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مطالب االهالي أيضا طرح 
مناقصة مولدات احملوالت 
الصغيرة للكهرباء من قبل 
الس����كنية، وزي����ادة الدعم 
الثاني����ة ومعادلتها  للفئة 
مببلغ الدعم كامال للحاجة 
املاسة لألهالي إلكمال بناء 

بيوتهم.
وتابع احلويل����ة: ومن 
الضروري س����رعة تسليم 
البيوت احلكومية  مفاتيح 
ألصحابها وذلك حتى يتمكنوا 
من التأثيث والتعديل، الى 
جانب انشاء نقطة شرطة 
مؤقتة باملدين����ة للحد من 
السرقات، وإنش����اء مركز 
إسعاف مؤقت للتعامل مع 
احل����االت الصحية الطارئة 
ق����د يتع����رض لها  الت����ي 

األهالي.

احلويلة: رئيس الوزراء وعد بإجناز 
مطالب أهالي مدينة صباح األحمد السكنية

النائ����ب د.محمد  التقى 
احلويلة م����ع رئيس جلنة 
أهالي مدينة صباح االحمد 
ترك����ي العصيمي وأعضاء 
اللجنة لبحث مطالب اهالي 
املدين����ة، وج����دد احلويلة 
تأكيده تبنيه لتلك املطالب 
التي س����بق أن تبناها في 
املجل����س احلالي، مش����يرا 
الى انه كان قد قابل س����مو 
رئيس مجلس الوزراء بهذا 
اخلصوص وسبق أن ناقش 
تل����ك املطالب م����ع الوزراء 
املختصني وكذلك مع رئيس 
مجلس االمة، للتأكيد على 
أهميتها وسرعة االستجابة 
لها وقد وعد س����مو رئيس 
مجلس الوزراء وكذلك رئيس 
مجلس األم����ة بالعمل على 

تلبية مطالب األهالي. 
وقال احلويلة في تصريح 
صحافي: ان مطالب أهالي 
مدينة صباح االحمد السكنية 
ه����ي مطال����ب مس����تحقة، 
مؤكدا ضرورة اس����تجابة 
احلكومة لها بأس����رع وقت 
ممكن وتنفيذها لإلس����راع 
العامة  في توفير اخلدمات 
في املدينة وتخفيف معاناة 
الى ان سمو  االهالي، الفتا 
رئيس مجلس الوزراء وعد 
بالتوجيه للوزراء املعنيني 
بس����رعة العمل على اجناز 
الطلبات التي تخدم املنطقة 

وأهلها.
وأشار احلويلة الى مطالب 
أهالي مدينة صباح االحمد 
السكنية والتي جدد تبنيه 
لها ومنه����ا: طرح مناقصة 
أعم����دة اإلنارة للش����وارع 
الرئيسية باملدينة من قبل 
الس����كنية، وطرح  الرعاية 
مش����اريع احملور اخلدمي 
الرئيسي للجهات احلكومية 

واالستثماري والتجاري.
وأضاف احلويلة: ومن 

د. محمد احلويلة

أعمال سموه ناصعة البياض تسجل بحروف من الذهب في سجل اإلنسانية جمعاء

منها التعاقد لدعم املعارض واملؤمترات وشراء املواد اإلعالمية وشراء وإنتاج البرامج واملسلسالت

دشتي: تضمني جميع املراسالت واخلطابات الرسمية 
لقب قائد اإلنسانية مسبوقاً باسم صاحب السمو األمير

الفضل: تعديل قانون املناقصات الستثناء بعض مشتريات 
وعقود وزارة اإلعالم واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

دينه ووطنه وإميان سموه 
بقيم االنسانية احلقه. وهذا 
التكرمي ل����م يكن مفاجئا، 
ايادي وأعمال سموه  ألن 
ناصعة البياض تس����جل 
بحروف الذهب في سجل 
االنسانية جمعاء وان تكرمي 
االمم املتحدة لسمو االمير 
قائدا انس����انيا هو مبثابة 
وسام شرف على صدورنا 

ومفخرة لكل الكويتيني.
لذا أقترح تضمني جميع 
املراس����الت واخلطاب����ات 

اخلدمات لها.
8 � إب���رام عق���ود م���ع 
املش���اركني في مهرجانات 
خارجية لعروض مسرحية 
كويتية متمي���زة وتوفير 

اخلدمات لها.
9 � إب���رام عق���ود لدعم 

الفرق املسرحية.
10 � إب���رام عق���ود مع 
أو  فرق أجنبية موسيقية 

فنية.
11 � إب���رام عق���ود م���ع 
فرق البحث والتنقيب عن 

اآلثار.
12 � إبرام عقود لتوفير 
خدمات أو شراء سلع تزيد 
ع���ن خمس���ة آالف دينار 

كويتي.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم في حدود 
تعارض���ه مع أح���كام هذا 

القانون

مادة رابعة

عل���ى رئي���س مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ أحكام هذا 
القان���ون، ويعم���ل به من 
تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
املذك���رة  ونص���ت 
االيضاحية لالقتراح بقانون 
بإضافة املادتني )65 مكرر، 
65 مكرر أ( إلى القانون رقم 
37 لس���نة 1964 في شأن 

الرس����مية لق����ب قائ����د 
االنسانية مسبوقا باسم 
الس����مو األمير  صاح����ب 
الشيخ صباح االحمد بحيث 
تكون جمي����ع اخلطابات 
واملراسالت الرسمية وأينما 
يرد ذكر سموه في وسائل 
االعالم الرسمية والصحف 
والقنوات احمللية بان يكون 
بالصيغ����ة التالية: »قائد 
االنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح«.

العامة على ما  املناقصات 
يلي: يكاد املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفنون واآلداب 
ووزارة اإلعالم يتشابهان 
في أهمي���ة الدور اإلعالمي 
الل���ذان يقومان به. ونظرا 
للتطور احلاصل في مجال 
الثقافة  اإلعالم ومج���االت 
والفن���ون واآلداب وظهور 
البرامج واألنشطة لكل منهم 
بشكل سريع يواكب األحداث 
احمللية والعربية واإلعالمية، 
فإن وزارة اإلعالم واملجلس 
البيروقراطية  يواجه���ان 
الواردة ف���ي أحكام قانون 
املناقص���ات والت���ي متنع 
من ش���راء � مث���ال � برامج 
لألخبار أو تغطية األحداث 
ما لم تعرض العقود على 
املناقصات املركزية  جلنة 
واالنتظار ملدة طويلة حتى 
يتم املوافقة على املناقصة 
في وق���ت أن التعاقد على 
البرامج هو ف���ي حد ذاته 
تعاقد على نش���ر األحداث 
وغيرها التي ال تبقى على 
حالها. لذل���ك أعد القانون 
املقترح الس���تثناء وزارة 
االع���الم واملجلس الوطني 
من أحكام قانون املناقصات 
فيما يتعلق مبش���تروات 
وعقود محدد موضعها في 
نص املادتني األولى بالنسبة 
لوزارة االعالم واملادة الثانية 
بالنسبة للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.

الش����يخ  الس����مو األمير 
صباح االحمد اجلابر قائدا 
لإلنس����انية امر مستحق 
لإلجن����ازات واملب����ادرات 
االنسانية  واملس����اعدات 
التي قدمها سموه في هذا 
املجال في كل ارجاء العالم، 
دون متييز او تفريق، وقد 
اس����تطاع سموه جمع كل 
دول العال����م حت����ت راية 
االنس����انية والسالم وان 
التكرمي يأتي متوافقا مع 
دوره االنس����اني، وخدمة 

التعاقدات اخلاصة   �  7
واألح���داث  باملناس���بات 
والسياس���ية  الوطني���ة 

الطارئة.
8 � التعاق���د على انتاج 

ونقل احلفالت الفنية.

مادة ثانية

يضاف إلى القانون رقم 
37 لسنة 1964 املشار إليه 
املادة )65 مكرر أ( ونصها 

كاآلتي:
)تس���تثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون مشتروات 
الوطني  وعقود املجل���س 
للثقاف���ة والفنون واآلداب 
احمل���دد موضوعها حصرا 

باآلتي:
إدارة املس���ارح مبا   �  1
تتضمنه من إدارة مهرجان 
الكويت املسرحي وبنوده 

املختلفة.
2 � انتاج املسرحيات.

3 � دع���م املس���رحيات 
املتميزة.

4 � دعم املنتج الشبابي 
ملسرحيات شبابية.

5 � اقامة ورش فنية على 
مدار العام.

6 � االحتفال بيوم املسرح 
العاملي شامال إبرام العقود 
مع الفرق املشاركة وتوفير 

اخلدمات لها.
7 � إب���رام عق���ود مع 
الفرق املستضيفة لتقدمي 
عروض متميزة وتوفير 

تقدم النائب د.عبداحلميد 
دشتي باقتراح برغبة قال 
في مقدمت����ه: إنه ملا كانت 
االمم املتح����دة ق����د قامت 
الس����مو  بتكرمي صاحب 
األمير املفدى الشيخ صباح 
االحمد، وذلك مبنح سموه 
لقب القائد االنساني نظرا 
إلسهامات سموه املتميزة، 
وعليه فإن تضمني جميع 
املراس����الت الرسمية لقب 
قائد االنسانية بعد تسمية 
االمم املتح����دة لصاح����ب 

تقدم النائب نبيل الفضل 
بقان���ون املرف���ق بإضافة 
املادتني )65 مك���رر، و65 
مكرر أ( إل���ى القانون رقم 
37 لس���نة 1964 في شأن 
املناقصات ونصت مواده 

على ما يلي:

مادة أولى

يضاف إلى القانون رقم 
37 لسنة 1964 املشار إليه 
امل���ادة )65 مكرر( ونصها 

كاآلتي:
)تس���تثنى من تطبيق 
أحكام هذا القانون مشتروات 
وعقود وزارة اإلعالم احملدد 

موضوعها حصرا باآلتي:
البرام���ج  ش���راء   �  1
واملسلسالت واألفالم اإلذاعية 
والتلفزيوني���ة والبرامج 

واألفالم اإلخبارية.
البرام���ج  إنت���اج   �  2
واملسلسالت واألفالم اإلذاعية 
والتلفزيوني���ة والبرامج 

واألفالم االخبارية.
3 � التعاقد مع الشركات 
صاحبة حقوق نقل املباريات 

والفعاليات الرياضية.
4 � التعاقد لدعم املعارض 

واملؤمترات والندوات.
امل���واد  ش���راء   �  5

اإلعالمية.
6 � التعاقد مع الوكاالت 
االخبارية لألحداث الطارئة 
مبا فيه���ا األحداث العاملية 

والتغطيات اإلعالمية.

د.عبد احلميد دشتي 

نبيل الفضل

حماد الدوسري: منح سمو األمير لقب قائد اإلنسانية 
تكرمي مستحق وشرف لكل الشعب الكويتي

قال عضو املجلس املبطل الثاني حماد 
الدوسري إنه في التاسع من سبتمبر 

اجلاري سنحتفل مبنح صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لقب »قائد 

اإلنسانية« من قبل أعلى هيئة عاملية 
وهو شرف لكل الشعب الكويتي 

والعربي، وهو لقب مستحق لسموه 
الكرمي فلم يوجد حدث إنساني من 

كارثة أو أمر ألم بالعالم اإلسالمي إال 
وجتد لسموه الكرمي بصمة واضحة 

وموقف مميز، وصاحب السمو قد أثبت 
دون شك متيزه في السياسة الداخلية 

واخلارجية بكمة رائقة ورائعة، فكم من 

مؤمتر أقامته الكويت حتت رعاية سموه 
وبأمره مبراعاة قضايا األمة اإلسالمية 

والعربية والدولية، فمازال يرعى القضية 
الفلسطينية التي تراخى عنها الكثير 

وكذلك ما يحدث الخواننا في سورية 
من قتل وتشريد وجوع في أكثر 

من مؤمتر أقيم برعاية سموه خاص 
بهذه القضية، كذلك كلما وقعت احدى 

الكوارث الطبيعية وجدت له بصمة 
مميزة في آسيا وأفريقيا وأميركا.

وأضاف الدوسري أن سموه وهو عميد 
وحكيم الديبلوماسية العاملية، فكم من 

خالف قد وقع بني رؤساء وقيادات 

دول، فكان لسموه الدور العظيم في 
اإلصالح بني تلك الدول والتي لوال 

سموه بعد اهلل ملا كان أحد يعلم مدى 
أبعادها وخطورتها، فلن جتد بلدا فيها 

كارثة طبيعية أو إنسانية إال وجتد 
لسمو األمير فيها يدا حانية ومرهما 

شافيا ومشاركة لعالجها ووقف نزيفها.
وأكد أن لقب »قائد اإلنسانية« لقب 

مستحق لسموه ونحن نسأل اهلل أن 
يحفظ سموه الكرمي، وأن يطيل في 

عمره وأن يعينه ويوفقه لالستمرار في 
أداء هذه الرسالة في خدمة دينه ووطنه 

واإلنسانية جمعاء.

حماد الدوسري

الغامن هنأ نظراءه في 
أوزبكستان وسلوڤاكيا 

باألعياد الوطنية
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيسة املجلس 
التشريعي في جمهورية أوزبكستان 

ديلوروم توشمحمدوفا ورئيس مجلس 
الشيوخ سوبيروف إلكيزار ماتياكوبوفيتش، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما. كما 
بعث الغامن برقية تهنئة إلى رئيس املجلس 

الوطني في جمهورية سلوڤاكيا بافول باسكا، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغامن

سيف العازمي يشيد بوزير التربية 
بالوكالة بتحويل روضتني 

إلى مدرستني ثانويتني في أم الهيمان
أشاد النائب سيف العازمي بدور وزير التجارة 
والصناعة ووزير التربية عبداحملسن املدعج ودور 
مديرة املنطقة التعليمية في األحمدي في إحلاق 

مدرستني للثانوية في أم الهيمان.
وأض����اف العازمي أن أهال����ي أم الهيمان كانوا 
يعانون بس����بب عدم وجود مدارس للثانوية في 
منطقته����م وكانوا يذهب����ون بأبنائهم إلى منطقة 

الفحيحيل.
وبني العازمي أن الوزارة حولت روضة لألطفال 
إلى مدرس����ة ثانوية وهذا حل جيد وغير تقليدي 

وسريع ساهم في إنهاء معاناة أهالي املنطقة.
وقال العازمي إن مبثل هذه احللول نس����تطيع 
إنهاء حتى مش����كلة القبول في اجلامعة والنقص 

في املباني.
وختم العازمي تصريحه بالشكر للوزير ومديرة 

املنطقة على جهودهم.

بصمات سموه واضحة في مساعدة كل دول العالم العربي واإلسالمي 
ومواقفه مميزة في العمل اإلنساني

سيف العازمي

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��شحاب �شركة / برج �ملدينة �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��شحاب �شركة / برج �ل�شامية �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 


