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 قالت النائبة د.ســـلوى اجلسار  6 
انها فوجئت بإدراج احلكومة قضايا 
التعليم في آخر قائمة أولوياتها وفي 
آخر قضايا برنامج عملها، مشيرة الى 
ان ذلك يعد أزمة تنموية خطيرة اذ 
ال ميكن ان تتعامل مع خطة تنموية 
تقر ألول مرة بعيدا عن التركيز على 

قضايا التعليم.
  واضافت اجلســـار في تصريح 
املتقدمة تولي  الـــدول  ان  صحافي 
التعليم اهمية كبرى وخاصة املعلم 
الذي يعد محورا مهما واساسيا فهو 
الذي يحدد املالمح العامة ملخرجات 
التعليـــم، فضال عن انـــه من اهم 

أولوياتي كنائبة. وأبدت أســـفها ملا 
آلت اليه مناقشة الكوادر العامة في 
الكويت بعيدا عن أهم كادر وهو كادر 
املعلم، مشـــيرة الى ضرورة اعادة 
النظر في كثير من التشريعات التي 
التعليمي وخاصة  تتعلق بالقطاع 

التي تتعلق باملعلم. 

 وصل البالد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مساء امس «الثالثاء» 
قادما مـــن العاصمة االماراتية «أبوظبي» وذلك بعد مشـــاركته على 
رأس وفد مجلس األمة في االجتماع الدوري الرابع لرؤســـاء مجالس 
الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وكان في استقباله وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري ومراقب املجلس د.علي العمير وكبار 

املسؤولني باألمانة العامة للمجلس. 

 الخرافي عاد  من اإلمارات الجسار: إدراج الحكومة التعليم آخر األولويات أزمة خطيرة

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل الرفاعي الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

امل�ست�سار

حممد �سيد يو�سف �سيد عبداهلل الرفاعي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

 .. والعبدالهادي لحسم المطالب 
المتعلقة بالخدمات الهاتفية

 ..والمال إلنشاء قناة للتوعية المرورية

 الدقباسي إلنهاء إجراءات المتقدمين 
لصندوق المعسرين المتعطلة

وعن توجه عدد من النواب الى 
إقرار املقترحات اخلاصة جلعل 
مهنة التعليم مهنة شــــاقة، أكد 
العبدالهادي ان املعلم في الكويت 
حقه مهضوم بشــــكل عام بعد 
الى «مدرس» وليس  أن حتول 
معلما، وبالتالي بات من الضرورة 
النظر الى هذه املهنة واحلرص 
على أن يكــــون املعلم على قدر 
كبير من الثقافــــة، وفي املقابل 
ان ينالوا املميزات والكوادر التي 

يستحقونها. 

النائــــب م.ناجــــي   طالــــب 
العبدالهــــادي وزير املواصالت 
د.محمد البصيري بالوفاء بالوعد 
الذي قطعه على نفســــه بشأن 
حسم املطالب املتعلقة باخلدمات 
الهاتفية معلنا في الوقت ذاته عن 
عزم جلنة الشــــؤون االسكانية 
االجتماع بنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير التنمية واالسكان الشيخ 
أحمــــد الفهد من أجــــل متابعة 

البرامج االسكانية.
  وقال العبدالهادي في تصريح 
فــــي مجلس األمة  للصحافيني 
«نحن نقول للوزير مادمت انك 
وعدت فيجب ان تفي بوعدك»، 
مذكرا بأن وزير املواصالت وعد 
بحسم ما يتعلق بخدمات الرسائل 
النصية SMS وخفض قيمة تعرفة 
املكاملات ونقل أرقام الهواتف قبل 
نهاية الشهر اجلاري، مبينا ان 
قانون هيئة االتصاالت اليزال 
محل تداول ويحتل أولوية لدى 
جلنة املرافق العامة، وكذلك لدى 
املسؤولني في وزارة املواصالت. 

النائـــب صالح املال   تقدم 
باقتراح يقضي بإنشـــاء قناة 
خاصـــة فـــي اذاعـــة الكويت 
بالتنسيق بني وزارة الداخلية 
ووزارة اإلعالم للقيام بأعمال 
التوعية املروريـــة والتنبيه 
عـــن االختناقـــات املروريـــة 
الســـاعة  واألمنية على مدار 
باللغـــة العربية واالجنليزية 

واألوردو للطرق البديلة املتاحة 
وكذلـــك تفعيل عمل اللوحات 
اإلرشادية اإللكترونية واضافة 
لوحات اضافية بجانبي الطرق 
الرئيسية لتنبيه مستخدمي 
الطريق بشكل مباشر في حال 
وجود اختناق مروري في أي 
شـــارع مع اعطـــاء النصائح 

للطرق البديلة. 

 طالب النائب علي الدقباسي 
احلكومة بانهاء اجراءات املتقدمني 
لصندوق املعسرين واملتعطلة 
في البنوك واللجان املشكلة لهذا 

الشأن.
الدقباســـي ان كل    وقـــال 
انتقاداتنا على صندوق املعسرين 
اثبتت صحة ما كنا نحذر منه 
من تقاعس احلكومة عن تطبيق 
قانون املعسرين خاصة ان اعداد 
املستوفني لشروط القانون قليلة 

حتى اآلن.
  واضاف الدقباسي ان القضية 
شغلت املجتمع الكويتي ألهميتها 
في رفع املعاناة عن كاهل املواطن 
املتعثـــر، فالقضية ابعد من ان 
تكون مالية او اقتصادية، امنا هي 
ازمة انسانية وكان الصندوق امال 
للمتعثر لينتشلهم من وضعهم 
اال ان بطء االجراءات حال دون 
تخفيف معاناة املواطنني املدانني 
وخاصة الذيـــن ضدهم احكام 

قضائية ومنع سفر.
  وقال ان املواطن شعر بعدم 

مصداقية احلكومة في تطبيق 
قانون املعســـرين وبعد مرور 
اشهر على قانون املعسرين لم 
يتم صـــرف اي مبالغ لصالح 
مديونياتهم ولم يتم اتخاذ اي 
اعبائهم  اجراءات تخفف مـــن 
املعيشية وانه من غير املعقول 
او املقبول ان يتم تأخير صرف 

هذه املبالغ.
  وحذر الدقباسي من استمرار 
التضييـــق علـــى املواطن من 
التصرف  قبل احلكومة فهـــذا 
بدأ املجتمع الكويتي يتلمســـه 
الســـيئة  خاصة في الظروف 
التي متر بها البـــالد من غالء 
في االســـعار ورفض احلكومة 
لزيادة رواتب املوظفني وارتفاع 

معدل البطالة.
الدقباســـي ان احلل    وذكر 
احلقيقي ملشكلة املتعثرين هو 
اسقاط فوائد القروض خاصة 
انها تضر شـــريحة كبيرة من 
املواطنـــني في ظـــل الضغوط 

املعيشية احلالية. 

 ناجي العبدالهادي 

 «التنمية واإلصالح»: ندعم تشكيل لجنتي تحقيق
  في «تصادم الطائرتين» وتسريبات الغاز باألحمدي 

 الميع لسرعة البت في إنشاء النادي األهلي
 

 أعلنت كتلة التنمية واإلصالح 
عن تبنيها ودعمها لتشكيل جلنتي 
حتقيـــق برملانيتني فـــي قضيتي 
اخلطوط اجلوية الكويتية «رحلة 
دكا وحـــادث تصـــادم طائرتني» 
وتســـريبات الغازات فـــي مدينة 
األحمدي واتخاذها خطوات عملية 
بشأن الطلب املقدم لرفع احلصانة 
عن عضوها د.فيصل املسلم على 
خلفية صور الشيك الذي عرضه 
في إحدى جلســـات مجلس األمة، 
مجـــددا «رأي الكتلـــة» تأكيدهـــا 
على التزامها األدبي مبوعد تقدمي 
مساءلتها السياسية لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود والذي سيكون بعد تقدمي 
كتلة العمل الوطني مساءلتها على 

خلفية امللف الرياضي.
  وقـــال املســـلم فـــي تصريح 
للصحافيني أمس «ان كتلة التنمية 
واالصالح قررت مساندة أي طلب 
لتشكيل جلنة حتقيق في حادثي 
رحلة دكا وتصادم طائرتي اخلطوط 

الكويتية. وفي حال عدم  اجلوية 
تقدم أي أطراف نيابية لتشكيل هذه 
اللجنة فستقدم الكتلة طلب تشكيل 
جلنة التحقيق، ومن لطف اهللا انه 
لم تشهد أي كوارث، كما ان الكتلة 
تتبنى تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
بتسربات الغاز في مدينة األحمدي 
والكتلة حتمل احلكومة مسؤولية 
هذه املشكلة لعدم قيامها بواجبها 
إزاء هذه التسريبات التي اثبتت انها 
كانت حاضرة منذ وقت سابق، مؤكدا 
ان التحقيق واإلجراءات احلكومية 

رغم تقديرها اال انها غير كافية.
  وأضاف املســـلم كما ان الكتلة 
استعرضت خالل اجتماعها طلب 
رفع احلصانة عن النائب فيصل في 
القضية املرفوعة من قبل بنك برقان 
على خلفية الشيك الذي كشف عنه 
في إحدى جلســـات مجلس األمة، 
مشيرا الى ان طلب النيابة مرتكز 
على أساس عرض صورة الشيك 

داخل جلسة مجلس األمة.
  وأوضح املسلم ان هذا الطلب 

يأتي في سياق املالحقات السياسية 
التي أصبحـــت مزعجة في البالد 
ومقلقة ومدعاة الى اإلساءة للبالد 
وســـمعتها وللنصـــوص واملواد 
الدستورية، مبينا ان الكتلة سيكون 
لها موقف عملي من هذا الطلب سيتم 
االعالن عنه في وقت الحق. وعلى 
صعيد آخر أقر املسلم بان الكتلة 
بحثت االستجواب املزمع تقدميه 
التعليم  التربية ووزيرة  لوزيرة 
العالي د.موضي احلمود وعلى ضوء 
ذلك جتدد الكتلة تأكيدها على اتخاذ 
قرار توجيه املساءلة للحمود وتبقى 
مادته في طور اإلعداد والصياغة، 
مشددا على ان الكتلة ملزمة بعدم 
مزاحمة مســـاءلتها ألي مســـاءلة 
نيابية أخـــرى، خاصة ان أعضاء 
كتلة العمل الوطني أعلنوا في وقت 
سابق تقدمي مساءلتهم على خلفية 
امللف الرياضي وعلى ضوء ذلك فإن 
الكتلة لن تســـابق أو تزاحم كتلة 
العمل الوطني على تقدمي املساءلة 

السياسية. 

 ناشد النائب غامن امليع رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي سرعة البت في إنشاء النادي األهلي 
في منطقة علي صباح السالم، الفتا الى ان أهالي املنطقة 
قدموا كتابا الى وزير الشـــؤون االجتماعية بسرعة 
إنشاء النادي منذ فترة طويلة ولم يبت في األمر حتى 
اآلن. وأشار امليع في تصريح صحافي الى أهمية هذا 
النادي من الناحية االجتماعية في املنطقة ذات الكثافة 
السكانية العالية إذ انه سيكون متنفسا جيدا ألهالي 
املنطقة ويخدم األهالي في شـــتى املجاالت ويساهم 
في استثمار طاقات الشباب وجهودهم ووقتهم خير 
استثمار وقضاء أوقات فراغهم في ممارسة األنشطة 
الرياضية الكثيرة فـــي النادي. من جانب آخر، جدد 
امليع مطالبته باتخاذ خطوات عملية ملعرفة األسباب 

احلقيقية وراء تسرب الغاز في منطقة األحمدي واخللل 
الذي يعرض سالمة املواطنني للخطر، مبينا ان وضع 
املنطقة ال ميكن السكوت عنه، فاملشكلة ليست وليدة 
اليوم، بل تسببت في حرائق متعددة في بعض املنازل 
قبل فترة. وناشـــد امليع رئيس الوزراء ضرورة رفع 
بدل اإليجار ألصحاب املنازل املتضررة والذين سيتم 
إجالؤهم من منازلهم من ٥٠٠ دينار الى ١٠٠٠ دينار، 
حيث ان معظم العوائل يزيد عدد أفرادها على ٤ أفراد، 
كما ان الشـــقق واملنازل بهذا البدل الرمزي ال تسعهم 
فضال عن ارتفاع أسعار إيجارات الشقق واملنازل. وقال 
ان هذا املبلغ غير كاف لتوفير مسكن مناسب ألهالي 
األحمدي الذين سيتم إخالء بيوتهم، مشددا على ضرورة 
رفع مبلغ بدل اإليجار لتتمكن كل أسرة متضررة من 

إيجاد منزل مناسب لعدد أفرادها الكبير. 

 هايف: نستغرب اإلسراع الحكومي
  في تنفيذ الحكم بحق الجاسم

 مزيد إلقرار بدالت المهندسين في النفط 
 أكـــد النائب حســـني مزيد 
ضـــرورة جتاوب مســـؤولي 
الشـــؤون اإلدارية في القطاع 
النفطي مع مطالب املهندسني 
القطـــاع واقرار  العاملني في 
بدالتهم أسوة بزمالئهم العاملني 
القطاع احلكومي، مشيرا  في 
إلى أن ما مت تناوله في اجتماع 
املؤسسة نهاية أكتوبر املاضي 
ومت عرضه من قبل الشؤون 
اإلداريـــة ال يلبـــي طموحات 

املهندسني. 
  وأضاف مزيد أن التسريبات 

التي مت تداولها من قبل العاملني 
في القطاع إمنـــا هي عمليات 
جس لنبض املهندسني للقبول 
مبا تقترحه الشؤون اإلدارية 
باقرار زيادة شـــاملة جلميع 
العاملني في القطاع دون متييز 
الذين أنصفتهم  للمهندســـني 
القرارات الصادرة من اخلدمة 
املدنية واملقرة من احلكومة، 
مشيرا إلى القرار ٨ للعام احلالي 

والقرار ٧ لسنة ٢٠٠٦. 
  وحـــذر النائب مـــن اقرار 
اإلدارية  الشـــؤون  مقترحات 

لكوادر النفـــط، واصفا اياها 
باملنقوصة بأنها استمرار لنهج 
قدمي في املؤسسة، وأن تغيير 
النهج يتطلب كوادر متفتحة 
البشـــرية  ومهتمة بالتنمية 
يتناغـــم عملهـــا مـــع رئيس 
املؤسسة اجلديد الذي يعتبر من 
القيادات النفطية املدركة ألهمية 
العنصر البشري، مضيفا أنه 
من املفيد في هذا املجال وجود 
الشيخة شـــذى الصباح في 
موقع رئاسة الشؤون اإلدارية 

باملؤسسة.  

 البراك: «حماية األموال العامة» رتبت جدول أعمالها للدور الثالث 
  ومتنى البراك أال يكون هناك 
تعطيـــل في الرد على األســـئلة 
وحتى ال تكـــون لدينـــا قناعة 
مبحاولة تعطيل املوضوع، مشيرا 
الى ان احلكومة تعهدت بتزويدنا 
بجميع املســـتندات لدى تشكيل 
جلنة حتقيق من قبل مجلس األمة 

حتى ال يقال اننا نؤزم.
  وقال البراك: هناك طرف حتدث 
باسم الكويت وقال لرئيس وزراء 
روسيا انه ميثل الكويت ولم نسمع 
حتركا من حكومة الكويت حملاسبة 
الشخص سواء في روسيا أو مصر 
وكرئيس جلنة أموال عامة أقول 
ان التسويف واملماطلة ستوصلنا 
لقناعة بأن احلكومة غير متعاونة، 
واذا ردت احلكومة فسنشكرها 
علـــى تعاونها ونتمنى ان يكون 

ما بأذهاننا غير صحيح.
  من جانب آخر، قال البراك فيما 
يتعلق بلجنة التحقيق بالتجاوزات 
في الهيئـــة العامة لالســـتثمار 
ستجتمع اخلميس املقبل، مشيرا 
الى ان أســـوأ مـــن التجاوز هو 
التأخير في التحقيق ومحاسبة 
املتجاوز وسنبدأ التحقيق بحضور 
الشاهدين خالد املجحم ويعقوب 
بن علـــي اللذين ســـيقدمان ما 
لديهما من مستندات وسنلتقي 
مع كل األطراف املعنية في هيئة 
االستثمار وهذه التجاوزات بحاجة 
لتعـــاون من الـــوزراء املعنيني 

لتزويدنا بالبيانات. 

٢٠١٠ وقد مضت ٥ سنوات فأين 
سيكون مصير األموال والفوائد؟ 
في املجهول وملاذا التأخير للرد 
على أســـئلتنا، الفتا الى انه في 
٢٠١٠/٩/٦ وردتنـــا اجابة لوزير 
الدفاع مختصرة جدا وال أهمية 
لها، ومع ذلك ارسلنا كتابا لوزير 
الدفاع في ٢٠١٠/١٠/٦ وطلبنا اجابة 
كاملـــة، موضحا ان احلديث عن 
معدات وأسلحة روسية سبق وان 
وردت في الطلب املقدم من الهيئة 
العامة لالستثمار للشركات خارج 
الكويت فهل حتركت وزارة الدفاع 
بتشكيلها الفريق العسكري لهذا 
الغرض وتوصلت لنتائج محاولة 

منها لتغطية هذا املبلغ؟!

الوقت احملدد حول حركة دخول 
وخروج املدعو حسني كامل منذ 
عام ٢٠٠٠ وملدة عشـــر سنوات 
كطرف ورد اسمه، ومن الشركة 
أو الشـــخص الذي كفله لدخول 

البالد.
  وبّني البراك ان مدة التعاقد هي 
خمس ســـنوات وان أصل املبلغ 
مليار ومائة مليون دوالر ووردت 
فوائد مستحقة ١٢٠ مليون دوالر 
أساسها معدات وأسلحة لوزارة 
الدفاع و٣٧٩ مليون دوالر فوائد 
تأخير وضعت كمشاريع فوائد 
تأخيرية داخل روســـيا، فاملبلغ 
كفوائد يصـــل الى أقل من مليار 
دوالر متسائال: نحن في نوفمبر 

فـــي ٩/٦ وجدد فـــي ٢٠١٠/١١/١٠ 
ملدة اسبوعني وانتهت املهلة مما 
يدل على وجـــود مماطلة وعدم 
رغبة في حتريـــك أعمال جلنة 
حماية املال العام لترفع تقريرها 
للمجلس، مشددا على انه اذا لم 
تردنا االجابة فسنرفع تقريرنا 
مع التأكيد ان املعلومات املتوافرة 
لدينا صحيحة ألن احلكومة لم 

ترد على أسئلتنا.
  وأشـــار البراك الى ان وزارة 
الداخلية لم ترد كذلك على كتابنا 
في ٢٠١٠/١١/١٠ وغدا (اليوم) تنتهي 
املهلة، مشـــيرا الى ان سؤالنا ال 
يتطلب أكثر من ساعة واحدة للرد 
عليه، متمنيا ان تأتي االجابة في 

 أكد رئيس جلنة حماية األموال 
العامة النائب مسلم البراك بعد 
اجتمـــاع اللجنة يـــوم أمس انه 
مت ترتيب جـــدول أعمال اللجنة 
وحرصها على االنتهاء من جميع 
التقارير في دور االنعقاد احلالي، 
الى وجود مواضيع منذ  مشيرا 
٢٠٠٧ ولـــم تقدم تقاريـــر فيها 
املتكرر  للمجلس بســـبب احلل 

ملجلس األمة.
  وقال البراك انه مت مناقشـــة 
القرض الروسي ألكثر من اجتماع 
بحضـــور مســـؤولني لبعـــض 
املؤسســـات، مبينـــا ان اتفاقية 
القرض الروســـي متت التوقيع 
عليها في ٢٠٠٦ وانه مت استدعاء 
السفير الكويتي لدى روسيا في 
تلك الفترة لالدالء مبعلومات عن 
هذه االتفاقيـــة. وأكد لنا وجود 
مراسالت متت بحضور وفد هيئة 

االستثمار للقرض الروسي.
انه مت ارسال  البراك    وكشف 
كتاب فـــي ٢٠١٠/٩/٦ نطلب منه 
جميع املســـتندات مـــن وزارة 
اخلارجية حول القرض الروسي 
ولم ترد االجابة حتى هذه اللحظة 
ومت االتصـــال بوكيـــل وزارة 
اخلارجية في ٢٠١٠/١١/١٠ للتذكير 
بالكتاب السابق، متمنيا ان ترد 
االجابة كاملة، الفتا الى ان املدة 

تنتهي غدا (اليوم).
  وأضاف البراك انه وجه رسالة 
لوزارة اخلارجية بوجود كتاب 

(متني غوزال)   جانب من اجتماع التكتل الشعبي في مكتب السعدون في مجلس األمة أمس 

 أبورمية يرفض إخراج «القروض» من األولويات 
 رفض النائب د.ضيف اهللا أبورمية إخراج قضية 
القروض من األولويــــات احلكومية والبرملانية، 
واصفا هذا التجاهل من قبل البعض بعدم اإلحساس 
مبعاناة املواطنني املقترضني الذين أنهكتهم القروض 
وجشع بعض البنوك والتجار. وأضاف أبورمية انه 
رغم عدم التزام احلكومة ومجلس األمة في جميع 
أدوار االنعقاد السابقة باألولويات املوضوعة، اال 
ان جتاهل قضايا متس املواطن بشكل مباشر مثل 
إسقاط فوائد القروض وزيادة رواتب املواطنني 
هو دليل على عــــدم اكتراث احلكومة مبا يعاني 

منه املواطن الكويتي.
  وقال أبورمية انه ليس من حق احلكومة إلزام 
مجلس األمة بترتيب األولويات ومدى أهميتها، 

فهي في الغالب تنظر الى مصلحة بعض التجار 
واملتنفذين، أما مجلس األمة فهو سيد قراراته ونحن 
النواب من يســــتطيع حتديد األولوية وأهميتها 
وموضوع إســــقاط فوائد القــــروض هو أولوية 
قصوى ومهمة لدى الغالبية النيابية وسنفرضها 
على جدول األعمال. واختتم أبورمية تصريحه 
قائــــال: كان يفترض من احلكومــــة التي تتباهى 
بني الفينة واألخرى مبشاريع تنميتها والتي لم 
نر منها شيئا على أرض الواقع ان تهتم بقضايا 
املواطنني ومشــــاكلهم العالقة فالتنمية البشرية 
أهم من التنمية االقتصادية وال تنمية اقتصادية 
مع وجود قضايا حساسة عالقة تخص املواطنني، 

وهذا ما ال تعيه حكومة التنمية. 

 البراك: هل وافقت البورصة على تلقي طلبات 
مساهمي «زين» الراغبين في بيع أسهمهم؟

 طالب بتزويده بنسخة من موافقة المقاصة 

 سأل النائب مسلم البراك وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون بشأن متابعة عملية االستحواذ من 
قبل شركة االتصاالت اإلماراتية على نسبة مؤثرة 
من أسهم شركة االتصاالت املتنقلة (زين) بسبب 
ما متثله النســـبة املعروفة من مساهمة األموال 
العامة في الشركة املذكورة بشكل مباشر أو غير 
مباشر والتي تزيد على ٢٧٪، مما يجعل أموالها 
أمواال عامة وفقا ألحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 

بشأن حماية األموال العامة.
  وقال البـــراك: ورغبة في التأكد من ســـالمة 
االجراءات ومـــا اذا كان االعالن عن تلقي طلبات 
مساهمي شركة االتصاالت املتنقلة (زين) الراغبني 
في بيع أسهمهم قد مت بعد موافقات خطية مسبقة 
من سوق الكويت لألوراق املالية، ومن ثم موافقة 
الشركة الكويتية للمقاصة بناء على تلك املوافقة 
يرجى افادتي وموافاتي مبا يلي: هل وافق سوق 
الكويت لألوراق املالية بناء على طلب اي شخص 

طبيعي او اعتباري بتلقي طلبات مساهمي شركة 
االتصاالت املتنقلة (زين) الراغبني في بيع اسهمهم 
وذلك لتحقيق النسبة املؤثرة والبالغة ٤٦٪ التي 
تداولت وسائل اإلعالم عن رغبة شركة االتصاالت 
اإلماراتية االستحواذ عليها من أسهم «زين»؟ مع 

تزويدي بصورة من كتاب املوافقة ان وجد.
  وإذا لم يكن سوق الكويت لألوراق املالية قد 
أصدر موافقة على جتميع األســـهم املشار اليها، 
هل قامت الشـــركة الكويتية للمقاصة باملوافقة 
ســـواء بتوقيع عقد مع اي شـــخص طبيعي او 
اعتباري او من دون ذلك لتلقي طلبات مساهمي 
شركة االتصاالت املتنقلة (زين) الراغبني في بيع 
أســـهمهم على الرغم من عدم صدور موافقة من 
سوق الكويت لألوراق املالية؟ مع رجاء تزويدي 
بصورة من موافقة الشـــركة الكويتية للمقاصة 
وصورة من العقد املبـــرم ان وجد مع اي طرف 

بهذا الشأن. 

 محمد هايف 

 اســـتغرب النائـــب محمد 
هايف ما أسماه الكيل احلكومي 
مبكيالـــني إزاء تنفيذ األحكام 
الصادرة عن اجلهات القضائية 
والتي ال تتوانى في اإلسراع 
بتطبيقهـــا في قضيـــة رأي، 
وفـــي املقابل تغـــض الطرف 
عـــن تنفيذها علـــى البعض 
رغم صدورها منذ ســـنوات، 
مؤكدا ان املوقف احلكومي من 
تنفيذ احلكم القضائي الصادر 
بحق الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم قبل مرور ٢٤ ساعة 
على صدوره يضع عدة عالمات 
استفهام على نهجها في تنفيذ 
األحـــكام القضائية ويضعها 
في موقف ال حتسد عليه أمام 

الشعب الكويتي.
  وقال هايـــف في تصريح 

صحافي: «نحن ال نعارض أي 
حكم يصدر عن احملاكم ولكن 
نستغرب اإلسراع احلكومي 
باالستعجال في تنفيذ احلكم 
الصادر بحـــق الكاتب محمد 

عبدالقادر اجلاسم والذي لم 
تتوان األجهزة التنفيذية في 
تطبيقه قبل مرور ٢٤ ساعة 
على صدوره وفي املقابل جند 
هذه األجهزة ذاتهـــا تتهاون 
وتتراخى عـــن تنفيذ أحكام 
قضائية صدرت منذ سنوات 
عدة كتجاوزات الدائري السابع 
القانونية  وإزالة املخالفـــات 
في مستشفى السيف ناهيك 
عن تســـهيلها خروج بعض 
املجرمني ممن صدرت بحقهم 
أحـــكام قضائية خارج حدود 
الوطن، متســـائال أين حكمة 
فـــي  احلكومـــة وحكمائهـــا 
ازدواجيـــة تنفيـــذ األجهزة 
احلكومية لألحكام القضائية 
التي أساءت لسمعة البالد في 

الداخل واخلــارج؟». 


