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بلدية الكويت
اإدارة املناق�صات والعقود

 عن طرح املزايدة رقم 2013/2012/10

ب�ساأن ا�ستغالل الغرف اأرقام )1-2-3-4( املوجودة يف امل�سلخ 

املركزي مبحافظة العا�سمة لتنظيف الأطراف )الكراعني( 

وتنظيف الأمعاء)امل�سارين(بلدية الكويت

اإعـالن رقم )2012/101(

مدير عام البلدية

اأرقام  الغرف  با�صتغالل  اخلا�صة  املزايدة  طرح  اإعادة  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

الأطراف  لتنظيف  العا�صمة  مبحافظة  املركزي  امل�صلخ  يف  املوجودة   )4-3-2-1(

)الكراعني( وتنظيف الأمعاء)امل�صارين( حتت رقم 2013/2012-10.

 فعلى ال�صركات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف هذه الأعمال والراغبة يف الدخول يف 

هذه املزايدة مراجعة بلدية الكويت )املبنى الإداري الدور ال�صابع - اإدارة املناق�صات 

والعقود - مراقبة املناق�صات واملزايدات( اأثناء الدوام الر�صمي للح�صول على وثائق 

املزايدة  مقابل مبلغ  100 دينار )فقط مائة دينار لغري( وهذا املبلغ غري قابل للرد 

باأي حال من الأحوال .

�صيعقد الجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�صلوا على وثائق املزايدة  يف 

متام ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم الثالثاء املوافق 2012/11/13 يف مبنى رئي�س 

قطاع اأفرع بلديات العا�صمة واجلهراء الرئي�صي.

املناق�صات  اإدارة  يف  املــوجــود  اخلــا�ــس  ال�صندوق  يف  الــعــطــاءات  مظاريف  تـو�صـــع 

والعقود باملبنى الإداري - الدور ال�صابع يف موعد اأق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة من 

ظهر يوم الثنني املوافق 2012/11/19 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات ، على اأن 

يودع مع العطاء تاأمينًا اأوليًا ل يقل عن 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء.

مدة �سريان العطاء ت�سعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف

من أجواء االنتخابات
٭ بدأ اليوم السادس للترشح عند الثامنة بتقدم نايف 

الفضلي عن الدائرة الثانية، وقد بلغ عدد املرشحني 24 عند 
نهاية الدوام غاب عنهم العنصر النسائي.

٭ أبرز املرشحني في اليوم السادس محمد اجلويهل وعبداحلميد 
دشتي وسعود السمكة.

٭ سجل يوم أمس انسحاب مرشح واحد وهو عبدالرحمن 
دشتي عن الدائرة األولى، حيث قدم تنازله قبل نصف ساعة 

من وصول شقيقه النائب السابق عبداحلميد دشتي الى 
االدارة لتقدمي أوراق ترشيحه عن الدائرة ذاتها.

٭ أثار حضور اجلويهل ودشتي الى ادارة شؤون االنتخابات 
صخبا وحراكا في اإلدارة خصوصا ان مؤيدي النائبني تعمدوا 

احلضور قبل وصولهما إلبالغ الصحافة لالستعداد.
٭ قام أحد مؤيدي النائب السابق محمد اجلويهل بإلباسه 
وشاحا بعلم الكويت يحمل صورا لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد قبل دخوله الى اإلدارة للتسجيل.
٭ تس���اوت الدوائر األولى والثانية واخلامسة من حيث عدد 
املرشحني اذ بلغ في كل دائرة 5 مرشحني بينما حازت الدائرة 
الثالث���ة املرتبة األولى من حيث املرش���حني ب� 6 متقدمني، أما 

الدائرة الرابعة فتقدم فيها امس 3 مرشحني فقط.

أكدوا أن املادة 71 من الدستور كفلت لألمير احلق املطلق في إصدار مراسيم الضرورة

24 مرشحاً حصيلة اليوم السادس غاب عنهم العنصر النسائي

اليوم هو حراك املصالح.
م����ن جانب����ه اس����تعرض 
مرشح الدائرة اخلامسة فيصل 
الهاجري ابرز مالمح برنامجه 
االنتخابي وال����ذي تركز على 
أسلمة القوانني احلالية وإنشاء 
محاك����م فيما يخص املصارف 
والبنوك واحملاكم الشرعية الى 
جانب غربلة املناهج الدراسية 
التعليمية  وتطوير املنظومة 
الذي يشهده  التطور  لتواكب 
الى  العالم من حولنا، إضافة 
اقامة اجلامعات املتخصصة في 
محافظتي اجلهراء واألحمدي، 
إضافة الى إنشاء املدن الطبية 
املتكاملة واستبدال املستشفيات 
احلالية جلعلها مراكز لألبحاث، 
مشيرا الى مطالبته بفتح باب 
التقاعد بعد 20 عاما من العمل 
دون شروط ورفع سقف الراتب 
الف����ي دينار،  الى  التقاع����دي 
للقض����اء على البطالة املقنعة 
مع اعط����اء كل مواطن، أرضا 
صناعية مبس����احة الف متر 
للمس����اهمة في دعم االقتصاد 
الوطن����ي ودعم الش����باب في 

مشاريعهم الصغيرة.
وأضاف الهاجري أن احلراك 
الش����بابي احلالي ال يجب أن 
ميارس خارج قب����ة البرملان، 
السيما أن صاحب السمو األمير 
استخدم الصالحيات املمنوحة 
له ضمن الدستور، متمنيا أن 
تسود الساحة السياسية الهدوء 
أداء  الذي ميكن اجلمي����ع من 

الرسالة.
وبني انه ميثل جميع أطياف 
املواطن����ني وتوجهاتهم بعيدا 
عن التعصب والقبلية خاصة 
ان هناك مجاميع من الشباب 
باتت تتحرك من داخل جميع 
القبائل لشرح ما يحصل داخل 
البلد والقضاء على حدة التوتر 
وحتوي����ل املقاطعة الى تأييد 
للمشاركة في العملية السياسية 
التي ستصل الى أكثر من %50 

خاصة في الدائرة اخلامسة.
بدوره قال مرش����ح الدائرة 
الثاني����ة جمال ادريس ان احد 
اهم اسباب نزوله االنتخابات 
احلالية هو محاولة اعادة الوحدة 
الوطني����ة واللحمة التي جبل 
عليها اهل الكويت كافة خاصة 
ان ما يحص����ل اآلن هو دخيل 
على املجتمع وال ميت للكويت 
الى  وتقاليدها بصلة، مشيرا 
اهمية االلتفاف حول األس����رة 
احلاكمة »أسرة اخلير � اسرة 
آل الصباح متمثلة في صاحب 
السمو األمير وتوجيهاته ونقول 

لسموه السمع والطاعة.
واع����رب عن امل����ه في ان 
تكون املش����اركة ف����ي املعركة 
االنتخابية مثل س����ابقاتها في 
السنوات املاضية، مشيرا الى 
ان من يريد املقاطعة هذا شأنه 
لكننا نق����ول للجميع كويتنا 
»تستاهل«، داعيا اجلميع الى 

مش����يرا الى ان ه����ذا أمر غير 
مقبول، ويتض����ح من ذلك ان 
هناك ح����راكا خارجيا، محذرا 
الكويتيني من هذا احلراك ألنهم 
»محس����ودين« ويجب عليهم 
التمس����ك بالدس����تور وأسرة 

احلكم. 
وع����ن دور احلكوم����ة أفاد 
البوص بانه����ا مقصرة وأحد 
األس����باب الت����ي أدت الى هذه 
املش����اكل ويجب عليها تدارك 
السابقة وتصحيح  السلبيات 
املس����ار بروح ووجوه جديدة 
بالتعاون م����ع املجلس القادم 
الذي يجب ان يعطى الفرصة 
للعم����ل ومن ثم يصدر احلكم 

في فشله من عدمه.
بدوره قال مرش����ح الدائرة 
القالف  اخلامس����ة م.جاس����م 
ان الهدف من الترش����ح هو ما 
وصل إليه الوضع السياس����ي 
من سيئ الى أسوا، مشيرا الى 
ان الكويت كانت لديها الفرصة 
الذهبية قبل 20 عاما ان تتطور 
وتعود رائ����دة في املنطقة، إال 
انه لألسف بسبب ضيق أفق 
البعض وسعيهم وراء النفوذ 
واملصالح الشخصية حال ذلك 

دون تطور الكويت.
وأضاف، ان الكويت عبارة عن 
لوحة جميلة من الفسيفساء بها 
الكثير من املكونات والشرائح 
املتعددة وال ميكن ألي مكون 
ان يطغى عل����ى املكون اآلخر 
وان حدث ذلك فستفقد الكويت 
رونقها وجمالها، فنحن جميعا 
شركاء في هذا الوطن وهناك 
العديد من األساليب التي ميكن 
من خاللها عالج أي مش����اكل 

ومواجهة أي أزمات.
القالف األس����لوب  وانتقد 
ال����ذي تنتهج����ه األغلبية في 
طلب التغيير أو االعتراض على 
مراس����يم القوانني رغم وجود 
البعض منهم الذي يكون صادق 
النية ويري����د اإلصالح إال ان 
األغلبية منهم يريدون حتقيق 
املصالح الشخصية على حساب 
الكويت، مشيرا الى ان العنوان 
الذي مت اختياره ملسيرة أمس 
األول »كرامة وطن2« هو عنوان 
جانبه الصواب، فنحن لم نفقد 
الكرامة حتى أيام الغزو الغاشم 
وكنا جنم����ع القمامة وننظف 
بلدنا حت����ت االحتالل رافعني 
الرؤوس، معتبرا هذا الشعار 

هو لدغدغة املشاعر.
وحول فرصته في حتقيق 
الفوز في االنتخابات، شدد على 
أهمية ان يتغير نهج الناخبني 
وان يك����ون التصويت لالكفأ 
وليس العتب����ارات القبيلة او 
الطائفة او العائلة، فنحن دولة 
مدنية ويجب ان نلتزم بالدستور 
حتى ننهض بالكويت، مشيرا 
الى ان احلراك السياسي الذي 
شهدته الكويت في الثمانينيات، 
كان حراكا وطنيا لكن ما يحدث 

القادمة  يرسمون السياس����ة 
ويساهمون في سيادة النظام 

والقانون«.
وأضاف، »لدي نقاط معينة 
في برنامجي االنتخابي يأتي 
في مقدمتها االهتمام باملوظف 
الى  العادي واملتقاعد، إضافة 
عالج قضي����ة الوافدين واألثر 
الس����لبي لوجودهم في البالد 
مع احترامنا للجميع فالبد من 
العمل على إنش����اء هيئة عليا 
تنظم استقدام الوافدين من اجل 
التقنني ورفع اجلودة وإقرار 

النظام«.
واش����ار الى ان م����ن اآلثار 
الزحمة  الس����لبية للوافدين، 
املرورية التي تش����هدها البالد 
وما يقومون ب����ه من عمليات 
جتاري����ة تكون غي����ر متاحة 
للموظف الكويتي املرتبط بدوام 

وعمل صباحي.
وأش����ار الى ان من أهم ما 
س����يعمل عليه ه����و االهتمام 
الذين  املتقاعدي����ن  بقضاي����ا 
يعانون من عدم متتعهم بأي 
امتيازات وكذا كبار السن، لذا 
هدفي األول هو االهتمام بقضايا 
املواطن واملوظف الكويتي الذي 

يعول أسرة.
وع����ن ايجابي����ات الصوت 
الواح����د قال »ل����ه العديد من 
االيجابيات وحتديدا للشباب 
املرشحني للمرة األولى، ولوال 
الصوت الواحد ما أقدمت على 
الترشح فنحن األقليات ينفعنا 
الصوت الواحد أكثر ويستطيع 
املؤهل من املرشحني ان يصل، 
بينما أربعة أصوات مع تأييدي 
الكبير ملن جنح املرة السابقة 
إال اني أرى انه مع هذا القانون 
فلن تكون لي فرصة للنجاح 
والتي أتلمسها أكثر مع الصوت 
الواح����د، خاصة انني أرى في 
نفسي اني اس����تطيع ان أقدم 

شيئا لهذا البلد«.
ولفت ال����ى ان االقليات هم 
من غي����ر املنتس����بني لقبيلة 
كبيرة او حلزب او غيره وهم 
نطلق عليهم األغلبية الصامتة، 
مبديا حتفظه على كلمة أغلبية 
ومعارضة، داعيا الى ضرورة 
بتر هذه الكلمة من قاموسنا، 
بانه����ا مبتذلة  اياها  واصف����ا 

ومستهلكة.
وعم����ا إذا كان يعتق����د ان 
األغلبية مازالت كتلة واحدة ام 
شهدت انقسامات قال، »بالنظر 
الى ماذا فعلت األغلبية وكيف 
تكاتف أعضاؤها خالل الفترة 
املاضي����ة أرى ان اجتاهها كان 
سليما ولم أتلمس أخطاء كبيرة 
حدثت من قبله����م وحتى من 
التكتالت األخرى، بل أرى ان 
هناك من عمل على وضع قوانني 

جيدة«.
من جانبه أكد مرشح الدائرة 
اخلامسة سعد البوص ان صاحب 
السمو األمير له احلق املطلق 
حس����ب املادة 71 من الدستور 
بإصدار التشريعات والقوانني، 
فكان تعديل آلية التصويت التي 
أتاحت الفرصة جلميع الشرائح 
بالترشح ملجلس األمة، أمال ان 
القادم ذا رؤى  يكون املجلس 
عاقلة ومتفهمة تساعد صاحب 
السمو األمير واحلكومة على 

الوصول الى بر األمان.
البوص ان بعض  وأضاف 
أقط����اب املعارضة ش����وهوا 
الدميوقراطية ومفهوم املعارضة 
وعملوا على قمع الرأي األخر، 
حي����ث ال يوج����د مقاس معني 
للدميوقراطية بل هي تتس����ع 
للجميع والشعب صاحب القرار 
ف����ي اختيار ممثلي����ه، مطالبا 
املواط����ن بأن يه����ب الصوت 
القناعات  ملن يستحقه حسب 
وبعيدا عن التشنج السيما ان 
الكويتيني لديهم سعة الصدر 

وقبول الرأي اآلخر.
ووصف البوص اخلروج الى 
الش����ارع بأنه خرق للدستور 
ومحاولة فرض الرأي بالقوة، 

وتوق����ع ان تختف����ي ف����ي 
املجل����س املقبل العبارات غير 
الالئقة الت����ي زادت عن حدها 
ف����ي املجلس الفائت بس����بب 
مقاطعة ن����واب األغلبية لهذه 
االنتخابات، موضحا ان تدني 
احلوار واخلطاب في املجلس 
الفائ����ت كان ال يليق مبجلس 
األمة الكويتي والدميوقراطية 

الكويتية.
وحول االتهامات التي تقول 
ان عبداحلميد دشتي طائفي، 
قال: أمتن����ى على هؤالء الذين 
الش����يء ان  يقولون مثل هذا 
يراجعوا أطروحاتي في املجلس 
الفائت، فجميعها كانت تدور 
حول قضايا الوحدة الوطنية 

ونبذ التعصب.
وذكر ان نواب أغلبية املجلس 
الفائت شغلوا الشارع في قضايا 
تخصهم هم فقط ونسوا القضايا 
التي تهم الشارع كقضايا السكن 
والصح����ة والتعليم وغيرها 
من القضايا التي تهم املواطن 
البس����يط، حيث لم تكن هناك 
نواي����ا صادق����ة ملعاجلة هذه 

امللفات.
وتاب����ع »نح����ن ذاهب����ون 
للمجل����س وال ن����دري ك����م 
سيستغرق، داعيا أبناء الشعب 
الكويتي الى املشاركة ترشيحا 
وانتخابا في هذه االنتخابات 
وتلبية دعوة صاحب السمو 

األمير«.
ومن جهته قال نايف فالح 
الفضلي مرشح الدائرة الثانية، 
»بادرت بالتقدم للترشح نظرا 
للمعطي����ات احلالية والوضع 
غير املرغوب فيه على الساحة 
السياسية بغض النظر عما إذا 
كنت أؤيد ما يحدث او أعارضه، 
إال اني أرى انه من الضروري 
املساهمة في عملية االنتخاب 
والبد من ان تكون هناك مرونة، 
ل����ذا بادرت ألك����ون ضمن من 

احلفاظ على الدولة هي مسؤولية 
سمو األمير وان كل واحد منا 
يتحمل جزءا من هذه املسؤولية، 
الكبرى  لكن تبقى املسؤولية 
تقع على كاهل سموه، مشيرا 
الى ان هناك أشخاصا يقودون 
احلراك اليوم رفضوا س����ابقا 
اللجوء الى احملكمة الدستورية 
ملناقش����ة بعض القضايا التي 

كانت محل خالف.
أبناء  وتاب����ع »ان جمي����ع 
الكويت يجمع����ون على حب 
األسرة احلاكمة، ونحن ال نرضى 
بديال عنها، ونحن نعتقد انه في 
حال تبوؤ أي شخص من خارج 
األسرة منصب رئيس الوزراء 
ان يحدث خل����ل اجتماعي في 
تركيبة املجتمع الكويتي، ولكن 
ه����ذا ال يعني ان يكون رئيس 
الوزراء مبنأى عن احملاس����بة 

واملراقبة.
وانتقد موقف رئيس الوزراء 
وبع����ض أعض����اء حكومت����ه 
مبسايرتهم لكتلة األغلبية في 
مجلس 2012 املبطل لدرجة انه 
جعل البعض يتحكم في الكثير 
من األمور والشؤون التي تخص 

أبناء الكويت.
الى وجود ما بني  واش����ار 
4 أو 5 مطالب مت تقدميها في 
املجلس الفائ����ت لقلب الدولة 
من مدنية إلى إس����المية لوال 
حكمة صاحب الس����مو األمير 
الذي رد هذه املطالب، مشيرا 
إلى ان صاحب الس����مو األمير 
كان ينظر الى األمور مبنظار 

أكثر شمولية.
وفيما يتعلق مبرسوم تعديل 
آلي����ة التصويت، ق����ال »كنت 
الذين يتمنون  من األشخاص 
عدم تغيي����ر هذا القانون ألنه 
ببساطة يضرني، ولكن مادام 
اس����تند صاحب السمو األمير 
حلقه الدستوري فعلينا السمع 

والطاعة.

ووصف م����ا يروجه نواب 
األغلبي����ة ع����ن املقاطعة بأنه 
»فيلم« أصبح مكشوفا، وحتى 
لو ل����م يقاطعوا فإن هذا األمر 

فيه اخلير للكويت.
وردا على سؤال عن تراجع 
شعبيته بعد استجوابه لوزير 
الداخلية في املجلس املبطل، 
أوض����ح اجلويه����ل ان هناك 
تعتيما اعالميا عليه بس����بب 
تهدي����د البعض بالتعدي على 
القنوات وتعليمات من بعض 
اجلهات، وفي استجواب وزير 
ان����ه حتدث 45  الداخلية بني 
دقيقة والوزير اكتفى بتوزيع 
الردود مكتوب����ة ومع ذلك لم 
يوزعه����ا الى اليوم، مؤكدا في 
الوقت ذاته ان األجواء املشحونة 
من اجلمهور والنواب واحلكومة 
جميعها عوامل جعلت املجلس 
مسرحا، وكل ذلك ادى الى ظهور 

االستجواب بهذا الشكل.
وعن تطبيق الالئحة الداخلية 
في حادث مشاجرته مع د.حمد 
املطر قال اجلويهل ان الالئحة 
الداخلية طبقت بتعسف دون 
ان يتم االستماع ألقوالي وفي 
املقابل قيل كالم بحقي أس����وأ 
بكثير ولم يتم تطبيق الالئحة 

عليه.
الدائرة  بدوره، دعا مرشح 
األول����ى احملام����ي عبداحلميد 
دشتي وسائل اإلعالم العاملية 
الى فهم حقيق����ة ما يدور في 
الكويتي من حراك،  الش����ارع 
الفتا الى ان هؤالء األشخاص 
الذين يحركون الشارع يحملون 
أجندات خاصة بعيدة كل البعد 
عن الشعارات التي يحملونها 
الى ان  في مسيراتهم، مشيرا 
سمو األمير يعمل وفق واجبه 
الدستوري للحفاظ على مدنية 
الدولة وعدم حتويلها الى دولة 

دينية.
وقال دش����تي ان مسؤولية 

شهدت إدارة االنتخابات في 
اليوم السادس للترشح امس 
تسجيل 24 مرش����حا وغابت 
عنهم املرأة، ليصل العدد الكلي 
للمرشحني الى 94 مرشحا بينهم 

3 نساء فقط.
وقد س����جل امس املرش����ح 
عبدالرحمن دش����تي انسحابه 
من االنتخابات في الدائرة األولى 
ليصل عدد املنسحبني الى 5 منذ 

بداية عملية الترشيح.
أبرز املرشحني فكان  وكان 
النائبني السابقني محمد اجلويهل 
وعبداحلميد دشتي اللذين حضرا 
الى إدارة ش����ؤون االنتخابات 
لتلبية الرغبة السامية بالدعوة 
لالنتخابات، حيث أكد اجلويهل 
انه من أول املطالبني بالصوت 
الواحد، شاكرا سمو األمير على 
إصداره لهذا املرسوم. في حني 
قال دشتي انه لم يكن يتمنى 
مرسوم الصوت الواحد ولكن 
»ليس لي إال أن أقول الس����مع 

والطاعة لسموه«.
وقال اجلويهل الذي ترشح 
عن الدائرة الثالثة انه سيخوض 
االنتخابات حتت شعار »الكويت 
للكويتيني فقط«، واصفا التجمع 
الذي ش����هدته منطقة صباح 
الس����الم امس األول بأنه جزء 
من الفوضى التي ينظمها من 
يتقصد زعزعة البالد، وان هذه 
الفوضى ليست من أهل الكويت 
وال عاداتهم، معتبرا انها يجب 
ان تشكل دافعا إضافيا بأن يفتح 
وزير الداخلية ملف اجلنسية 

على مصراعيه.
وبني ان سهولة احلصول على 
اجلنسية جعل هؤالء يتمادون، 
فالكل يريد ان يأخذ وال يعطي 
للكويت، مبينا ان مجلس األمة 
لن يقف عند الصوت الواحد، 
وبإمكان املجلس املقبل ان يرد 
او يقر القانون، مشيرا الى ان 
الص����وت الواحد يتيح املجال 
لألقلي����ات والقبائ����ل الكبرى 

وجلميع مكونات املجتمع.
وبني اجلويهل ان املعارضة 
وكتلة األغلبية تستمد قوتها 
من ضعف احلكومة وسكوت 
األغلبي����ة الصامت����ة من أهل 
الكويت، متسائال: »كيف يتم 
الس����وابق في  قبول أصحاب 
كلية الش����رطة ويرفض أبناء 

الكويت؟«.
وقال اجلويهل: لست ضد 
القبائل، وكل القبائل على رأسي 
ولكنني ضد االزدواجية وعلى 
وزير الداخلية ان يفتح ملفات 
اجلنس����ية، مؤكدا ان القوانني 
واضحة وميكن اتخاذ إجراءات 
مباشرة بسحب اجلناسي من 
املزدوج����ني، الفتا الى ان عددا 
من نواب األغلبية سيخوضون 
االنتخابات املقبلة »وأنا أؤكد 

لكم ذلك«.

هاشم سيد هاشمبدر املويزريجمال ادريس عبداهلل الصالحطارق احلمود

)هاني عبداهلل( عبداحلميد دشتي يقدم أوراق ترشيحه لالنتخابات 

سعد البوص أثناء تسجيل ترشحه

سعود السمكة محمد اجلويهلجاسم القالف
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مرشحون: جميع أبناء الكويت يجمعون على حب األسرة احلاكمة وال يرضون عنها بدياًل

دشتي: األمير يعمل وفق واجبه الدستوري للحفاظ على مدنية الدولة

البلد وعدم  وتعطيل مصالح 
االمتثال للقوانني امنا يهدف 
ال���ى احلفاظ على مكاس���به 
الش���خصية ال كم���ا يّدعون 
حرصهم على حتقيق العدالة 

واملصلحة العامة.
من جهته، قال مرشح الدائرة 
البيدان  الرابعة بدر مب���ارك 
ان املش���اركة في االنتخابات 
املقبلة هي حق مطلق وأصيل 
ودستوري لكل مواطن يحق 
ل���ه املش���اركة ف���ي العرس 

الدميوقراطي.
وأوضح البيدان ان الكويت 
متر باحتقان سياسي خطير 
وعلينا جميعا ان نتكاتف ونقف 
صفا واحدا النقاذ الكويت من 
الشرور ونقدم كل ما بوسعنا 
ألجل ان يصبح بلدنا في مصاف 

الدول املتقدمة.
وأشار البيدان الى ان الوضع 
الذي متر به البالد يتطلب اقرار 
العديد من التش���ريعات التي 
تهم الوطن واملواطن وتطوير 
القطاعات اخلدمية السيما في 

التعليم والصحة واإلسكان.
وبنّي ان الترشيح او املقاطعة 
حق أصيل لكل مواطن وهناك 
املقاطعة  اختالف بني فريقي 
والترش���يح ولكننا متفقون 
جميع���ا على حب الوطن ألن 
الوطن للجمي���ع، معربا عن 
اعتقاده ان ما تش���هده البالد 
من تش���نج ما هو اال سحابة 
صيف وأبشركم بأنها عدت وهلل 
احلمد، مشددا على احلكومة 
ان تثب���ت للش���عب الكويتي 
والعالم أجمع جديتها للنهوض 
باخلدمات واجناز املش���اريع 

املعلقة منذ سنوات.
الب���الد بحاجة  ان  وق���ال 
اعادة بناء واخلروج من  الى 
االحتق���ان السياس���ي والذي 
ل���م نتعود علي���ه، مبينا انه 
سيعمل على مراقبة وتشريع 
القوان���ني في ح���ال وصوله، 
كما طالب احلكومة بحل هذا 
االحتق���ان السياس���ي وحل 
مش���اكل املواطنني، مناش���دا 
اياهم املشاركة على الصوت 
الواح���د، موضحا انه يحترم 

رغبة املطالبني باملقاطعة.
 ٭دارين العلي ـ فرج ناصر 
خالد الشمري

انتخاباته 60% على الرغم من 
انه مجلس صوري.

وقال مرشح الدائرة االولى 
احملامي ناصر محمد النصراهلل 
انه كان يشغل منصب الوكيل 
املس���اعد ب���وزارة العدل في 
السابق وقرر الترشح اليصال 
رسالة مهمة جدا الى ولي االمر 
وكل م���ن يعنيه االمر، بهدف 
التصدي للفتن���ة، مؤكدا ان 
اخلالف دس���توري وقانوني 
والشجار بني املعارضة واملواالة 
لن يوصلنا الى بر االمان، الفتا 
الى ان لدينا دستورا من افضل 
الدس���اتير املوجودة ويحكم 
الثالث واعطاء كل  السلطات 
سلطة صالحياتها وبالتالي ال 
يجوز التالعب بهذا الدستور 
فه���و بع���د اهلل احلامي لهذه 
الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
سمو االمير هو رئيس السلطات 
جميعا، وحتى القضاء عندما 
يصدر حكمه يصدره بإس���م 

صاحب السمو.
وبنّي النصراهلل ان صاحب 
الس���مو األمير أصدر مرسوم 
الضرورة عندما رأى ما متر به 
البالد، وهي ليست املرة األولى 
التي يصدر بها مرسوم بتعديل 
الدوائر اذ صدر مرسوم تعديل 
الدوائر في 1981، مشددا على 
ان الفصل في النزاع حول هذا 
املرس���وم يتطلب اللجوء الى 
الدستورية والقبول  احملكمة 

مبا يقضي به القضاء.
من جهته، قال مرشح الدائرة 
الرابعة بدر سحاب املويزري انه 
يسعى من خالل خوضه غمار 
العملية االنتخابية الى حتدي 
الفساد الذي ميارسه البعض 
لتحقيق مكتسبات خاصة بعيدا 
عن املصلحة الوطنية، مبينا ان 
املمارسات التي قام بها البعض 
أدت الى حدوث الكثير من الفنت 
وأخرجت الوطن من دائرة األمن 

واألمان.
ودعا الناخبني الى ضرورة 
اختي���ار املرش���حني األكفاء 
القادرين عل���ى خدمة الوطن 
وحتقيق االستقرار والتنمية، 
بعيدا عن الصراعات التي من 
شأنها إدخال البلد في دوامة 
النزاعات، معتبرا ما يقوم به 
البعض من تأجيج للش���ارع 

املقبلة.
من جهته قال مرشح الدائرة 
اخلامس���ة فاضل الدبوس ان 
الص���وت الواحد ج���اء لنبذ 
الطائفي���ة والقبلية وش���راء 
الذمم، معتبرا ان سمو االمير 
بذر بذرة اخلير بإصداره هذا 

املرسوم.
من جانبه قال مرشح الدائرة 
الثانية د. محمود حسني دشتي 
نحن امام استحقاق ومسؤولية 
كبيرة ومن واقع هذه املسؤولية 
تقدمت بالترشيح لالنتخابات 
املقبلة، وامتن���ى من اجلميع 
س���واء من يقاطع او يشارك 
ان يك���ون اخلالف ف���ي اطار 
الدستور، مؤكدا ان ما يحصل 
من محاولة اظهار صورة غير 
اليأس  حقيقية يعكس حالة 
الت���ي وصل اليه���ا البعض، 
بينما املنطق يفترض في حالة 
اخل���الف اللجوء الى احملكمة 

الدستورية.
وبني دشتي ان لدينا قضيتني 
يجب ان ينصب عليهما االهتمام 
وهما قضية االصالح السياسي 
والتنمية، التي تتطلب اناسا 
متخصصني يحملون حلوال 
عملية، موضحا ان االصالح 
السياسي يجب ان يبدأ بالنظر 
في مراسيم الضرورة والقوانني 
التي اقرت في غياب املجلس 
اما بإقرارها او برفضها، مؤكدا 
في الوقت ذاته انه ليس ضد 
اي حراك شبابي يكون في اطار 

الدستور والقانون.
وش���دد عل���ى ان جناحي 
التنمية هما الصحة والتعليم، 
ان الصحة  والكل متفق على 
فيها قصور، وبالتالي انا احمل 

هم اصالح املجال الصحي.
واكد انه وفقا للدستور ال 
توجد نس���بة معينة الضفاء 
الغطاء الشعبي على االنتخابات 
املقبلة واملجلس املقبل »وهذا 
ه���و الكالم الهالم���ي املأخوذ 
خيره«، مشددا على اننا امام 
مسؤولية االلتفاف حول ارادة 
االمير الذي يقود الس���لطات 
من اجل احلفاظ على القوانني 
والدول���ة، وم���ن يقاطع فقد 
تخلى عن حقه في املشاركة، 
ضاربا املثل باملجلس الوطني 
الذي بلغت نسبة املشاركة في 

للبعض الذين ينادون مبقاطعة 
االنتخاب����ات، معتق����دا انه����م 
يسيرون بالطريق اخلطأ، وكان 
من االفضل لهم أي يخوضوا 
ه����ذه االنتخاب����ات طاملا انهم 

يعتقدون انهم االفضل.
من جانبه اشار مرشح الدائرة 
الثالثة سعود السمكة الى ان 
الكويت تعيش حاليا عرس����ا 
دميوقراطيا يتمثل في انتخابات 
برملانية مبكرة دعا اليها صاحب 
الس����مو األمير معتبرا ان هذه 
االنتخابات استثنائية لتعديل 
آلية التصوي����ت، الفتا الى ان 
الص����وت الواح����د مطبق في 
اغلب دول العالم وهو األفضل 
دميوقراطيا، موضحا ان صاحب 
سمو االمير � ومن خالل إصدار 
مرسوم تعديل آلية التصويت � 
وضع يده على اجلرح حيث أتاح 
الفرصة امام اجلميع ملمارسة 
حقهم االنتخابي بالشكل األمثل 
دميوقراطيا، معربا عن أمنياته 
أن يكون االعتراض وفق النظم 

واملبادئ القانونية.
وردا على سؤال حول انه 
ف���ي اح���دى الصحف  يعمل 
اليومية التي تعارض الصوت 
الواحد، قال ان هذه الصحيفة 
له���ا مجلس ادارة ولكن نحن 
ككتاب لنا مطلق احلرية في 
اختياراتنا، وهذا االمر يسجل 
الصحاب اجلري���دة النهم لم 
يحجروا على أي فكرة او توجه، 
خصوصا ان هناك مجموعة 
الكتاب بنفس الصحافية  من 
يؤيدون الصوت الواحد، مبينا 
انه ال يستطيع أي شخص ان 
يلزم اخر مبقاطعة االنتخابات 
وان الواجب الوطني يحتم على 
اجلميع ممارس���ة هذا احلق 
انتخابا وترش���يحا، موضحا 
ان املعارض���ة االن في مأزق 
ويبحثون عن احللول حلفظ 
ماء الوجه امام مؤيديهم فيما 
يخص املش���اركة في العملية 

االنتخابية.
بدوره لفت مرشح الدائرة 
الثانية ولي���د الوزان الى انه 
يطال���ب الش���عب الكويت���ي 
واالنتخ���اب  بالتصوي���ت 
العملي���ة  واملش���اركة ف���ي 
االنتخابية، مبينا ان احلراك 
الكويت يختلف  الشعبي في 
ع���ن ال���دول اخلليجية النه 
يصطحب حسن النية، متمنيا 
من املتظاهرين اال يخرجوا عن 
االطار القانوني، مشيرا الى ان 
املقاطعة هي خسارة للكويت، 
مبينا ان املادة 71 من الدستور 
كفلت لسمو االمير حق مراسيم 

الضرورة واصدارها.
وتاب���ع ان الصوت الواحد 
سيس���اهم في ايج���اد وجوه 
جديدة داخل البرملان، متسائال 
ملاذا تتم معارضة هذا املرسوم 
ايقافه،  بالتحديد ويري���دون 
معبرا عن تفاؤله الشديد في 
ايجاد انفراج قريب باملرحلة 

تقصيرا وفسادا إال ان الفساد ال 
يتم عالجه بتدمير البالد، الفتا 
الى ان هذا هو اخلطأ األكبر بحق 
الكويت التي ينبغي ان نضعها 
فوق اجلميع، مؤكدا ان الشباب 
قوة ال يس����تهان بها اال انه مت 
استغالل حماسها وحصل ما 
حصل من أحداث نأس����ف لها، 
داعيا الش����باب ال����ى مراجعة 
الى  النظر  حساباتهم ووضع 

الكويت بعني االعتبار.
وأش����ار ال����ى ان اخلطأ ال 
يحل باخلطأ وإمن����ا باحلوار 
البناء الهادف الذي يعد أفضل 
وس����يلة حلل أي مشكلة مهما 
كان حجمها، الفتا الى ان هناك 
قنوات قانونية ودستورية ميكن 
اللجوء اليها حلل املشاكل، وانه 
ال داعي اطالقا الى اخلروج على 
القانون حتى ال نعطي الفرصة 

للفساد بالتوسع واالنتشار.
وحذر من مغبة تلك األحداث 
الفتا الى ان الكويتي ليس لديه 
بديل عن الكويت اذا ضاعت ال 
إلى  سمح اهلل، داعيا اجلميع 
العمل من أجل مصلحة الوطن 
افتعال املشاكل  واالبتعاد عن 
الت����ي ال طائل م����ن ورائها اال 

التأخر عن الركب.
بدوره قال مرش����ح الدائرة 
الرابعة د.بدر الدويش، اقدمنا 
على الترش����ح تلبية للواجب 
الوطني خدمة للمجتمع الكويتي 
الذي ينشد االستقرار والهدوء، 
ونعمل على الوصول الى مقاعد 
البرملان للقيام بالدور التشريعي 

والرقابي.
وأض����اف، نحن نحترم كل 
اآلراء إال انن����ا نق����ول لبعض 
التيارات املقاطعة لالنتخابات 
ان مبرراتك����م غير مقنعة وال 
منطقي����ة وعليك����م مراجعة 
مواقفكم ملا فيه صالح املجتمع، 
محذرا من النتائج السلبية التي 
ستترتب ما تشهده البالد من 

احداث مؤسفة.
من جانبه قال مرشح الدائرة 
الثالثة عبداهلل يوسف الصالح، 
انه سيعمل على تطبيق قانون 
الوحدة الوطنية وكشف الذمة 
املالية في ح����ال وصوله الى 
مجلس األمة املقبل، باالضافة 
ال����ى ضرورة إيج����اد احللول 
اجلذرية للمشاكل التي تعاني 
منها وزارتا التربية والصحة 
من جميع اجلوانب، مشيرا الى 
ان يوم االنتخاب سيكون يوم 

»الفزعة« للمواطنني.
الى ذلك اشار مرشح الدائرة 
االولى عيس����ى حجي موسى 
الى انه تقدم بأوراق ترشيحه 
انطالقا من املبادئ التي كفلها 
الدس����تور، لكي يخدم وطنه، 
الفتا الى ان الوقت احلالي هو 
الذين  املناسب لكل املرشحني 
يري����دون تق����دمي أي خدمات 
للوطن، حيث انه س����يخوض 

االنتخابات مستقال.
وأعرب موس����ى عن اسفه 

الدميوقراطية هي االس����تماع 
للرأي والرأي اآلخر واملناوشات 
التي حتدث حاليا بني املعارضني 
واملؤيدين قد حتدث داخل أي 
بيت، وبني ان املشكلة الكبيرة 
التي تهمنا اآلن هي التخلص من 
الطائفية والقبلية التي جتتاح 
الكويت، وأضاف انا مع اشهار 
االحزاب ولكن بش����رط وضع 
ضوابط وقوانني قوية تضمن ان 
تكون ميول احلزب وتوجهاته 

للدولة.
بدوره طالب مرشح الدائرة 
الثالثة طارق عبداهلل احلمود 
احلكومة بض����رورة الصمود 
ملرسوم بقانون بالصوت الواحد 
وضرورة السمع والطاعة ألولي 
األم����ر، الفتا الى ان الكثير من 
أعض����اء املجلس املنحل كانوا 
يس����عون الى تغيي����ر قانون 
االنتخاب����ات، مس����تغربا من 
احلالة التي وصل اليها املجتمع 
الكويتي في املعارضة من أجل 

املعارضة فقط.
واستغرب احلمود من صدور 
قانون جترمي الفرعيات الى ان 
جميع األعضاء الس����ابقني هم 
نتاج وافراز الفرعيات، متسائال 
أليس هذا عبثا وعدم تفعيلهم 
للقوانني؟ مطالبا بإحداث عملية 
تغيير وضخ وجوه جديدة في 
املجلس القادم، معتبرا ان من 
عطل عجلة النهضة في البالد 
الذين  السابقون  هم األعضاء 
تغافلوا عن دورهم التشريعي 
ومارسوا الدور الرقابي فقط، 
وأصبح����وا في مقام ش����رطي 
يبحث ع����ن املخالفات فقط ال 

تطبيق القانون.
وأش���ار احلمود الى ان رد 
فع���ل املعارضة أكب���ر بكثير 
من الفعل نفسه، الفتا الى ان 
هذا يعد من قبيل الفجور في 
اخلصوم���ة، منوها باحلديث 
الش���ريف للمجتهد أجران أذا 
أص���اب وأجر اذ ل���م يحالف 
الصواب، في اش���ارة منه الى 
املرس���وم األميري بالصوت 

الواحد.
من جانبه قال مرشح الدائرة 
اخلامسة خالد عبداهلل احلربي، 
رشحت نفسي ألني حملت أمانة 
من مجاميع األقليات في الدائرة 
بتقدمي خالص الشكر لصاحب 
الس����مو األمير على مرس����وم 
الصوت الواحد الذي استبشرت 
به األقليات خيرا، منوها باملادة 
7 من الدستور والتي نصت على 
أن العدل واحلرية واملساواة من 

دعائم املجتمع.
وأشار الى ان رسالته واضحة 
وهي العمل على تطبيق املادة 7 
من الدستور والتي تشعر بها 
األقليات في ظل قانون االنتخاب 
السابق والذي نعتبره قانونا 
انحيازيا هضم حق العديد من 

أبناء الوطن.
الى  ووجه احلربي حديثه 
جيل الشباب الفتا الى ان هناك 

املشاركة االيجابية معتبرا ما 
يحدث ف����ي الكويت من حراك 
ش����عبي وسياسي هو سحابة 
صيف سوف تزول في القريب 

العاجل.
وذكر ان ما تشهده الكويت 
من مس����يرات ومظاهرات هي 
امور مستوردة لنا من اخلارج 
ول����م نعهدها م����ن قبل حيث 
يحاول الشباب تقليد ما يحدث 
في البلدان األخرى، ساعد على 
ذلك استغالل بعض اصحاب 
املصالح واالجندات اخلاص ممن 

يعتبرهم الشباب مثال اعلى.
من جانبه طالب مرش����ح 
السيد  الدائرة األولى هاش����م 
هاشم املجتمع الكويتي بضرورة 
استخدام حقه الدستوري في 
العملية االنتخابية بالترشيح 
والتصوي����ت، مش����يرا الى ان 
املقاطع����ة ال تف����رز وال تأتي 
بأعضاء قادرين على العمل من 
اج����ل الكويت متوقعا وصول 
نسبة التغيير في املجلس املقبل 
النسبة  الى 70% معتبرا هذه 
جي����دة الفتا ال����ى ان املواطن 
الكويت����ي مل الوجوه القدمية 
التي ال هم لها اال تعطيل مسيرة 
التنمي����ة واملعارضة من اجل 

املعارضة.
واشار هاشم الى ان الصوت 
الواح����د يفتح املجال للوجوه 
الش����ابة للدخول في املعترك 
الشباب  ان  السياس����ي، الفتا 
هم مستقبل األمة مستغربا من 
رفض البعض لنظام االنتخابات 
عن طريق الصوت الواحد رغم 
ان هذا القانون متبع في كل دول 
العالم مش����يرا الى ان املرشح 
الذي لديه قواعد شعبية وقبول 
لدى الشارع الكويتي ال يهمه 
ان كان النظام بالصوت الواحد 
او باألربعة أصوات، فاملهم في 
تل����ك املرحل����ة تضافر جميع 
القوى السياسية من اجل رفعة 
ونهضة الكويت وهذا ال يأتي 
باملعارضة فقط بل بالعمل اجلاد 

والدؤوب.
ومن جهته قال مرشح الدائرة 
الثالثة عبدالعزيز سالم حمدان 
ان ترش����يحي لالنتخابات هو 
تلبية لدعوة صاحب سمو األمير 
وخلدمة البلد بعيد عن املهاترات 
السياسية، الفتا إلى ان ما يحدث 
ال يس����ر عاقال، مشددا على ان 
الكويت بخير في ظل الرعاية 
السامية حلضرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح.
ان  احلم����دان  وتاب����ع 

وليد الوزاننايف الفضليعبدالعزيز احلمدان بدر الدويش

د.محمود دشتى يسجل اسمه في ادارة االنتخابات

حمد الهرشانيمحمد الريش عيسى موسىفيصل الهاجري

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقــار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم الإثنني املوافق 2012/12/3م - قاعة 48 

- بالدور الثاين بق�شر العدل - ال�شاعة التا�شعة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً حلكــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2011/230 بيوع/1.

املرفوعة مـن:   �شركة وارد لالإجارة والتمويل

�شـــــــــــــــــد:    1 - اأحمد �شعد حممد العنزي

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

اأواًل: اأو�صاف العقار:

- يقع العقار يف منطقة امل�سيلة قطعة 2 ق�سيمة 102 منوذج A وم�ساحته 212.42 م2 من املخطط (م/37732) وثيقة رقم (2007/10506) العقار 

حمل الدعوى الواقع مبنطقة امل�سيلة - حالياً �سباح ال�سامل - قطعة (2) مبنى رقم (83).

اأولً: عني النزاع عبارة عن �سقة تقع يف الدور الأول من جممع �سكني كبري »جممع اأنوار امل�سيلة« �سابقاً ال�سراف مك�سو من اخلارج بال�سيجما لون 

بيج ويتكون املجمع من �سرداب ملواقف ال�سيارات + اأر�سي + عدد (8) اأدوار متكررة.

كما اأفاد املدعى عليه باأن العقار يتكون من عدد (2) غرفة نوم + (2) غرفة نوم رئي�سية + مطبخ + �سالة + غرفة خادمة + غرفة �سائق + التكييف 

مركزي والأر�سيات �سرياميك.

  ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سـا�سي قدره (مائة األـف دينار كويتي). 

ثــانــيًا: على كل من ي�سارك يف املزاد اأن يقدم للمحكمة خم�س الثمن الأ�سا�سي على الأقل للعقار الذي يرغب يف �سرائه وذلك مبوجب �سيك م�سدق 

من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان اأو نقداً ل�سالح وزارة العدل اإدارة التنفيذ.

ثالثًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد م�ساريف الدعوى واإجراءات البيع ومقدارها 200 د.ك (مائتا دينار كويتي) وكذلك اأتعاب اخلربة وم�ساريف 

الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

رابعـًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية.

خام�صًا: على الرا�سي عليه املزاد اأن يودع كامل الثمن وملحقاته املبينة يف البنود ال�سابقة اأو خم�سه على الأقل يف ذات جل�سة البيع واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته. واإذا اأجل البيع ل�ستيفاء بقية الثمن وتقدم م�سرت بعطاء جديد يزيد مبقدار الع�سر عن العطاء الذي اعتمد ومل ي�سدد 

�ساحبه قيمته بالكامل وقرن العطاء اجلديد باإيداع كامل الثمن فاإن املحكمة �ستعيد فتح باب املزاد يف اجلل�سة التي حددتها ل�ستيفاء بقية 

ثمن العقار، ويف هذه احلالة ل يقبل اأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل الثمن وملحقاته.. اأما اإذا مل يتقدم اأحد مبثل هذا العطاء ومل يودع 

من �سبق اعتماد عطائه بقية الثمن فاإن املحكمة �ستعيد املزاد على ذمته على الفور متخذة عطاءه املعتمد اأ�سا�ساً لهذا املزاد.

�صاد�صـــًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأي 

م�سوؤولية.

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

تنبيه: پ حكم مر�سي املزاد قابل لال�ستئناف طبقاً للمادة 277 مرافعات.

إدريس: ضرورة إعادة 
الوحدة الوطنية 

واللحمة التي جبل 
عليها أهل الكويت

الدويش: مبررات 
الكتل والتيارات 

باملقاطعة غير مقنعة

 هاشم: املقاطعة
ال تفرز أعضاء قادرين 
على العمل من أجل 

الكويت

الصالح: سأطالب 
بتطبيق قانون الوحدة 

الوطنية وكشف 
الذمة املالية

السمكة: الصوت 
الواحد موجود في 

كل دول العالم 
وهو النظام األفضل 

دميوقراطياً

محمود دشتي: 
اإلصالح السياسي 

والتنمية شغلي 
الشاغل في املجلس 

املقبل
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