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 وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير املواصالت  6 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري جاء 
فيه: منى الى علمي توجه وزارة املواصالت بالترخيص 
إلحدى الشركات بتوصيل كيبل بحري للكويت والقيام 
بإدارته فنيا وجتاريا وتسويق هذه اخلدمات في الكويت 
وهو ما تقوم به الوزارة حصريا في الوقت احلاضر لذا 
يرجــــى إفادتي باآلتي: هل يوجــــد مثل هذا التوجه لدى 

الوزارة؟ وهل تنوي الوزارة الترخيص لتلك الشركة من 
خالل مرسوم أميري؟ تقوم الوزارة حاليا ببيع هذه اخلدمة 
للشركات املرخص لها باستخدام هذه اخلدمة فقط، هل 
تشترط هذه االتفاقية بالبيع فقط للشركات املرخص لها 
من قبل الوزارة؟ ومن سيقوم باملوافقة على هذا الشرط؟ 
وهل تنوي الوزارة الترخيص لشركات اخرى بتقدمي نفس 

اخلدمة؟ وأسباب التسرع في هذا التوجه؟ 

 يفتتح صباح اليـــوم امني عام مجلس 
االمة عالم الكنـــدري املعـــرض الثقافي 
الذي تقيمـــه االمانة العامـــة للمجلس 
مبناســـبة مرور ٤٨ عامـــا على صدور 
الدســـتور وذلك في متام الساعة ١٠:٣٠ 

مبجمع «األڤنيوز». 

 الكندري يفتتح اليوم المعرض الثقافي  القالف: هل يوجد توجه لترخيص إحدى الشركات لتوصيل كيبل بحري؟
بمناسبة صدور الدستور بمجمع األڤنيوز

1- تاريخ وموعد املزاد:
�صوف تعقد جل�صة املزاد يوم الثالثاء املوافق 2010/11/9 يف غرفة جتارة و�صناعة الكويت قاعة )بحرة( وذلك   

يف متام ال�صاعة 5:30م اخلام�صة والن�صف م�صاًء.

2- �صوف يبداأ البيع لكل ق�صيمة على حدة وذلك بدءاأ من �صعر الأ�صا�س املبني يف اجلدول اأدناه.
3- �صوف ير�صى املزاد على اأعلى �صعر مقدم من املتزايدين، على اأن تكون وحدة املزايدة مبلغًا وقدره 1000 د.ك.

4- �صوف يتم توقيع عقد البيع البتدائي وكتب الت�صجيل اخلا�صة بكل ق�صيمة على اأعلى مزايد يف ذات اجلل�صة.
5- يتم دفع قيمة الق�صيمة الرا�صية على املزايد على اأ�صا�س دفع ن�صف قيمة الق�صيمة امل�صرتاة يف املزاد كدفعة اأوىل 

والباقي يدفع عند التوقيع النهائي على الوثيقة ال�صرعية لدى وزارة العدل.

اأن جميع  الراهنة، علمًا  وقبله بحالته  النافية للجهالة  املعاينة  البيع  العقار حمل  باأنه قد عاين  املزايد  يقر   -6
الق�صائم املعرو�صة يف املزاد اأر�س ف�صاء وم�صاحة كل ق�صيمة 400 م2 ونظام ال�صتعمال )�صكن خا�س(.

7- �صوف يتحمل الرا�صي عليه املزاد ر�صوم الت�صجيل لدى وزارة العدل بواقع 0.5٪ واأتعاب العقد بواقع 1٪ من قيمة 
الق�صيمة.

تعلن جلنة مالك عقار �أبو فطرية عن بيع عدد )21 ق�سيمة( 

يف جل�سة �ملز�د �لعلني �ملقررة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2010/11/9

�صعرالأ�صا�سالو�صفرقم الق�صيمةالقطعةم
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1

146,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي مع ارتداد419

146,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي مع ارتداد2420

130,000 د.ك �صارع واحد و�صكة حمول3424

145,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي4465

135,000 د.ك �صارعني وزاوية و�صكة و�صاحة حمول5481
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127,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي مع �صكة202

130,000 د.ك �صارعني وزاوية و�صكة7304

135,000 د.ك �صارعني اأمامي وخلفي و�صاحة8438

148,000 د.ك �صارعني اأمامي وخلفي و�صاحة حمول9453

146,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي10454

146,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي11455

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي و�صكة جانبية12458

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي13459

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي14460

105,000 د.ك�صارع واحد15589

125,000 د.ك �صارعني وزاوية16591

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي17628

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي18629

143,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي و�صكة حمول19630
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140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي6

140,000 د.ك �صارعني اأمامي خلفي217

لال�صتف�صار يرجى الت�صال على الأرقام التالية : )22420065 - 22420095 - 22433468(

 الميع: سنتصدى بقوة 
  لعدم فرض ضرائب على المواطنين

 ناشد النائب غامن امليع 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ووزير 
املالية مصطفى الشمالي عدم 
التفكير في فرض ضرائب 
أو رســـوم على املواطنني، 
مشـــيرا الى ان ذلك يعتبر 
عبئـــا يضاف إلـــى كاهل 
اعباء  الذي اعيته  املواطن 
احلياة وتـــردي اخلدمات 
وغالء االسعار. وقال امليع 
في تصريـــح صحافي ان 
الدولـــة لم تـــراع املواطن 
الكويتي وخاصة متوسطي 

ومحدودي الدخل ولم توفر له اخلدمات البسيطة ولم تواجه 
جشـــع بعض التجار واحتكارهم للســـلع ولم تفرض رقابة 
عليهم ولم تفكر يوما في حماية املواطن عن طريق دعم السلع 
وضبط االسعار وتفعيل حماية املستهلك ومنع االحتكار األمر 
الذي ترك احلبل على الغارب امام التجار وجعلهم يتحكمون 

في قوت املواطن. 
  واســـتغرب من ان احلكومة بدال مـــن ان تقوم بتخفيف 
االعباء احلياتية على املواطن الذي ذاق مرارة فوائد القروض 
االستهالكية وغالء االسعار املفتعل وغير املبرر والذي اصبح 
يهدد معظم االسر الكويتية، تأتي وتفرض رسوما أو ضرائب 
عليه، متسائال: هل الدولة ستقوم فعال بتحسني جميع اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالسكانية والتنموية بعد فرض هذه 
الضرائب! وهل الدولة بحاجة إلى هذه الرسوم لكي حتسن تلك 
اخلدمات في ظل الوفرة والفوائض املالية املوجودة لديها! أم 
ان تلك الرسوم هي حلقة جديدة من حلقات احلكومة لتضييق 

اخلناق على املواطن الكويت؟
  وأكد امليع انه ونواب االمة سيتصدون بكل قوة وادواتهم 
الدســـتورية ملثل هذا الترويج الذي ســـيؤدي إلى كثير من 
الظلم على املواطن مضيفا: إذا كانت هناك ضرائب فلتكن على 
الشركات والتجار الذين يحصلون على  امتيازات وتسهيالت 
وبالتالي يحققون ارباحا كبيـــرة ال ان تفرض على املواطن 

احلكومي البسيط. 

 د.محمد احلويلة 

 سالم النمالن 

 غامن امليع 

 الزلزلة: تحصيل ديون «السكنية» بنفس الطرق المقررة 
  لتحصيل أموال الدولة عن طريق الخصم من رواتب الموظفين

 الحويلة يستهجن تدني لغة الحوار في قاعة عبداهللا السالم
األمنية ورفع رواتبهم مبا يتفق 
ومهامهم وطبيعة عملهم ولهم منا 
كل الدعم، مطالبا مجلس الوزراء 
باإلســــراع في اســــتعجال إحالة 
مشروع زيادة رواتب العسكريني 
إلقراره في مجلــــس األمة. وذكر 
احلويلة اننا سنقوم بواجبنا في 
تبني كل ما من شــــأنه أن يدعم 
العمل األمني والعسكري في البالد، 
الفتا الى وجود جملة اقتراحات 
نيابية في هــــذا الصدد ومنها ما 
تقدم به شــــخصيا لرفع الراتب 
األساسي للعسكريني ومنحهم مزايا 
مالية ومادية حتفزهم على القيام 
بواجباتهم ورفع كفاءتهم األمنية 
والعسكرية وسنقوم باستعجال 
البــــت فيها بالتعــــاون مع جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية التي 
ســــتقوم بدورها بإقرار القوانني 
واملقترحات التي تتوافق وطبيعة 
هذه املهن العســــكرية احلساسة 
وتشــــكل حافزا ايجابيا إلخواننا 
رجال الشرطة واجليش واحلرس 

الوطني واالطفائيني. 

في البالد، كما انه ال يجوز إدخال 
هذا اجلهاز احلســــاس في دائرة 
تصفية احلسابات. وقال احلويلة 
انه ال ميكن بأي حال من االحوال 
ان يتــــم مس جهــــاز أمني كبير 
وحســــاس وكيل االتهامات ضده 
دون أدلة في الوقت الذي يعرف 
فيــــه اجلميع جهود هــــذا اجلهاز 
ورجاله في احلفاظ على أمن البالد، 
موضحا ان جهاز أمن الدولة يقوم 
بعمل كبير وحساس ويتطلب منا 
تقدمي كل الدعم، كمــــا أننا نقدر 
عمل رجاله ومهامهم األمنية ولهم 
التقدير واالحترام وعلى  منا كل 
رأسهم الشيخ عذبي الفهد الصباح 
الذي حاز ثقة القيادة السياسية 
لتولي مهام منصب رئاسته هذا 
اجلهاز، وهو من الرجال املشهود 
لهم بالكفاءة واحلنكة العسكرية 
واألمنية. وقال د.محمد احلويلة 
ان مجلــــس األمة وتقديرا جلهود 
األجهزة األمنية والعسكرية وضع 
ضمن أولوياته ضرورة دعم أبنائنا 
العســــكريني في كل من االجهزة 

أمام اهللا العلي القدير وأمام الشعب 
إلجناز خطة التنمية التي يتطلع 
اليها الشعب الكويتي لتنقله الى 

آفاق أرحب ومستقبل أفضل.
  من ناحية اخرى، رفض النائب 
د.محمد احلويلة التشكيك في جهاز 
أمن الدولة وما روج له البعض في 
هذا اخلصوص باآلونة االخيرة، 
مشيرا الى انه ال يجوز بناء االحكام 
على مبدأ الظن، خصوصا اذا تعلق 
األمر باالجهزة االمنية احلساسة 

  وقال احلويلة: اننا مقبلون على 
دور انعقاد مليء بالتحديات واآلمال 
أيضا ويتطلب منا جميعا كسلطة 
تشــــريعية وتنفيذيــــة التعاضد 
واالجناز، فلقد مل املواطن مما يدور 
على الساحة السياسية من تأزمي 

وتناحر ولغة حوار هابطة.
  فالشعب الكويتي اليوم أحوج 
مــــا يكون الــــى التفاتــــة نيابية 
وحكوميــــة ألحوالــــه وأوضاعه 
املعيشــــية، فالغالء ينهش دخله 
واخلدمات الصحية والتعليمية 
تترنــــح والبطالة تهدد االســــرة 
والســــكن بعد خمس عشر سنة 
والفرص الوظيفية غير متكافئة، 
لذا فإن آمال أهل الكويت معلقة على 
خطة التنمية ومشاريعها، ونحن 
في انتظار التقرير االول إلجنازات 
احلكومة بشأن تلك اخلطة التي 
سنتابعها بكل تفاصيلها، وسنقول 
للمحسن أحســــنت وملن تقاعس 
لتتحمل املسؤولية كاملة، فال مجال 
للمجامالت وســــيكون احلساب 
عسيرا وعلينا كنواب مسؤولية 

 أبدى مقرر جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واالرشاد مبجلس االمة 
النائب د.محمد احلويلة استهجانه 
من تدني لغة احلوار داخل قاعة 
عبــــداهللا الســــالم، اضافــــة الى 
التطاول على املواطنني واتهامهم 
من قبل بعض االعضاء املتسلحني 
باحلصانة البرملانية، وكذلك القاء 
التهم جزافا دون أن نرى من هؤالء 
النواب أي تفعيل لدورهم الرقابي 
الذي كفله لهم الدستور جتاه ما 
يدعونه من تهم كالفساد وسرقة 

املال العام.
  وأضاف احلويلة في تصريح 
صحافي: كان االحرى بهم استجواب 
من يدعون انه فاسد أو سارق للمال 
العام اذا كان وزيــــرا أو التوجه 
للنيابة العامة مع مستنداتهم ورفع 
قضايا ضد أي شخص يرون أنه 

فاسد أو سارق للمال العام.
  أما مــــا هو حاصــــل اآلن فال 
ميكن ان نفهمه اال أنه شخصانية 
وتصفية حساب ألن الدميوقراطية 

لم تأت على هواهم.

 قدم النائب د.يوســــــــف الزلزلة اقتراحا بقانون 
في شـــأن تعديل بعــــــض احـــكام القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شـــأن الرعاية السكنيــــة، وجاء في 

القانون:
  مـادة (١):  تضاف الى احكام القانون رقم ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ املشار اليه ثالث مواد جديدة بأرقام ٣٣ مكررا، 

٣٣ مكررا (أ)، ٣٣ مكررا (ب) نصها كاآلتي: 
  مادة ٣٣ مكررا: يكون لديون املؤسسة او اي من االقساط 
املســـتحقة لها ما لديون احلكومة مـــن امتياز على 
اموال مدينيها، ويتم حتصيلها بنفس الطرق املقررة 

لتحصيل اموال الدولة. 
  ويجوز اخلصم والتنفيذ علـــى رواتب املوظفني 
واملستخدمني واملكافآت واملعاشات وفاء لديون املؤسسة 

ومستحقاتها، وذلك مبا ال يجاوز احلد املسموح خصمه 
او التنفيذ عليه. 

  وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها اجلهة التي 
يتبعها املدين او مؤسسة التأمينات االجتماعية او من 
في حكمها وديون بنك التسليف واالدخار ثم ديون 
املؤسسة العامة للرعاية الســـكنية وكل ذلك مبا ال 

يجاوز احلد املسموح بخصمه او التنفيذ عليه.
  مادة ٣٣ مكرر (أ): في جميع االحوال ال يسقط الرهـــــن 
الذي يضمن دين املؤسســـة او مستحقاتها، اذ لـــــم 
يجر جتديده خالل املـــدة او اتبــــــاع االجــــراءات 
املنصوص عليها في املادتني ٩٩٦/٩٩٥ مـــــن القانون 

املدني.
  مـادة ٣٣ مكررا (ب): تســـتثنى اجراءات احلجز على 

البديل الســـكني املرهون لصالح املؤسسة من القيد 
الوارد باملادتني ٢١٦/د ـ ٢٦٣ من املرســـوم بالقانون 
رقم ٣٨ لســـنة ١٩٨٠ املشـــار اليه ايا كانت مساحته 
ويكون للمؤسسة اتخاذ اجراءات التنفيذ على الوحدة 

للطرق االدارية.
  مادة ثانية: يصدر قرار من الوزير املختص بعد موافقة 
مجلس ادارة املؤسسة، بتحديد الشروط والضوابط 
واالجـــراءات التي يتطلبها اصدار املؤسســـة وثائق 

التملك مصحوبة بتقرير الرهن العقاري عليها.
  مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون 

او يتعارض مع احكامه.
  مادة رابعـة: على رئيس مجلس الوزراء الوزراء كل 

فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. 

 اقترح تعديًال على قانون الرعاية السكنية

 رفض التشكيك في جهاز أمن الدولة

 النمالن: ما عدد القضايا المرفوعة ضد «األشغال»؟ 
 وجه النائب ســـالم النمالن ســــــؤاال 
لوزير األشغال العامة ووزير الدولــــــة 
لشـــؤون البلديـــة د.فاضـــل صفر جاء 

فيـــه: 
  زاد في الفترة األخيـــرة عدد القضايا 
املرفوعة ضد وزارة األشـــغال للمطالبة 
مببالغ مالية وتعويضات من قبل شركات 
املقاوالت واملكاتب االستشارية واجلهات 

األخرى.

  لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: عدد 
الوزارة للمطالبة  املرفوعة ضد  القضايا 
مببالغ مالية او تعويضات من قبل شركات 
املقاوالت واملكاتب االستشارية واجلهات 
األخرى مع تزويدي بسبب رفع الدعوى 

على الوزارة. 
  وعـــدد األحـــكام النهائيـــة الصادرة 
باملطالبات والتعويضات الصادرة لصالح 
شـــركات املقاوالت واملكاتب االستشارية 

وغيرها ضد الـــوزارة ولصالح املدعني، 
مع تزويدي بصور من األحكام النهائية 
عن الفترة من ٢٠٠١/١/١ حتى تاريخ ورود 
السؤال مع بيان قيمة املبالغ احملكوم بها 

لصالح املدعني. 
  وعدد األحـــكام التي نفـــذت من قبل 
الوزارة لصالح املدعني بالتعويضات مع 
بيان تفصيل املبالغ املدفوعة من ٢٠٠١/١/١ 

حتى تاريخ ورود السؤال. 

 الوعالن يطالب بإنارة ممشى األندلس 
وتوفير سبل الراحة واألمان لمرتاديه

 طالب النائب مبارك الوعالن 
بإنارة املمشى الواقع في منطقة 
األندلس، وتوفير جميع سبل 
الراحة واألمان للمواطنني الذين 
ميارسون رياضة املشي فيه، 
داعيا الى توفير الوسائل التي 
تشجعهم على ممارسة رياضة 
املشي باعتبارها دعما للرعاية 
الصحية للمواطنني. وقال النائب 
مبارك الوعالن انه خالل الفترة 
األخيرة كثر االهتمام برياضة 
املشـــي لدى فئة من مجتمعنا 
الباكر او  ســـواء في الصباح 
في ساعات املساء، سواء كان 

بهـــدف احلفاظ على صحتهـــم أو بتوصية من 
طبيب ملعاجلة وضع صحي معني، مشـــيرا الى 
ان ذلك يتطلب توفير أكثر من ممشـــى في كل 

منطقة وتوفير اإلنارة الالزمة 
لها والســـبل األخرى الالزمة، 
حتى يتسنى للمواطنني ممارسة 

هذه الرياضة.
  وأضاف النائب مبارك الوعالن 
ان لرياضة املشي فوائد جمة اذا 
ما أحسن استغاللها واالستفادة 
منها بالطرق السلمية وتوفير 
املناخ املناســـب لها من أماكن 
مخصصة لذلـــك، معدة إعدادا 

صحيحا.
  وأشار الى ان مرتادي ممشى 
األندلس يعانون بشـــكل شبه 
يومي من الظـــالم احلالك في 
املمشى، وعدم توفير األمان فيه نظرا ألنه أصبح 
مكانا موحشا بأشجاره الكثيفة التي تفتقر الى 

القص اجلمالي او تخفيفها. 

 االهتمام برياضة المشي يأتي دعمًا للرعاية الصحية للمواطنين

 مبارك الوعالن

 الدقباسي: لجنة المعاقين ستبدأ
  نظر قضايا ذوي االحتياجات الخاصة 

 «الدراسات والبحوث» تطبع كتابًا للقوانين 
الصادرة خالل الفصل التشريعي الحادي عشر

 أصدرت ادارة الدراسات والبحوث التابعة لألمانة 
العامة ملجلس االمة كتاب «القوانني الصادرة خالل 
الفصل التشريعي احلادي عشر املمتد من ٢٠٠٦/٧/١٢ 
الى ٢٠٠٨/٣/١٩».وتضمن الكتاب الذي اعتادت االدارة 
اصداره بشكل دوري، اقرار ٤٦ قانونا بنصوصها 

الكاملة ومذكراتها االيضاحية، كما يحتوي الكتاب 
على قائمة بقوانني امليزانيات التي صدرت والبالغ 
عددها ١٤ قانونا، اضافة الى قوائم اخرى بقوانني 
االتفاقيات والبالغ عددها ٢٢ قانونا مع اشارة الى 

تاريخ نشرها في جريدة «الكويت اليوم». 

 أعلن النائب علي الدقباسي 
رئيـــس جلنـــة املعاقـــني في 
مجلس األمة ان اللجنة ستبدأ 
اليوم األحد النظر في عدد من 
املوضوعات املتعلقة في شأن 
ذوي اإلعاقـــة لتذليل العقبات 
أمامهم في املرحلة املقبلة. وثمن 
الدقباسي ثقة أعضاء جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتزكيته 
رئيسا للجنة، مؤكدا ان اللجنة 
ستبذل كل ما في وسعها بشأن 
إنصاف تلك الشـــريحة املهمة 
البنية  من خـــالل اســـتكمال 
الرقابة  التشريعية وتشـــديد 

على اجلانب احلكومي في كل ما يتعلق باألمور 
احلياتية للمعاقني. وشـــدد الدقباســـي على ان 
اللجنة ستواصل املسيرة التي بدأتها خالل دور 
االنعقاد السابق في شأن متابعة متطلبات شريحة 
املعاقني وتذليل العقبات التي تواجههم مبا منح 
لنا من صالحيات تشريعية وغيرها. وأكد انه 
سيشـــرع مع أعضاء اللجنة في متابعة تنفيذ 

احلكومة لقانون املعاقني، السيما 
بعد ان عطلـــت تنفيذه لفترة 
طويلة مـــن دون اي مبررات 
منطقية، مشيرا الى ان اجلهود 
التي ستقوم بها اللجنة بشأن 
متابعة تنفيذ القانون ومراقبة 
احلكومة في تفعيل مواده لن 
تقل أهمية عـــن اجلهود التي 
القانون، السيما  إقرار  أثمرت 
ان غايـــة القانون تنفيذه على 
الفائدة  الواقع لتحقيق  أرض 
املأمولة منه لشريحة املعاقني. 
وقال الدقباسي ان باب اللجنة 
ســـيكون مفتوحـــا لتقبل اي 
مالحظات من قبل اجلهات املعنية بشـــأن آلية 
التطبيق احلكومي للقانون، وما اذا كانت هناك 
اي معوقات تواجه املعاقني، مشـــيرا الى انه لن 
يكون مقبوال لدينا ان تكون هناك معاناة لهذه 
الشريحة في ظل وجود القانون احلالي كما ان 
احلكومة ستكون حتت مجهر املراقبة النيابية 

في هذا اخلصوص. 

 لتذليل العقبات أمام هذه الفئة 

 علي الدقباسي 


