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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

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

تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   -  48 قاعة   - 2010/11/10م  املوافق 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/247 بيوع/2.

املرفوعة من:    هيفاء جرب �شباح

�شـــــــــــــــــد:   1- �شقر خالد م�شعود الفالح.  

                            2 - بنك الت�شليف والدخار )خ�شم مدخل(

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة اجلهراء - الق�سر -  قطعة رقم (4ب) �سارع (1) منزل (6) ق�سيمة رقم (26) من املخطط 

رقم م/27861 وم�ساحته 1000م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1999/10196 واحل�سة املعرو�سة للبيع هي ح�سة 

قدرها الن�سف م�ساعاً يف العقار. العقار  يقع على �سارعني رئي�سي وداخلي و�ساحة جانبية . العقار عبارة عن 

منزل مكون من دورين ومك�سي باحلجر والتكييف مركزي . العقار مف�سول اإىل جزء خا�ص باملدعي عليه الأول 

وجزء خا�ص ب�سقيقه . اجلزء اخلا�ص باملدعي عليه يتكون من دور اأر�سي واأول وملحق . الدور الأر�سي مكون من 

�سالة وغرفتني وحمام. الدور الأول مكون من غرفتني و�سالة وحمام . امللحق مكون من غرفة ومطبخ وحمام وحمل 

م�سبغة موؤجرة (200د.ك) . اجلزء اخلا�ص ب�سقيق املدعي عليه الأول مطابق ملا مت بيانه للمدعي عليه عدا امللحق 

عبارة عن غرفتني ومطبخ وحمام بالإ�سافة اإىل ملحق اآخر عبارة عن ديوانية وحمام وال�سقف من الكريبي .

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد للح�سة املعرو�سة للبيع بثمن اأ�سا�سي قدره 141750 د.ك » مائة وواحد واأربعون األف و�سبعمائة 

وخم�سون دينار كويتي«، وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل 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�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص 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 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�سة على  ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً 

اأ�سا�ص 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�ص 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�ص 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�سئولية.

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.

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

املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات 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 باجرة املثل«.

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

املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 

9 ل�سنة 2008.

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد جاء فيه: اظهرت 
الصح���ف صور آثار ض���رب رصاص في مبنى 
»سكوب«، بينما تقرير »االدلة اجلنائية« لم يتضمن 

ذلك، ارجو تزويدي بنسخة من التقرير.

القالف يطلب نسخة من تقرير
»األدلة الجنائية« عن حادثة »سكوب«

وافقت على زيادة رأسمال »التسليف« إلى 3 مليارات

»المشتركة« أقّرت قرضًا إسكانيًا للكويتية المطلقة
أو األرملة ولها أوالد والمتزوجة بغير كويتي

عقدت اللجنة املشتركة بني اللجنة اإلسكانية 
وجلنة املرأة اجتماعا، أقرت خالله قانونا لشمول 
املرأة الكويتية التي ال تش���ملها قوانني الرعاية 
السكنية، وكذلك رفع رأس���مال بنك التسليف 

واالدخار الى 3 مليارات دينار.
وقال عضو اللجنة النائب د.فيصل املس���لم 
ان اللجنة عقدت اجتماعها ملناقشة وضع املرأة 
الكويتي���ة التي ال تدخل ضمن الش���رائح التي 
تغطيها الرعاية السكنية، مشيرا الى ان اللجنة 
أقرت قانونني، األول يعطي املرأة الكويتية حق 
القرض اإلسكاني اذا كانت مطلقة طالقا بائنا او 
األرملة ولها أوالد. وأوضح انه مت إقرار قانون 
إلعطاء رعاية س���كنية بقيمة إيجارية مخفضة 
ل� 3 ش���رائح، األولى: للكويتي���ة املتزوجة من 

غير كويتي ولها أوالد، والش���ريحة الثانية: هي املرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي وليس لها أوالد بشرط ان يكون الزوج 
مقيما في الكويت ومضى على الزواج 5 سنوات، الشريحة الثالثة 
التي تعطى بيتا مخفض االس���تئجار هي املرأة الكويتية التي لم 

تتزوج، بشرط ان يتجاوز عمرها 40 عاما، وان 
يكون في املس���كن املالئم أكثر من امرأة على ان 

تكون درجة القربى الثالثة.
وأشار الى انه مت إقرار قانون لزيادة رأسمال 
بنك التسليف واالدخار من مليارين و500 مليون 
الى 3 مليارات دينار، اي بزيادة قدرها 500 مليون 
دينار، وذلك لتغطية الفئات اجلديدة التي دخلت 
ضمن الرعاية السكنية وفق القوانني التي أقرت 

في اللجنة.
وأضاف ان اللجنة أخذت على عاتقها تكليف 
املجلس، وعقدت حوالي 10 اجتماعات من اجل 
إجناز هذا القانون، لشعور حقيقي عند أعضاء 

اللجنة بضرورة إنصاف املرأة الكويتية.
وطالب املس���لم في ختام تصريحه املجلس 
باالستعجال في هذا القانون، واملدرج على جدول األعمال واملقر في 
املداولة األولى، وان يعطى األولوية في أولى جلسات املجلس لدور 
االنعقاد اجلديد حتى يقر ويصبح قانونا ينصف كل املتضررين 

من عدم شمولهم في قانون الرعاية السكنية احلالي.

د.فيصل املسلم

سعد املعطشخليفة اخلرافي

هل توجد لجنة عليا لمتابعة مشاريع تطوير التعليم؟
وّجه النائب مسلم البراك سؤاال الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جاء فيه: حرصا على تطوير التعليم في الكويت 
وحتس����ني جودته، تابعنا قيام وزارة التربية من خالل اس����تراتيجية 
التعليم في الكوي����ت والتي مت اعتماده����ا ومباركتها من قبل مجلس 
الوزراء وبناء على تلك اإلس����تراتيجية مت طرح العديد من املش����اريع 
اخلاصة بالتعليم، منها ما له عالقة بالتعليم اإللكتروني مثل مشروع 
البنية التحتية، ومشروع بوابة الكويت التعليمية ومشروع البتوب 
لكل طالب، والفصول الذكية، وما إلى ذلك من مشاريع خاصة بالتعليم 

اإللكتروني.. لذلك أرجو تزويدي مبا يلي:
هل توجد جلنة عليا ملتابعة هذه املش����اريع تشرف على تنفيذها؟ 
يرج����ى تزويدنا بقرار تش����كيل اللجنة ومحاض����ر اجتماعاتها؟ ومن 
هم أعضاء كل فريق قام باإلش����راف على أو ترس����ية أي من املشاريع 
الس����ابقة؟ يرجى تزويدنا مبؤهالتهم وخبراتهم العملية والعلمية في 
مجال التعليم اإللكتروني وإدارة املش����اريع؟ ويرجى تزويدنا بأسماء 
أعضاء جلنة وضع إستراتيجية التعليم اإللكتروني وقرار تشكيلها؟ 
وما خطة الوزارة للتعاون بني القطاعات املختلفة لتنفيذ املش����اريع؟ 
ونظرا للمبالغ الضخمة للمشاريع يرجى تزويدنا بخطة تنفيذ جميع 
املش����اريع ودور كل قطاع في هذه اخلطة؟ وم����ا خطة إعداد املعلمني 
والطلبة للمشاريع اجلديدة وأهميتها حتى ال تهدر مثل هذه األموال؟ 
ويرجى تزويدنا بخطة الوزارة لتطوير اإلجراءات العملية لتناس����ب 
املشروعات اجلديدة؟ وكذلك تزويدنا بالسياسات للتعامل مع اإلنترنت 
ومشروع الالبتوب حتى ال تخرج عن نطاقها التربوي؟ وحيث ان جميع 
املش����اريع مت اعتمادها قبل تعيني الوكيل املساعد احلالي املسؤول عن 
جميع املشاريع، لذا يرجى تزويدنا بشهادات الوكيل املساعد لهذا القطاع 
وخبراته في مجال التعليم اإللكتروني واملعلوماتية وذلك للتعرف على 

دوره في إدارة هذا القطاع التعليمي؟
وحرص����ا على املال العام وإميانا مببدأ تنفيذ املش����اريع من خالل 
ترسية املناقصات طبقا للشروط والضوابط التي حتقق أفضل الطرق 
واخلدمات لتحس����ني جودة العمل في وزارة التربية، ما حقيقة انه مت 
ترسية مناقصة رقم )م ع 2008/2009/9( توريد وتركيب أجهزة اخلدمة 
الرئيسية وملحقاتها وبرنامج مضاد للڤيروسات مبواقع تابعة لوزارة 
التربية الى ش����ركة الش����بكات الدولية للتكنولوجيا؟ نرجو تزويدنا 

بالتالي:
ما احلاجة لطرح هذه املناقصة؟ وما مدى االستفادة من هذه املناقصة؟ 
خصوصا انه مت توفير أغلب خدماتها املطلوبة من خالل مش����روع مت 
تنفيذه مس����بقا؟ وهل هذه املناقصة متوافرة أو هي األولى من نوعها 
التي س����توفر هذه اخلدمات للوزارة؟ وهل اخلدمات املطلوبة في هذه 
املناقصة مت حتقيقها أو كانت جزءا من مناقصة اخرى على سبيل املثال 
مناقصة رقم )م ع 2008/2009/43(؟ وما الش����روط املطلوب توافرها 
لدى الش����ركة املتقدمة للحصول على ترسية املناقصة؟ وما تصنيف 
الشركة؟ وهل الشركة مطابقة لشروط الترسية من حيث التصنيف؟ 
إذا كانت الشركة املتقدمة للمناقصة غير مطابقة لشروط الترسية من 
حيث التنصيف فلماذا لم يتم استبعادها من املناقصة؟ وهل الشركة 
هي املس����ؤول املباشر أو شريك مع شركة أخرى لتوفير هذه اخلدمات 
طبقا لشروط املناقصة؟ وهل الشركة املتقدمة للمناقصة زودت الوزارة 
بأنها شريك لشركة أخرى أو حصلت على شريك فني منفذ بالتعاون 
في املناقصة قبل حصولها على ترس����ية املناقصة؟ ما اسم الشريك أو 
املنفذ الشريك للشركة ذات املناقصة؟ هل متت مخاطبة الشركة الشريك؟ 
ماذا كان رد الش����ركة الشريك أو املنفذ؟ إذا كان اجلواب بنعم أو ال فما 

اخلطوة التي اتخذتها الوزارة جتاه ترسية املناقصة؟.

خالل ندوة أقيمت بديوان د.نواف جهز بمنطقة هدية مساء أمس األول تحت عنوان »الحكومة إنجازات أم إخفاقات«

البراك: المجلس الحالي قّدم الوالء والطاعة للحكومة دون أن تحقق أي إنجاز
هايف: بعض الوزراء أصبحوا سبباً في األزمات بين السلطتين ويجب استبعادهم

خالد الفضالة محمد عبدالقادر اجلاسم

)سعد هنداوي(محمد هايف خالل الندوةمسلم البراك متحدثا

عبدالهادي العجمي
طالب النائبان مس���لم البراك 
ومحمد هايف احلكومة بتقدمي ما 
يثبت حتقيقها اجنازات تذكر امام 
الشعب الكويتي، مشيرين الى ان 
بقاء بعض الوزراء في مناصبهم 
سيولد أزمات جديدة بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك في الندوة التي أقيمت 
بديوان د.نواف جهز مبنطقة هدية 
مس���اء امس االول حتت عنوان 
»احلكومة اجنازات أم إخفاقات«، 
وشارك فيها هايف والبراك ود.نواف 
جهز والناشط السياسي زايد الزيد 
والكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم والناشط السياسي خالد 
الفضالة، كما حضرها حشد كبير 
من االعالميني والنقابيني والكتاب 

وجمع من املواطنني.
البداية كانت مع النائب محمد 

هايف الذي حتدث قائال:
الندوة هو »احلكومة  عنوان 
اجنازات أم اخفاقات«، وأنا أضيف 
لهذا العنوان األزمات، ألنه لألسف 
هناك من الوزراء من أصبح أزمة، 
وبدال من ان يقوموا بواجبهم بحل 
االزمات أصبحوا يختلقون االزمات، 
وأصبح رحيلهم واجبا وببقائهم 

ستستمر األزمات.
وزاد: ومنهم من اشتهر بهذه 
االزم���ات أقصد وزيري الداخلية 

والبلدية ووزيرة التربية.

وأضاف هايف: ولألس���ف لو 
عددنا هذه االزمات وهذه االخفاقات 
فقط لهؤالء الثالثة ملا استطعنا 
ان ننتهي منها ف���ي هذه الندوة 
فهي واضحة وبعضها تشهد عليه 
شوارع الكويت في هذه الساعة 
من خالل توزيع دوريات الشرطة 
الش���وارع، ولألسف  وتس���كير 
أصبحت هناك انتقائية للندوات. 
وتابع هايف: ندوات تشدد عليها 
احلراسة وكأنه سيساق فيها ما 
ال حتمد عقباه، وندوات تعتبرها 
احلكومة ندوات مس���املة تصب 
العام���ة وفيها من  في املصلحة 
الفوائد التي ال تعد وال حتصى، 
وليس هناك داع لتسكير الشوارع 
ومنع اجلمهور من حضور هذه 

الندوات.
وقال هايف: التناقض أصبح 
واضحا في املس���يرة احلكومية 
والفتا للنظر، وعلى سبيل املثال 
قانون املرئي واملسموع الذي عقدنا 
له أكثر من جلس���ة ونوقش مع 
رئيس الوزراء في جلسة خاصة، 
وأيضا نوقش في جلنة الظواهر 
القانون يحمي  الس���لبية، وهذا 
املجتمع ويعطي احلكومة مساحة 
كبي���رة لضبط األم���ور ويعطي 
صالحيات ل���وزارة االعالم دون 
الوزير، لكن لالسف بعد ذلك لم 
تأخذ برأي أساتذة احلقوق ولم 
تأخذ ايضا حتى بالرأي احلكومي 

وما يحصل هو تكتيك سياس���ي 
)فرق تسد( ويجب علينا االنتباه 
لهذا التفريق وتفويت هذه الفرصة 
على من ال يريد التحامنا وتكاتفنا 
ويج���ب ان تتضافر جهودنا في 

مواجهة مثيري الفتنة.
آخر املتحدثني النائب مس���لم 
البراك الذي حتدث قائال: احلديث 
ع���ن قضية احلكوم���ة والتأزمي 
موض���وع حي���وي نتناقش فيه 
ونتبادل الرأي ونعلن حقيقة هذه 
الذي نطرحه  احلكومة والسؤال 
للناس وانا واحد من الناس اللي 
امتنى ان الكويت من شمالها إلى 
جنوبها ومن غربها إلى شرقها تبدأ 
التنمية والبناء احلقيقي وأمتنى 
أن أذهب في ي���وم من األيام إلى 
إحدى الديوانيات ويقال لي »شلون 
تتكلم عن احلكومة هذا الكالم«، 
امتنى أن يحصل هذا األمر »عشان 
أنا وغيري نسكت عندما يحجونا 

حتى لو بإجناز واحد«.

ال مجال إلسكاتنا

الب���راك مخاطب���ا  وأض���اف 
احلكوم���ة: »ترى م���ا فيه مجال 
إلسكاتنا إال بهذه الطريقة حنا ال 
نأخذ ال عطايا وال هبات وال ندخل 
باملقايضات«، ونتمنى لو قدمت 
احلكومة بش���كل فعلي في يوم 
من االيام اجنازا، ولكني احتداهم 
وأحتدى حكوم���ة ناصر احملمد 
أن تأتي مبل���ف واحد تواجه به 
الشعب وهذه احلكومة التي متلك 
االعالم والرسمي ومتلك اإلعالم 
الناس«،  الفاسد »خل يواجهون 
وزاد البراك: أول اجنازات احلكومة 
انها أكلت الناس حلما فاسدا )65 
طنا م���ن اللحوم الفاس���دة( لو 
توزعها على نص���ف كيلو »130 
ألف بطن دخلها حلم فاس���د غير 
صالح لالستخدام اآلدمي«، فهل 
أحد يقبل بذلك؟! وأضاف البراك: 
اإلجناز الثاني للحكومة، الوزير 
املبج���ل وزير الداخلية الش���يخ 
جابر اخلالد وجتاوزاته في قضية 
الوافدين اإليرانيني ومماطلته في 
حضور التحقيق في جلنة الدفاع 
والداخلية وفي إحدى جلس���ات 
التحقيق )صار عنتر( ويقول أنا 
اتعامل بشفافية، وقال البراك: وبعد 
ذلك بيوم جاءنا االخ بدال من ان 
يقول انا تسرعت أو ارتكبت خطأ 
يق���ول »خالتهم جاءتني وقدمت 

كتاب استرحام«.
وتاب���ع الب���راك: اآلن جلن���ة 
التحقيق ادان���ت وزير الداخلية 
والتقرير من 22 صفحة قلصت 
الى س���بع صفحات وشالوا منها 
كل الكالم املدين الذي يدين الوزير 
لكن لم يستطعوا أن يغيروا في 
الوزير النه اخل بواجبات  ادانة 

وزارته.
وقال الب���راك: قمنا بتحويل 
أوراق »الكويتية لالس���تثمار« 
وعندم���ا قدمتها في جلس���ة 19 
يونيو املاضي وكنت ُمصرا على 
احالتها ال���ى جلنة حتقيق ولها 
أكثر من ثالثة اش���هر واللجنة 
تشتغل بش���كل مهني بدليل أن 
التجارة  املالي���ة ووزارة  وزارة 

والكويتي���ة لالس���تثمار بدأت 
تتكشف أوراقها.

وق���ال الب���راك: األخ رئيس 
مجل���س األمة، أش���كر اهلل ألف 
مرة، أن���ه بدأ يدخ���ل في نادي 
املؤزمني وبدأ يستخدم عبارات 
كنا نستخدمها لكن لم اتصور في 
يوم من األيام أن جاسم اخلرافي 
يقول في »ليلة ظلماء« »مو داشة 
مخي«، لكن أنا اقول له رس���الة 
»يا بوعبداحملس���ن ترى الليلة 
الظلماء مو اللي صار فيها األمر 
ترى اللي صار في القضية كلها 
نتائج الليلة الظلماء اللي انت مع 
احلكومة وقعتم وثيقة تنفيذية 
واللي قاعد انعيشه نتائج الليلة 

الظلماء«.
وقال البراك: اعضاء احلكومة 
مختلف���ون ف���ي الرياضة، وفي 
التنمية صرح الشيخ احمدالفهد 
بأننا نفذنا م���ا يقارب 22% من 
التنمية وه���ذا الكالم قبل ثالثة 
اشهر وخرج الوزير فاضل صفر 
بعده بثالثة ايام وقال نفذنا اآلن 
27% وال ندري من الصح فيهما.

واض���اف البراك: ان���ا اتوقع 
»باچ���ر« يطلع لكم وزير املالية 
»أبو الرواتب« ويقول اجنزنا من 
التنمية 35% هذا الوزير الذي عجز 
وضحك عل���ى الناس في قضية 

الرواتب.
وأنا قلت في وقتها »الشرهة 
م���و عليه الش���رهة على رئيس 
ال���وزراء الذي يقب���ل مبثل هذا 
الوض���ع ويقب���ل بوزي���ر مالية 
الناس«.وقال  يتالعب مبش���اعر 
البراك: نحن نتعامل مع حكومة 
غير جيدة وأضرت بالناس، نتعامل 
مع حكومة أضرت بأمالك الدولة، 
أس���ألكم باهلل، هل هناك حكومة 
تترك ملنتفعني ومتنفذين أراضيها 
يبيعون ويشترون فيها باملاليني 
وه���ي تأخذ 10 أو 20 دينارا ثمن 
التحويل »أي حكومة هذي؟« أي 
حكومة ممكن ان نقول هذي نأمتنها 
على انها تقوم بالتنمية في البلد 

مببلغ يصل ل� 37 مليار دينار؟
وزاد الب���راك: بعد س���نة أو 
سنتني في ظل هذا املجلس الذي 
يقدم ال���والء والطاعة للحكومة 
وصحين���ا واال اللي على أرض 
الواقع 12 ملي���ارا »طيب ال� 25 

مليارا وين راحوا؟«.
وتابع البراك: عندما أبدينا رأينا 
بهذه احلكومة وفي الوزراء في هذا 
األداء غير اجلي���د كنا نقصد ما 
نقول وكنا نعرف ان األمور لألسف 
تسير بانحدار ومن سيئ إلى أسوأ 
وأخطر نقطة في هذا املوضوع هو 
ان يكون هناك مجلس قائم ويكون 
ش���اهد زور على ما يحصل في 
حق البلد، ويطلعون ويتكلمون 
عن تشكيل جلنة وحدة وطنية 
»من عليه تقصون؟« يا حكومة 
انكشفتي تسمحون بقناة تضرب 
بفئات املجتمع ومتيزهم وتسيء 
لهم وتض���رب الوحدة الوطنية 
»سبحان اهلل« كل ما تكلم وزير 
ع���ن الوحدة الوطنية بعده ب� 3 
أيام اشتغلت قنوات الشر بضرب 

عنيف ملكونات املجتمع.

الفتوى والتشريع  بإدارة  املمثل 
ان ه���ذا القانون يتي���ح لوزارة 
االعالم ايقاف البرامج ومصادرة 
املوجودات، لكن التخاذل احلكومي 
وعدم تطبيق القانون هو ما جر 
الفتنة على املجتمع الكويتي، وقد 
ش���هدت االيام املاضية مع احدى 
القنوات التي حصدت أشواك ما 
زرعت. وزاد هايف: ومع ذلك بعدما 
حدثت هذه احلادثة أصبح عندنا 
خلل في املوازين في الوقت الذي 
كانت ترى احلكومة انه البد من 
اللجوء الى القضاء جندها تصدر 
حكما قب���ل ان تصل الى القضاء 
فتعزل أحد س���فرائنا احملترمني 
عن منصبه دون ان تنتظر وصول 
القضية الى القضاء، وأضاف: هذا 
التخبط احلكومي وعدم املوازنة 
املب���دأ فإذا  الثب���ات على  وعدم 
كانت احلكومة تنادي بالرجوع 
واللجوء الى القضاء وانتظار حكم 
القضاء إذن ملاذا تصدر احلكومة 

أحكامها؟

إخفاقات

وقال هايف: هذا من االخفاقات 
والتي تعودنا عليها من احلكومة، 
ونؤك���د ان���ه ليس بينن���ا وبني 
رئيس احلكومة وال أحد اعضائها 
خصومة، بل هذا نقد مش���روع 
لسير هذه االمور على النهج الذي 
أصبح الفتا للنظر سواء احمللية أو 
اخلارجية والقنوات التي حتدثنا 
عنها كثيرا بانها اساءت لسمعة 
الكوي���ت في اخل���ارج وانتقدت 
فئات من الشعب الكويتي ونواب 
ووزراء ورئيس احلكومة وصل 
فيها األمر الى ان تصل الى اثارة 
الفتنة بني أفراد األسرة احلاكمة 
فمن الطبيعي ان يحدث مثل هذا 
اخللل وهذا االقتحام لهذه القناة 
بعدما غاب القانون عن التطبيق 
وقد حتدثنا م���ع رئيس الوزراء 
ورئيس الوزراء باالنابة عن عدم 
تطبيق هذا القانون وهذا اخللل 
املوجود ألنه في ظل ذلك سيكون 
هناك خلل في املجتمع وسيكون 

هناك فجور في اخلصومة.
واضاف هايف: اناس ميتلكون 
قنوات اعالمية ومواطنون ليس 
بامكانهم الرد على مثل هذه القنوات 
ومثل هذه االقالم ومثل هذا االعالم 
الفاسد واحلكومة تتفرج، اذن ماذا 
ينتظرون من املجتمع والناس؟ 
وقال هايف: هذا األمر ليس وليد 
الساعة بل بدأ منذ سنوات وكان 
النواب واملجتمع يحذرون وكانت 
هناك اجتماعات في هذا اجلانب 

في الكوي���ت خاصة ما حدث في 
السنتني املاضيتني ولم نتصور في 
يوم من االيام ان االعالم املدعوم 
املرعي وليس املرئي يتطاول على 

فرع من فروع االسرة.
وزاد اجلاسم: ظاهرة دوريات 
الديوانيات  الشرطة بالقرب من 
التي تعقد فيه���ا الندوات مظهر 
غير حضاري وه���ي من مظاهر 
عسكرة املجتمع وحني تستعرض 
السلطة قوتها من خالل الشرطة 
والبوليس هذا يعني دون ش���ك 
أن الس���لطة وصلت التى مرحلة 
متقدمة من الضعف حتت شعار 
»ما يصير الدعوة ليست سائبة« 
وهذا تفكير قاصر وما يأتي مرحلة 
سيأتي بعدها ما هو اسوأ، وتابع 
اجلاسم: فاذا بدأنا باالعتياد على ان 
حتاصر الدوريات مقر اجتماعات 
الناس العامة ايا كانت احلجة فهذا 
يعني انه في ي���وم ما قد يحدث 

تصادم.

دور األفراد

وزاد اجلاسم: دورنا كأفراد دور 
رئيسي ومهم وانا هنا ال أحرض 
على العصيان والتمرد، وامنا على 
اللجوء الى ممارسة حقنا الكامل 
في التعبير عن رأينا تعبيرا سلميا 
على االقل ان تش���عر السلطة ان 

هناك غضبًا وسخطا واستياء.
ونحن لسنا اطفااًل حتى نكتفي 
بوصاية احلكومة علينا والشعب 
اليوم يرى بوضوح شديد االخطاء 
التي ترتكبها احلكومة وهي اخطاء 
استراتيجية قاتلة مدمرة وتؤثر 
على كيان ومستقبل الدولة ومؤثرة 

على وحدتنا الوطنية.
وختم اجلاس���م: املسؤولية 
مسؤوليتنا جميعا بالدرجة االولى 
ما لم يصل رأينا واستياؤنا الى 
الس���لطة فاالمور ستزداد سوءا 
فواقعنا سيئ مع حكومة سيئة 

عاجزة عن مواجهة »الطماط«.
وبدوره اكد الناشط السياسي 
خالد الفضالة ان النجاح والتنمية 
ليست ببناء اجلسور واالسمنت 
واحلديد، امن���ا النجاح احلقيقي 
هي التنمية البشرية ورفع شأنها، 
ولالسف لم نر شيئا من هذه التنمية 
وقال الفضالة: االخفاقات ال تعد وال 
حتصى ولكن اجلزئية التي يجب 
ان نركز عليها هي قضية الوحدة 
الوطنية وما حص���ل في الفترة 
االخيرة من انتقاءات متعمدة وان 
هناك اطرافا من املجتمع الكويتي 
مغضوب عليهم ويجب ان حتمر 
العني لهم وان يحسوا باالضطهاد 

ولكن ال حياة ملن تنادي فنرجو 
أال نستشهد في هذا البيت الذي 
يقول: لقد اسمعت لو ناديت حيا 

ولكن ال حياة ملن تنادي.
واكد هايف ان ه���ذا التخبط 
املوجود في احلكومة ال يصلحه 
اال تعديل حكوم���ي واقالة لعدد 
من الوزراء وعلى رأس���هم وزير 
الداخلية الذي يق���وم باجراءات 
البلدية  في غير محله���ا ووزير 
ال���ذي تس���بب بازم���ات ومنها 
اس���عار اخلضار واالسماك التي 
متس شريحة كبيرة من الشعب 
الكويت���ي، ووزيرة التربية التي 
مازالت تشكل جلانا وحتضرها 
وتبارك ف���ي االختبارات ملديري 
عموم املناطق ثم ما تلبث ان تقوم 
بالغاء هذه اللجنة استجابة لضغط 
نيابي وايض���ا التخبط املوجود 
في املناهج واطالة اليوم الدراسي 
دون الرجوع الى دراسات او حتى 
الى االس���تماع جلمعية املعلمني 
أولي���اء األمور وايضا  ونداءات 
تفريغه���ا ملناصب قيادية كبيرة 
كمدير اجلامعة الذي اصبح منصبه 
شاغرا منذ اكثر من شهر وحتاول 
ان تكسب رضاء ومواقف بعض 
النواب من خالل اعطائهم بعض 

هذه املناصب.
وختم هايف: نتمنى ان يعيد 
رئيس احلكومة النظر في بعض 
وزرائه والتي انتهت صالحيتهم، 
وبقاؤهم سيولد مزيد من االزمات 

والتخبط واالخفاقات.
بدوره حتدث الناشط السياسي 
زايد الزيد وقال: لسنا بصدد اليوم 
تقييم احلكومة واجنازاتها النه 
ليس لديه���ا اي اجناز، واضاف 
الزيد: قضية الرياضة مضى عليها 
ثالث سنوات وليسوا قادرين على 
حلها وايضا كثي���ر من القوانني 
يتم الغاؤها بسبب ان اي طرف 
من اعضاء املجلس يصرخ على 

احلكومة.
وقال الزيد: اليوم ال نستطيع ان 
نتحدث عن اي اجنازات للحكومة 
وال ن���دري لوي���ن رايحني »اهلل 

يستر«.
من جانب���ه قال د.نواف جهز 
ان احلكومة احلالية هي حكومة 
اخفاق���ات ولم نر منذ تس���لمها 
الس���لطة اجنازا يذكر سواء في 
البنية التحتية او في مبدأ احلريات 
الذي تراجع ف���ي اآلونة األخيرة 
وزاد جهز، خمس سنوات وحكومة 
ناصر احملمد لم تقدم للشعب حال 
واحدا ملش���اكله واكبر دليل على 
ذلك األزمة التي مرت علينا قبل 
أيام قليلة وهي أزمة ارتفاع سعر 
كرتون الطماط وعجزت احلكومة 
عن حلها فماذا ُيرجى منها؟ووجه 
رس���الة الى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد وقال: انت قلت 
ابشروا س���نعطيكم الشمس بيد 

والقمر بيد.

حكومة إنجازات

وبدوره حتدث الكاتب واحملامي 
محمد اجلاسم قائال: هل احلكومة 
حكومة اجنازات ام اخفاقات، سؤال 
مت طرحه الس���نة املاضية والتي 
قبلها ويبقى السؤال قائما واالجابة 
كما هي لم اسمع احدًا كان قال ان 
احلكومة حكومة اجنازات وهذا 

تعبير عن الواقع.
واض���اف اجلاس���م: اذا كن���ا 
في الس���نوات الس���ابقة نتناول 
موضوع احلكومة وعالقتها في 
مجلس االمة عالقة بني السلطات 
واليوم ال نشعر بفائدة ترجتى من 
احلكومة او حتى من مجلس االمة 
وما وصلنا اليه من امور لالسف 
كنت احذر منها طوال الس���نوات 
اخلمس املاضية نتيجة ملمارسات 
شاذة غريبة عن البيئة السياسية 

يستضيف ديوان الوحدة الوطنية )ديوان املعطش( 
ندوة حتمل عنوان »غرفة التجارة.. ذلك الزمن اجلميل« 
والتي سيتحدث فيها عضو املجلس البلدي السابق خليفة 
اخلرافي، وذلك مساء اليوم الثالثاء في الصليبخات، 

ق2، ش102، مقابل مسجد عبداهلل بن قدامة.

»غرفة التجارة.. ذلك الزمن الجميل«
في ديوان المعطش


