد، 
وبني السلطان ان املصدر االساسي 
للكويت النف���ط ولو توقف ماذا 
نفع���ل؟ فعن طريق اخلصخصة 
ننم���ي القطاع اخل���اص فتوجد 
مص���ادر اقتصادي���ة تعمل على 

تطوير املصالح الكويتية.
واستشهد الس���لطان بكوريا 
والياب���ان وماليزيا التي ال متلك 
النفط ولكن بعقولها طورت كل 
شيء مناديا بأخذ الدروس منه وان 
نعمل على استثمار عقول البشر. 
وردا على سؤال حول حول تأثير 
خصخصة محطات الكهرباء قال 
السلطان هذا ال يعني زيادة اسعار 
خدمات امل���اء والكهرباء الن هذه 
اخلدمات مدعومة من الدولة، كما 
ال مانع من تخصيص قطاع معني 
في النفط بشرط وجود ضمانات 
مح���ددة، كما ان���ه ال وجود الي 
مشكلة من إلزام احلكومة بامتالك 
الس���هم الذهبي، اما ما اشيع اننا 
نصبح عبيدا م���ن اخلصخصة 
فه���ذا كالم ال صحة له، بالعكس 
فرص العمل تكبر وتصبح هناك 
نسب معينة لتوظيف الكويتيني 
وبالتالي سيزيد الدخل الكويتي، 
ولفت الى ان هناك اناسا وظفتهم 
احلكومة شكال فقط وللمصالح 
وقال: هناك 220 موظفا مسجلون 
على وزير وجد في املكتب 2 فقط 
فماذا سيكون مستقبل الكويت لو 

حضوري فيكون لعذر السفر أو 
لتعارض أوقات اجتماع اللجان، 
مؤكدا ان حضوره في اجللسات 

.%100
أداءه  الس���لطان  وتن���اول 
واجنازاته في مجل���س االمة - 
االنعقاد الثالث عشر، فقال: قدمت 
اقتراحات برغبة عددها بلغ الى اآلن 
13 اقتراحا برغبة تشمل مجاالت 
مختلفة مثل االس���كان، الصحة، 
الش���باب والرياضة،  التعلي���م، 
اقتراحات  والداخلية، كما قدمت 
بقان���ون حماية البيئة وذلك عن 
طري���ق اص���دار قان���ون حماية 
للبيئة مشفوع مبذكرة ايضاحية، 
وبالنسبة لالقتصاد اقترحت انشاء 
الصندوق الوطني للتنمية مشفوعا 
مبذكرة ايضاحية، أما قضية غير 
اقترحت  محددي اجلنسية، فقد 
تعديل االقتراح الذي قدمناه في 

شأن غير محددي اجلنسية.
كما مت تقدمي اقتراح في شأن 
القروض االستهالكية للمواطنني 
مش���فوع مبذكرة ايضاحية ومت 
عرضه على مجلس االمة واعطاؤه 
صفة االس���تعجال باالضافة الى 
االقتراح بالقانون املرفق في شأن 
احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
واملشفوع مبذكرة ايضاحية ومت 
عرضه على مجلس االمة واعطاؤه 
صفة االستعجال، وكذلك التقدم 
باالقتراح بالقانون املرفق في شأن 
منح قرض ملن ال تزيد مس���احة 
بيته أو قس���يمته على 400 متر 
مربع واملشفوع مبذكرة ايضاحية 
وعرض على مجلس االمة بصفة 
االستعجال. لذلك البد ان نفرق بني 

من يعمل ومن ال يعمل.
تصالح بين التيارين

السابق  النائب  بعدها حتدث 
عبداللطيف العميري عن موضوعني 
مهمني، وقال: ملاذا أصبح للمرأة حق 
االنتخاب وسمحتم لها كإسالميني 
بالتصويت؟ اقول هناك تصالح بني 
التيار االسالمي والتيار االنفتاحي، 
فالتيار االسالمي قدم الكثير من 
االش���ياء التي تخدم املرأة، حيث 
كان قانون 2005 الذي أعطى للمرأة 
حق التصويت، كما قدم أحمد باقر 
قانون اجازة االمومة منذ حوالي 
20 سنة، وفي سنة 99 كان هناك 
جدل كبير حول قانون تقاعد املرأة 
وأسقط حق املرأة في ذلك الوقت 
وكان االس���الميون قبل مشروع 

االمومة أو مشروع عدد ساعات 
عمل امل���رأة يهتمون بش���ؤونها 
لرعاية ابنائها أوال، فليس هناك 
دين وال قانون أعطى للمرأة حقها 
قبل الشريعة االسالمية والشاهد 
ان التيار االس���المي كان صادقا 
مع نفس���ه وكان يط���رح الكثير 
من القوانني لصال���ح املرأة قبل 
قانون حق التصويت واالنتخاب 

للمرأة.
وأشار العميري الى ان اليوم 
ستعقد جلس���ة خاصة ملناقشة 
القوانني املقدمة للمرأة وحقوقها، 
مؤكدا ان جلنة املرأة التي تشملها 

املصداقية لم تأت بعد ذلك من يقول 
وال يفعل شيئا البد ان نكشفه من 
كان صادقا معهم او من كان يحمل 
شعارات زائفة لذلك فجلسة اليوم 
ستكون جلسة ساخنة ونتمنى 
ان تكون هن���اك اجنازات للمرأة 

الكويتية.
قانون الخصخصة

النساء  بعدها دارت اس���ئلة 
والتي استمرت اكثر من ساعتني 
الس���لطان حول  النائب  اج���اب 
قان���ون اخلصخص���ة مؤيدا له: 
لدينا اآلن في س���لك الدراسة من 

تعطى املرأة نصف الراتب، االخوات 
النائبات مسحن هذا االقتراح.

وقال: ال أح���د مينع املرأة من 
ان تخرج للعمل، ولكن اذا أرادت 
املكوث في البيت لرعاية األبناء، 
فلها ان تأخذ امتي���ازات، فاملرأة 
لها حرية التقاعد، ولذلك جند ان 
كل االقتراحات التي تهم املرأة مت 
اختزالها ولم تعرض بحجة الكلفة 
املالية، مع ان هذه الكلفة هي عمل 

احلكومة.
وزاد: باختصار موضوع املرأة 
هو عملية مصداقية، فقبل سنة 
الكل كان يزايد على املرأة، ولكن 

4 نائبات تباطأت في اجناز كل ما 
يهم املرأة مع انهن نس���اء، ولكن 
طغى الفكر على الفطرة، لذلك قمن 
بعرقل���ة كل القوانني التي تعمل 
على منح املرأة حقوقها، والشاهد 
على ذلك ان  النواب قدموا طلبا 
بإلزام جلنة املرأة بتقدمي تقارير 
للمقترحات املقدمة لها في 4/27 فتم 
تقدمي اقتراح مختزل مثل املعتدة 
تأخذ اجازة 4 أشهر و10 أيام وهذا 
موجود ومعروف وشيء بديهي، 
لكن االم���ور العامة مثل التقاعد 
ومنح مزايا للمرأة التي تريد ان 
تربي أبناءها وال تريد العمل، وان 

استمررنا هكذا.
واكد ان اخلصخصة ليس���ت 
تنف���ع فقط ولكن البد منها وهي 
الطريق الوحيد لتنمية االقتصاد 
وفتح فرص عمل وحتسني اخلدمة 
واالداء فالطريق لرفع الدخل هو 
خلق فرص عمل وال يتم ذلك اال 

عن طريق اخلصخصة.
وقال: بعض االعضاء لالسف 
يطول في املعارضة للخصخصة 
الن هناك اناسا معارضني واناسا 
موافقني، ولكن البعد االقتصادي 
ال���ذي عندن���ا تنقص���ه التنمية 
واملطلوب ان نس���ير على خطة 
لتنمية بلدنا وهذه قضية مصيرية 

لنا وألوالدنا ان شاء اهلل.
ورد النائب السابق عبداللطيف 
العمي���ري على ما وص���ل اليه 
القانون في ازدواجية اجلنسية 
قال هذا موضوع حساس، وسأل 
من الذي اعطى ازدواجية اجلنسية 
اليست احلكومة هي التي جنستهم 
السباب يعرفونها، فعددهم عشرات 
االلوف فال يجوز طرحها باستهتار 
فاملجتمع الكويتي من بدو وحضر 
وش���يعة وس���نة محاسب ولو 
عندنا شجاعة نقول ملن اعطاهم 
اجلنس���ية انت مخطئ ولكن ال 
متزق املجتمع الكويتي فكفاه ما 
فيه والذي يعرف مصلحة البالد 
ال يخرج في محطة فضائية يسب 
ومي���زح على هذا املوضوع لكن 
لم نتعود في الكويت على ذلك، 
وعالج ذلك ال يكون اال باحلكمة 
وليس باملس���خرة والضحك في 

مثل هذه القضايا.
التلوث  وعن تس���اؤل حول 
البيئي قال السلطان: هذه قضية 
مهمة فمرض الس���رطان ينتشر 
بس���بب التلوث البيئ���ي واملواد 
التي تضاف لالطعمة  الكيماوية 
وقدمنا قانون���ا ملكافحة التلوث 
البيئي في الكويت. وعن الفوائد 
الربوية اكد ان قانون الغاء الفوائد 
الربوية كله يحمل معنى العدالة 
فالغاؤها عن املواطنني فيه عدالة 
فالدولة ترفع سعر اخلصم حتى 
تس���تفيد البنوك وتدفع 1% على 
فوائده���ا وتأخذ من الش���ركات 
التجارية 8% على حساب الناس 
وعلى حساب الشركات فهل هذا 
فيه عدالة، كما ان الفوائد املتراكمة 
على الناس هل فيها عدالة فاسقاط 
الفوائد الربوي���ة للمواطنني هو 

كل العدالة.

المهرجان الخطابي ل� »السلفية«:  تأكيد على رفض الخصخصة
عادل الشنان

مزيد من الرفض لقانون اخلصخصة أفرزه املهرجان اخلطابي الذي 
نظمته احلركة السلفية في ساحة االرادة أول من أمس بحضور نيابي 

الفت.
 أول املتحدثني في املهرجان كان  النائب حسني مزيد الذي أشار الى 
أنه ال ميكن احملافظة على املكتسبات الشعبية من قانون »اخلصخصة« 
املشبوه � على حد وصفه � اال من خالل االحرار في مجلس األمة والشارع 

الكويتي الذي أصبح أداة التغيير املأمولة.
وأكد مزيد ان القانون اخلاص باخلصخصة الذي سيتناوله املجلس 
في املداولة الثانية امنا هو مؤامرة على الشعب لوضعه في يد مجموعة 
من األش����خاص ال يتجاوز عددهم العشرة وهم متنفذون ويعتقدون ان 
الق����رار بأيديهم ويحاولون من هذا القانون خصخصة قطاعات مربحة 
بالدولة على حس����اب املواطنني لصاحله����م، مبينا ان األمر ليس جديدا 
ومنذ عام 1996 واحلكومة تناور بش����أنه، ولكن الشارع احلي والنواب 
الشرفاء كانوا مينعونها واليوم النواب الذين ميثلون الشعب يتخاذلون 
عن حقوقه ومكتس����باته، لذلك يجب التحرك من خالل حتركات سلمية 
إلبالغ رس����الة للحكومة وكل من يدخل في خانتها ضد الشعب لتمرير 

هذا القانون.
وقال مزيد ان إقرار قانون اخلصخصة س����يدخل البالد في البطالة 
التي تعن����ي االنحراف ثم اإلجرام وبالتالي س����يبحث الناس عن لقمة 
عيشهم سواء كانت حالال أو حراما ومن الواجب رفضه وإغالق املجال 
أمامه من خالل تضافر اجلهود بالوقوف ضد هذه »املؤامرة« وليس����ت 
قانون����ا للتنمية على حد كالمهم الرخيص والس����وقي والذي ال يقبله 

العقل وال املنطق.

إرادة األمة

من جانبه قال النائب ولي����د الطبطبائي ان ارادة األمة مختطفة في 
مجلس األمة من قبل احلكومة، حيث ان مش����روع اخلصخصة ليس اال 
بيعا للبالد وهو غير منطقي وغير واقعي وال ش����رعي، حتى وان متت 
التعديالت املقترحة عليه يج����ب رفضه متاما، ألن احلكومة في األربع 
س����نوات املاضية كان اجمالي ميزانيته����ا 60 مليار دينار دون أن نرى 
جامعات، مستش����فيات، قطارات أو أنفاقا وكل ما أجنزته فقط الصالة 
األميرية في مطار الكويت الدولي، فكيف نسلمها صالحيات كبيرة في 
هذا القانون الذي يريد منه التجار السيطرة على النفط والكهرباء واملاء 
واملوان����ئ دون الصحة والتعليم، مبينا ان����ه مع اعطاء القطاع اخلاص 
دورا كبيرا لكن بتنظيم يسبقه قانون الضريبة وحماية املستهلك ملنع 

التالعب التجاري.
بدوره قال النائب مبارك الوعالن ان اخلصخصة للمرافق التي تعاني 
من خلل وضعف كما ه����و حال جتربة اخلصخصة في اململكة العربية 
الس����عودية حني خصخصت ما يعادل 2% فقط من القطاعات اخلاسرة 
وليس املرافق املنتجة التي ت����در خيرا على البالد مثل القطاع النفطي 
وهو الذي يعتبر املصدر الرئيسي للثروات، مبينا أن أي تعديل ما هو 
اال محاول����ة لتجميل القبيح والس����هم الذهبي عبارة عن »ذر الرماد في 
العي����ون، وضحك على الذقون« والواجب رفض هذا القانون متاما ألنه 
س����يحول الشعب الى »أسياد وعبيد«. وأشار الوعالن الى ان محاوالت 
تنقيح الدس����تور لم تأت اال مع ط����رح قانون اخلصخصة، وهنا نعتب 
على النواب واملسؤولية على جميع الكويتيني ملواجهة القانون وابداء 

املعارضة الكاملة لهذا النوع من االحتيال لبيع البالد.
من جهته قال الناشط السياسي أحمد الديني ان قانون اخلصخصة 
معيب ويتعارض مع الدس����تور وفلسفته لالقتصاد الوطني واملادة 20 
تنص على العدال����ة االجتماعية وقوامها الع����ادل بحيث ال يطغى أحد 
القطاعني العام واخلاص على اآلخر وتهدف للتوازن بينهما واملادة 152 
تدل على أن كل التزام باس����تثمار م����ورد طبيعي أو مرفق عام ال يكون 
اال بقانون وزمن مح����دد بينما القانون املطروح اآلن على مجلس األمة 
للمداولة الثانية في مادته األولى يتحدث عن مفهوم آخر باسم املشروع 

املالية فشل اخلصخصة بدليل ما حدث في الواليات املتحدة األميركية 
واضطرارها لضخ األموال للش����ركات للحفاظ على الشعب مذكرا نواب 
االمة بقسمهم ألن بعضهم تخاذل عن أداء واجبه باحلفاظ على املال العام 
مطالبا املواطنني مبحاصرة النواب الى أن يرجعوا الى رشدهم ألن من 

السفاهة ان تباع الكويت بقانون سوف يرمي أبناءها في الشارع.
وأوضح س����كرتير عام احتاد العمال الكويتي فراج العرادة أن نواب 
األمة قد حنثوا بقسمهم باحلفاظ على مقدرات الشعب وذلك مبوافقتهم 
على مثل هذا القانون في مداولته األولى وهو قانون تعتليه ش����بهات 
دستورية ومخالفات على مختلف األصعدة مبينا أن عمال الكويت جميعا 
رافضني قانون اخلصخصة قطعيا ومطالبا مختلف أطياف الشعب الكويتي 
بالضغط على النواب لرفض القانون واغالق باب احلديث فيه ملا له من 

سلبيات خطيرة على مستقبل األجيال والوطن على حد سواء.
وم����ن جانبه أكد رئيس احتاد عمال البترول عبدالعزيز العجمي أن 
خطة التنمية وقانون اخلصخص����ة ظاهرهما رحمة وباطنهما محرقة 
وتصفية للبلد لصالح مجموعة م����ن املتنفذين والقطاع اخلاص عالة 
على البلد واحلكومة حاضنة له لذلك نطالب نواب االمة بتفعيل أدواتهم 
الدستورية ضد الوزراء ألن هناك خطوط حمراء يجب أال يتعداها أحد 
بقانون اخلصخصة موجها رسالة الى نواب األمة فحواها »أن الشعب 
هو من أوصلكم الى هذه الكراس����ي وهو قادر على أن ينزلكم منها في 
حال املوافقة على هذا القانون وال تقربوا من جميع القطاعات احليوية 
في البالد« ورس����الة أخرى الى احلكومة تنص على أن املواجهة حتمية 

في حال االقتراب من القطاع النفطي »وآخر الدواء الكي«.

الصالح العام

وقال الناطق باس����م احلركة السلفية فهيد الهيلم نحن نحترم على 
املستوى الشخصي أعضاء احلكومة لكننا نختلف معهم اداريا خصوصا 
في تغلي����ب الصالح اخلاص على الصالح الع����ام فقانون اخلصخصة 
مرفوض واملادة 152 لم تبح التنازل عن ثروات األمة من خالل تفويض 
الشركات اخلاصة، واحلكومة لها سوابق في )كروتة( املال العام مبينا 
أن هذا القانون س����وف يعمل على تقس����يم البالد الى طبقتني )أغنياء 
وفقراء( وأش����ار الهيلم الى أن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية 
والبلدية استجوبوا على قضايا مال عام في حني استجوب وزير االعالم 
على ضرب النس����يج االجتماعي وثالثة أرباع أعضاء احلكومة مهددون 

باالستجواب فكيف تؤمتن هذه احلكومة على املال العام؟ 
ووصف الناطق الرس����مي حلزب األمة محمد العجمي القانون بأنه 
)خسخسة( ال خصخصة ونهبوية ال تنموية محذرا من أن هناك غزوا 
داخليا للبالد من بعض الس����فهاء واحلكم الشرعي للسفيه عندما يبدد 
ثرواته هو احلجر عليه واملؤسس����ة التشريعية اعتراها الفساد بسبب 
املؤسسة التنفيذية لذلك نسال القضاء هل يجوز احلجر على احلكومة 
قانونا لس����فهها؟ ومعلنا املطالبة بحكومة منتخبة وليست معينة غير 
مسؤولة تفتك بالثروات والوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي وتبدد 
الثروات. وقال ممثل احلركة الدس����تورية أسامة الشاهني ان املادة 152 
من دستور 1962 تقول ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الطبيعة 
أو مرفق عام يجب أن يكون بقانون ولم حتدد مرافق أساسية وثانوية 
كما يقول البعض بل ش����ملتها جميعا مس����تغربا احلماس النيابي لهذا 
القان����ون ووجهة نظر بع����ض النواب الذين كان����وا ميجدون احلكومة 
قب����ل أيام واليوم يروجون الدعاية للخصخصة بقول ان أداء الوزارات 
سيئ مشيرا الى ان اجلو السياسي والنيابي واالعالمي واالقتصادي ال 
يناسب اخلصخصة متاما وان كان البد منها فمن خالل قوانني واضحة 
فومراعاة الوطن واملواطنني.  وكش����ف احملامي ثامر اجلدعي عن حترك 
مجموعة من احملامني بصورة سريعة لبيان مثالب قانون اخلصخصة 
الذي تعتريه مخالفات للدستور ولالتفاقيات الدولية ومن يوافق عليه 
من النواب عليه عالمة اس����تفهام كبيرة والشعب الكويتي سوف يقول 
كلمته لتجار اجلشع والطمع ذوي الفكر االستحواذي على ثروات البالد 

والقضاء الشامخ موجود ونحن جاهزون ملقاضاتكم.

الع����ام وليس مرفقا عاما تهربا والتفافا منه على الدس����تور، كما انه ال 
يضمن حقوق العامل بعد اخلمس سنوات ويفتح باب التخلي عنه ألن 
القانون مدرج به جملة »اذا رغبت الش����ركة في ابقاء العامل«، مبينا أن 
التعديالت املقترحة من نواب األمة بعضها مهم وتضبط وترشد بعض 
املخالفات، اال أن التوجه خطير ويؤدي الى حذف مبدأ العدالة االجتماعية 
وتصفية جميع قطاعات الدولة، في حني رأى الناش����ط السياسي فهيد 
العارضي ان التجربة الس����ابقة للقطاع اخلاص التي نتج عنها تسريح 

أبناء الكويت وجعلهم فئ����ة »بدون« جديدة وهي وصمة عار تبقى في 
جبني القطاع اخلاص، كم����ا أن احلكومة تتملص من واجباتها وتخفي 
فشلها حتت ستار اخلصخصة والتاريخ لن يرحم النواب وسيلعن كل 
من يقدم مصلحته على حساب الكويت ويرميها في أحضان »احليتان« 
ويس����لمهم مفاتيحها. وقال ممثل ق����وى 11/11 فيصل الطويح انهم ضد 
اخلصخصة وسيقودون الشارع لغلق بوابات مجلس األمة في حال اقرار 
القانون الذي ما هو اال بداية من حيث انتهى اآلخرون حيث أثبتت األزمة 

خالل ندوة »ماذا نريد من المجلس؟« نظمتها اللجنة النسائية للتجمع السلفي عن الدائرة الثانية 

خالد السلطان وعبداللطيف العميري خالل الندوة

جانب من احلضور النسائي في الندوة

حسني مزيدمبارك الوعالن د.وليد الطبطبائي

)متين غوزال( جانب من حضور الندوة 

أحمد الديني

العمي�ري: الحكوم�ة مس�ؤولة عن قضي�ة ازدواجية الجنس�ية

مزي�د: الخصخص�ة س�ُتدخل الب�الد ف�ي  مش�اكل البطال�ة

الطبطبائي: إرادة األمة مختطفة في مجلس األمة من قبل الحكومة
وعبي�د« »أس�ياد  إل�ى  الش�عب  س�يحول  القان�ون  الوع�الن: 

الديين:  قانون الخصخصة يتعارض مع الدس�تور ويضر باالقتصاد




