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»المعاقين« تدعو عددًا من الوزراء لمتابعة 
تنفيذ قانون ذوي االحتياجات الخاصة

عقدت جلنة شؤون املعاقني اجتماعها الثاني 
للنظر ف���ي تفاصيل عمل اللجن���ة في املرحلة 

املقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي ان 
اب���رز مالمح عملها توجيه الدعوة للنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جابر املبارك ولعدد من الوزراء للنظر في متابعة 
تنفيذ احكام قانون املعاقني اجلديد وتنفيذ احكام 
وتنفيذ ما ورد به من امتيازات للمعاقني وذويهم 
وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق بأولياء امورهم 

والتقاعد املبكر وساعات االعفاء من الدوام.
واضاف الدقباسي انه ستكون هناك دعوات 
موجهة لوزراء املالية والداخلية واالشغال العامة 
واالس���كان والتربية بغرض تقدمي افضل خدمة 

للمعاقني في املرحلة املقبلة.
وطالب الدقباسي الدولة بتقدمي خدمات مميزة 

للمعاقني، مشيرا الى ان هناك بعض التفسيرات 
اخلاطئة الحكام القانون ونحن مند يدنا من خالل 
اللجنة اجلديدة وتطوير اي تشريع اذا كان به 
مثالب تشريعية حتى نقف على اسباب القصور 

في تنفيذ القانون.
وقال الدقباس���ي انه مت االتفاق على توجيه 
الدعوة لرؤس���اء جمعيات النفع العام املعنية 
بشؤون االعاقة السمعية والبصرية والتعليمية 
والذهنية للوقوف على رأيهم في املرحلة املقبلة 

وضرورة معاجلة اي قصور تشريعي.
وقال ان اللجنة تولي االهتمام ملتابعة تنفيذ 
القانون خاصة فيما يتعلق بخدمات بنك التسليف 
واخلدمات التعليمية، متمنيا تنفيذ اغراض واهداف 
اللجنة وحتقيق كل م���ا ورد في قانون االعاقة 
احلالي ونحقق اي اجناز يذكر فيه، وس���تكون 

هناك اجتماعات اسبوعية.

الدقباسي: تطبيق بنود خدمات »التسليف« و»التعليم«

)متني غوزال( ناجي العبدالهادي وسالم النمالن وعلي الدقباسي في اجتماع جلنة املعاقني 

وقيدت القضية برقم 2010/78 
بالنيابة. وقد صرح احملاميان بأن 
ما بثه املدعو مبارك البذالي فيه 
إثارة للفتنة وتفتيت للوحدة 
الوطنية التي جبل أهل الكويت 

على التمسك بها.

وكذلك ما بثه املذكور أعاله 
فيه مساس بكرامة النائب.

وما جلوء النائب عاشور إلى 
القضاء إال لثقته الكاملة في أن 
القضاء يقف س���دا منيعا لكل 
من يتطاول على كرامة الناس 

واملساس بها ولكل من يحاول 
بث بذور الفرقة والطائفية بني 
ابناء الش���عب الواحد، ويقوم 
بتصنيف الشعب بأن هذا سني 
وذاك شيعي وهذا حضري وذاك 

بدوي.

رفع النائب صالح عاش���ور 
عن طريق محامييه خليل أحمد 
وعادل قربان دعوى سب وتهديد 
بالقتل وحتقير مذهب ديني ضد 
مبارك البذالي. وجاء في موضوع 
الشكوى أن املشكو في حقه من 
خالل إحدى وسائل البث املرئية 
واملسموعة )شريط C.D( قام 
بالتهج���م والتطاول والس���ب 
والتهديد بالقتل بحق الشاكي، 
ق���ام بتحقي���ر مذهبه  وكذلك 
وازدرائه واحلط من قدره من 
خالل ما بث���ه وأذاعه علنا وما 
تعرض له من ايذاء لش���خصه 
ومش���اعره واملساس بعقيدته 
اقوال   ومذهبه، كم���ا تضمنت 
املشكو في حقه حتريضا على 
إثارة الفتنة الطائفية والنعرات 
الوحدة  املذهبية وفت عض���د 

الوطنية.

فه���ذه املصطلحات لم يكن 
يعرفه���ا الش���عب الكويتي إال 
مؤخرا، حيث صدرت من أفواه 
نشاز ال حتب اخلير لهذا البلد 
وتريد ان توقظ الفتنة بني ابناء 

الوطن الواحد.
فما صدر عن املدعو مبارك 
البذالي ال يقره الشرع االسالمي 
وال القانون الكويتي وال اخالقيات 
ابناء املجتمع الكويتي الذي اثبت 
معدنه في التالحم والتواصل في 
أوقات الرخاء والضراء وما الغزو 

الصدامي كان عنا ببعيد.
الشامخ  وأملنا في قضائنا 
الذي نلوذ به، ان ينصفنا ممن 
يتطاول ويتجاس���ر باملساس 
بكرامة أه���ل الكويت ومبذهب 
طائفة من أه���ل الكويت وبأن 
يقوم إعوجاج من ال يريد بهذا 

البلد اخلير.

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا 
برغبة ج����اء فيه: بعد التجاوزات 
التي مارس����تها بعض  األخي����رة 
األجه����زة اإلعالمي����ة فض����ال عن 
اخلروج ش����به اليومي عن النص 
لبعضها وتعديها اخلطوط احلمراء 
التي يستند  واألسس واملقومات 
اليها مجتمعنا الكويتي احملافظ، 
ومبا ان لتلك املمارس����ات السيئة 
التي متارسه بعض وسائل اإلعالم 
غير املس����ؤولة في وقتنا احلالي 
من عواق����ب كارثية تهدد وحدتنا 
الوطنية وتفتت نسيج مجتمعنا 
الواحد والذي بدوره ينذر مبشاكل 
وعقبات مستقبلية على املجتمع 
الكويتي، لذا انني أتقدم باالقتراح 
برغبة إلنشاء جلنة حتت مسمى 
األداء اإلعالمي«  »متابعة وتقييم 
التجاوزات  تكون مهمتها رص����د 
واملخالفات واإلس����اءات ملكونات 

العدوة يقترح إنشاء لجنة
لمتابعة وتقييم األداء اإلعالمي

خالد العدوة

الخرافي استقبل نائبة رئيس المجلس
االتحادي الفيدرالي السويسري

اس����تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه ظه����ر امس نائبة رئي����س املجلس االحتادي 
الفيدرالي السويسري ووزيرة اخلارجية ميشلني كاملي 
� ري والوفد املرافق لها، مت خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها. حضر 
اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي ورئيس 

بعثة الشرف املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء د.رشا الصباح وسفير الكويت لدى االحتاد 
الفيدرالي السويسري د.سهيل شحيبر وسفير االحتاد 
السويسري لدى الكويت ميشيل غوتريه. وفي ختام 
اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية ثم اصطحب اخلرافي 
الوفد الضيف في جولة تفقدية ملبنى مجلس االمة.

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله ميشلني كاملي

الحريتي يشيد بقرار مجلس الوزراء
بشأن إقرار كادر »الخبراء«

اشاد النائب حسني احلريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر 
املالي الدارة اخلبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملني في هذه 
االدارة وانصاف لهم. وقال احلريتي نش���كر سمو رئيس مجلس الوزراء 
حلرصه وتفهمه حلاجة العاملني بادارة اخلبراء للكادر املالي، مشيرا الى 
ان هذه االدارة تقوم مبساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية. واعرب 
احلريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر 
املالي���ة الدارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتش���ريع واالدارة القانونية 
بالبلدية. وبني احلريتي ان هذه االدارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد 
في اآلونة االخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيني لعدم وجود 
حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه االدارات تضعف 
عملها وتصيبها بالشلل. واشار احلريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت 
حقها من الدراس���ة في اللجان املختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء 
املعنيني يجمعون على اهمية اقرارها داعيا مجلس الوزراء الى املسارعة 

حسني احلريتيفي اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملني فيها وانصافا لهم.

الهاجري: األصوات المنادية بسن الضرائب على المواطنين
تعيش في عالم آخر بعيدا عما يعيشه ذوو الدخل المحدود

أبورمية: الشمالي يتالعب بمشاعر المواطنين بتصريحاته
عن فرض الضرائب والرسوم متجاوزًا اختصاصات مجلس األمة

النائ����ب د.ضيف اهلل  صرح 
أبورمية ان وزير املالية مصطفى 
الشمالي يتالعب مبشاعر املواطنني 
بتصاريحه التي يسعى من خاللها 
الى فرض ضرائب ورسوم اضافية 
على اخلدمات املقدمة من الدولة 
أبورمية ان  للمواطنني. واضاف 
الوزير الشمالي نسي أو تناسى 
ان فرض الضرائب وزيادة الرسوم 
أمر لي����س بيده وال بيد حكومته 
وال����رأي أوال واخيرا بيد مجلس 
األمة وان الوزير الشمالي قد جتاوز 

اختصاصات مجلس األمة وهذا أمر 
مرفوض وغير مقبول وال يحق له 

التفوه مبا ال ميلك.
أبورمي����ة: على رئيس  وقال 
الوزراء تنبيه وزير املالية بعدم 
التدخل باختصاص����ات مجلس 
االمة وايقاف ه����ذه التصريحات 
االستفزازية من الوزير الشمالي 
والتي يطلقه����ا باجتاه املواطنني 
متوسطي ومحدودي الدخل الذين 
بالكاد تكفيهم مرتباتهم ليوفروا 
ألسرهم العيش الكرمي في دولة 

من أغنى دول العالم.
واض����اف أبورمي����ة ان وزير 
املالي����ة يتغاض����ى ع����ن التجار 
والبنوك بتصريحاته ويوجهها 
فقط للمواطن البس����يط، وأقول 
للش����مالي ان كنت انت ومجلس 
وزرائك تقفون حائط صد وحماية 
التج����ار والبنوك فنحن  لبعض 
اعضاء مجلس االمة السور املنيع 
حلماية املواطنني من تخبطكم ولن 
تستطيعوا مترير ما تسعون اليه 
من قوانني تثق����ل كاهل املواطن 

البس����يط ونحن نعلم انك ومن 
وراءك تدفعون الى تخويل طبقات 
البالد الى طبقتني اس����ياد وعبيد 
وحتاولون سحق الطبقة الوسطى. 
واختتم ابورمية تصريحه قائال: 
عل����ى وزير املالي����ة ان يدرك انه 
يس����ير في طريق خطر سياسيا 
عليه وعلى من يقف وراءه ممن 
يدفعونه بهذا االجتاه وس����نكون 
له باملرصاد ولن نسمح بأي عبء 
مالي جديد يفرض على املواطنني 

وقد أعذر من انذر.

ودعا الهاجري كل من يتبنى 
فك���رة ف���رض الضرائب على 
الوقت احلالي  ف���ي  املواطنني 
ان ينزعها من تفكيره في هذه 
املرحل���ة التي تعتب���ر مرحلة 
تأسيسية لعهد تنموي جديد 
يطمح من خالل���ه املواطن ان 
يجد خدمات صحية وتعليمية 
وغيره���ا ذات مس���توى عالي 
اجل���ودة وان تس���اهم اخلطة 
التنموية في تعديل سلم الرواتب 
ليتواكب مع تطورات التضخم 
املالي، الفتا الى ان املواطن يعقد 
كل اآلمال على احلكومة احلالية 
بالتعاون مع املجلس لتحقيق 
الكثير من اإلجنازات الشعبوية 
التي تساهم في تطوير املستوى 

املعيشي للمواطنني.

السن واملعاقني، فكيف للمواطن 
ان يثق بهذه اخلدمات التي ال 
تستحق الرسوم التي حتصل 

عليها.
وأشار الهاجري الى ان النظام 
املتقدمة  البلدان  الضريبي في 
يخضع لرقابة ش���عبية وإلى 
القائمني  شفافية كما يحاسب 
عليه قانون ص���ارم ال يجامل 
وال يداه���ن ليضم���ن وصول 
أموال الضرائ���ب الى األهداف 
الت���ي من أجله���ا مت حتصيل 
هذه الضريبة، موضحا ان األمر 
لدينا ال يرقى الى هذا املستوى، 
البلدية ال  فأبس���ط املخالفات 
الدولة حتصيلها،  تس���تطيع 
فكيف لها باحلفاظ على أموال 

الضرائب؟!

التي تقدمها الوزارات اخلدماتية 
ما هي إال أوامر وتنفيذات وال 
يوجد حتى كراسي خلدمة كبار 

بفرض ضرائب ورسوم إضافية 
عليهم لتنهار الطبقة الوسطى 
ف���ي البلد، وتصب���ح إما غنيا 
وإما فقيرا وهذا الذي لن نقبل 
به، فت���وازن الدولة يكمن في 
ان حتافظ هذا الش���ريحة على 

ثباتها.
وأض���اف: ان الضرائب في 
البل���دان املتقدمة تفرض على 
مستوى خدمات عالية اجلودة 
ولك���ن هل تضم���ن احلكومة 
للمواط���ن ه���ذه اجل���ودة في 
اخلدم���ات الت���ي س���تقدمها؟ 
فاملستوى الصحي من سيئ الى 
أسوأ والنظافة حتت مستوى 
الصفر واخلدمات العامة مهملة 
وال ترقى الى مس���توى الدول 
الفقيرة، الفتا الى ان اخلدمات 

استنكر النائب دليهي سعد 
الهاجري األصوات التي تنادي 
بسن الضرائب على املواطنني، 
مؤكدا ان هذه األصوات تعيش 
في عالم آخر بعيدا عما يعيشه 
املواط���ن ذو الدخ���ل احملدود، 
مش���يرا الى ان الضرائب التي 
ال���دول األخرى على  تفرضها 
مواطنيها تفرض مقابل خدمات 

عالية املستوى.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي ان املواطن الكويتي ذا 
الدخل احملدود يبحث عن احلياة 
الكرمية التي كفلها له الدستور 
ولم يجدها حتى هذه اللحظة، 
مبينا ان املواطنني يئنون من 
وطأة الديون االستهالكية التي 
أرهقت كاهلهم والبعض ينادي 

تفرض في البلدان المتقدمة على مستوى خدمات عالية الجودة.. تضمنها الحكومة

دليهي الهاجري

د.ضيف اهلل أبورمية

املجتمع من فئاته وطوائفه وجهاته 
وأشخاصه والتي تقوم بها بعض 
الوسائل اإلعالمية، على ان ترفع 
الى وزارة اإلعالم  اللجنة تقارير 
ومن ثم تقوم ال����وزارة بعرضها 
على املجلس كل 3 اشهر لكي يتخذ 
املجلس قراراته املناسبة حيال ما 
ورد بتقاريرها، ويترأس تلك اللجنة 
وزير اإلعالم وتتشكل عضويتها من 
أشخاص مستقلني من أهل اخلبرة 
من األكادمييني واإلعالميني ورجال 

القانون.

عاشور يرفع دعوى سب وتهديد بالقتل ضد البذالي

خليل أحمد عادل قربان صالح عاشور
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9- مرمي �شالح اأحمد الدعيج.                      

10 - دالل �شالح اأحمد الدعيج.  

11 - �شيخة �شالح اأحمد الدعيج.                 

12 - لطيفة �شالح اأحمد الدعيج.  

13-  هايف فيحان علي املطريي.  

14- املمثل القانوين لبنك الت�شليف واالدخار.  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقــــار مبنطقـــة جليـب ال�صيـــوخ قطعــــة 2 �صــــارع 157 منـــزل 226 وم�صاحتـــه 666 م2 واملــو�صـــوف بـــالوثـــــائـــــــــق اأرقـــــــام 

1985/3545 - 1984/1620 - 1995/9400. واحل�صة املعرو�صة للبيع قدرها الثلث م�صاعا وم�صاحته 222 م2

العقار عبارة عن بيت من بنائني م�صاع يقع على �صارع واحد وهو مكون من بنائني وملحقني وبينهما �صكة.

البناء االأول: مكون من دورين ومك�صي باحلجر اجلريي.

الــدور االأر�صي واالأول مكون كل دور من �صقتني وكل �صقة مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ وامللحق مكون من 3 غرف 

وحمام ومطبخ.

البناء الثاين: مكون من دورين ومك�صي باحلجر اجلريي قدمي والتكييف عادي.

الدور االأر�صي: مكون من �صقتني كل �صقة مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ. الدور االأول: 4 غرف + حمام + مطبخ.

امللحق: 3 غرف + حمام + مطبخ

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبد�أ �ملز�د للح�سة �ملعرو�سة بثمن �أ�سا�سي قدره 53946 د.ك »ثالثة وخم�سون �ألف وت�سعمائة و�ستة و�أربعون دينار كويتي«. 

وي�سرتط للم�ساركة يف �ملز�د �سد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل مبوجب �سيك م�سدق من �لبنك �مل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب 

�سمان من �أحد �لبنوك ل�سالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ور�سوم  و�مل�سروفات  �عتمد  �ل��ذي  �لثمن  كامل  �لبيع  جل�سة  �نعقاد  حال  ي��ودع  �أن  عطاءه  �لقا�سي  يعتمد  من  على  يجب  ثــانــيـًا: 

�لت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من �عتمد عطاءه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت �ملز�يدة على ذمته يف نف�س 

�جلل�سة على �أ�سا�س �لثمن �لذي كان قد ر�سا به �لبيع.

رابعــًا: ف�ي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاءه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�سر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�سة �لتالية حكم بر�سو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم ف�ي هذه �جلل�سة من يقبل �ل�سر�ء مع زيادة 

�لع�سر م�سحوباً باإيد�ع كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة ف�ي نف�س �جلل�سة على �أ�سا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�سة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�سر تعاد �ملز�يدة فور�ً على ذمته 

على �أ�سا�س �لثمن �لذي كان قد ر�سا به عليه يف �جلل�سة �ل�سابقة وليعتد يف هذه �جلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيد�ع كامل قيمته. 

ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعًا: يتحمل �لر��سي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�سوم نقل وت�سجيل �مللكية وم�سروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 200 د.ك 

و�أتعاب �ملحاماة و�خلربة وم�ساريف �لإعالن و�لن�سر عن �لبيع يف �ل�سحف �ليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�سرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�سئوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة 

�لكلية �أية م�سوؤولية.

تا�صعـًا: يقر �لر��سي عليه �ملز�د �نه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذ� �لإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

          2 - حكم ر�سو �ملز�د قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

           3 - تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف �لعقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة �لقانون ويلتزم �لر��سي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�ساحله باجرة �ملثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لفردية �مل�ساركة يف �ملز�د على �لق�سائم �أو �لبيوت �ملخ�س�سة لأغر��س �ل�سكن �خلا�س عماًل 

باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�سركات �لتجارية �مل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


