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الكن�دري: ال حج�ة ل�دى الش�ركات ذات العق�ود الحكومي�ة بعد فت�ح ملفاته�ا التخاذ اإلج�راءات رغ�م المخالف�ات المس�جلة عليها

أغيثونا يا أهل اخلير نكاد منوت جوعا مستندات والفتات نظرة أمل

)فريال حماد(جمع من العمال يعتصمون في مواقف السيارات أمام مجمع الوزارات مطالبني وزير الشؤون بإنصافهم

درع تذكارية للوزير العفاسي

محمد الكندري لدى استقباله ندى الناشف

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2010/2009/7

جتهيز قاعة االجتماعات بالدور اخلام�س يف مبنى البلدية 

الرئي�صي )B( ب�صا�صة عر�س ونظام ت�صجيل �صوتي

اإعـالن رقم )2009/147(

االجتماعات  قاعة  جتهيز  ممار�سة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

بالدور اخلام�ض يف مبنى البلدية )B( ب�سا�سة عر�ض ونظام ت�سجيل 

يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط  طبقًا  �سوتي 

وثائق املمار�سة املذكورة اأعاله والتي ميكن احل�سول عليها من اإدارة 

املناق�سات والعقود )مراقبة امل�سرتيات( وذلك مقابل طوابع مالية 

بقيمة 20 د.ك )ع�سرون ديناراً فقط الغري( غري قابلة للرد.

املخ�س�ض  ال�سندوق  يف  العطاءات  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا 

الوزير-  مبنى   - الرئي�سية  بالبلدية  والعقود  املناق�سات  باإدارة 

يوم  ظهر  من  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  هو  العا�سر  الدور 

 22401044 تليفون:  لال�ستف�سار  2009م   /10/  19 املوافق  االثنني 

ف�ض  تاريخ  من  يومًا  ت�سعون   )90( ملدة  العطاءات  وت�سري 

)اثنان   %  2 االأولية  الكفالة  قيمة  وتبلغ  بها،  اخلا�سة  املظاريف 

باملائة( من قيمة العطاء يف �سورة �سيك م�سدق اأو خطاب �سمان 

على اأن تكون الكفالة �ساحلة طوال مدة �سريان العطاء، علمًا باأن 

هذه املمار�سة غري قابلة للتجزئة.
مدير عام البلدية

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

التا�شعة  ال�شاعة  العدل  الثاين بق�شر  بالدور   - - قاعة 48  املوافق 2009/10/21م  االربعاء 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/288 بيوع/2.

املرفوعة من:    عبور عبداهلل حممد الربيكي

�شــــــــــــــــد:   1- علي عبداهلل علي اخلتالن.    2 - بنك الت�شليف واالإدخار )خ�شم مدخل(

اأواًل: اأو�صاف العقار:

واملو�صوف  400م2  وم�صاحته  م/36953  املخطط  م��ن   26 ق�صيمة   5 قطعة  القرين  منطقة  يف  العقار  يقع 

بالوثيقة رقم 1999/8506. العقار عبارة عن بيت حكومي يقع على �صارع واحد واجهاته من الطابوق اجلريي 

االأ�صفر وتكييفه عادي نوع �صباك واأر�صياته من ال�صرياميك. الدور االأر�صي مكون من )3 غرف + �صالة + 

2حمام + ديوانية + مطابخ + غرفة خادمة + حمام( - الدور االأول مكون من )3 غرف + 2 حمام + �صالة + 

مطبخ حت�صريي( - ال�صطح مكون من بيت الدرج فقط - الدور االأر�صي واالأول مهجوران وغري م�صتغالن.

ثانيًا: �صروط املزاد:

�ألف دينار كويتي«. وي�شرتط  �أ�شا�شي قدره 130000 د.ك »مائة وثالثون  اأوالً  : يبد�أ �ملز�د بثمن 

للم�شاركة يف �ملز�د �شد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل �إما نقد�ً �أو مبوجب �شيك م�شدق من �لبنك 

�مل�شحوب عليه �أو مبوجب خطاب �شمان من �أحد �لبنوك ل�شالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ث��ان��ي�ًا: يجب على من يعتمد �لقا�شي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�شة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد 

و�مل�شروفات ور�شوم �لت�شجيل.

ث����الثًا: فان مل يودع من �عتمد عطاوؤه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت 

�ملز�يدة على ذمته يف نف�س �جلل�شة على �أ�شا�س �لثمن �لذي كان قد ر�شا به �لبيع.

رابع��ًا: فـي حالة �إيد�ع من �عتمد عطاوؤه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�شر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�شة �لتالية حكم بر�شو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم فـي هذه �جلل�شة 

من يقبل �ل�شر�ء مع زيادة �لع�شر م�شحوباً باإيد�ع كامل ثمن �ملز�د ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة فـي نف�س 

�جلل�شة على �أ�شا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�شة �لتالية ومل يتقدم �حد للزيادة بالع�شر تعاد 

�ملز�يدة فور�ً على ذمته على �أ�شا�س �لثمن �لذي كان قد ر�شا به عليه يف �جلل�شة �ل�شابقة وليعتد يف هذه 

�جلل�شة باأي عطاء غري م�شحوب باإيد�ع كامل قيمته. ويلزم �ملز�يد �ملتخلف مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعًا: يتحمل �لر��شي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�شوم نقل وت�شجيل �مللكية وم�شروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

ومقد�رها 200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة و�خلربة وم�شاريف �لإعالن و�لن�شر عن �لبيع يف �ل�شحف �ليومية.

ث�ام�نًا: ين�شر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�شرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�شوؤوليتهم دون �أن 

تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة �لكلية �أية م�شوؤولية.

 تا�صع�ًا: يقر �لر��شي عليه �ملز�د باأنه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة.

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

2 - حكم ر�شو �ملز�د قابل لال�شتئناف خالل �شبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3 - تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات على �نه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �شاكناً يف 

�لعقار بقي فيه كم�شتاأجر بقوة �لقانون ويلتزم �لر��شي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�شاحله باأجرة �ملثل«.

�أو  �لق�شائم  على  �ملز�د  �مل�شاركة يف  �لفردية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة: 

�لتجارية  �ل�شركات  قانون  من   230 �ملــادة  باأحكام  عماًل  �خلا�س  �ل�شكن  لأغر��س  �ملخ�ش�شة  �لبيوت 

�مل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

أضربوا في مجمع الوزارات و»الشؤون« ألزمت الشركات بدفع رواتبهم اليوم ومنحتهم 15 يومًا للقيام بتعديالت وتحسينات على مسكنهم

اعتصام عمالة 3 شركات للمرة الثانية يفّجر مجددًا قضايا حقوق اإلنسان
العفاسي: ضرورة إظهار

 الجانب المضيء للعمل التعاوني

وكيل »الشؤون«: الكويت سباقة 
في مناقشة كل ما من شأنة تطوير العمل

 بشرى شعبان
كش���ف وكيل وزارة الش���ؤون محمد الكندري عن حل مشكلة 
العمالة التي اضربت امس، وقال في تصريح صحافي انه فور تبلغ 
الوزارة بوجود اعداد كبيرة لعمالة عائدة الى 3 ش���ركات خاصة 
معتصمة في مواقف سيارات مجمع الوزارات مت استدعاء الفريق 
اخلاص مبتابعة االضرابات العمالية الذي حضر مباشرة الى الوزارة 
واجتمع مع وفد من العمالة ضم عمال واصحاب الشركات واتخذ 
قرار فوري يلزم الشركات بدفع رواتب العمالة كافة اليوم سواء 
كاش او عبر التحويل الى البنوك ومنحها اصحاب الش���ركات 15 
يوما للقيام بتعديالت وحتسينات على السكن اخلاص بالعمال.

واشار الى ان اصحاب الش���ركات وقعوا على تعهد بذلك وان 
لم ينفذوا هذا التعهد فس���يقعون حت���ت طائلة اتخاذ االجراءات 

القانونية.
ونبه الكندري العمال الى ضرورة استنفاد االجراءات التفاوضية 
حلل مشاكلهم قبل اللجوء الى االضراب ألن ذلك يعرضهم للمساءلة 
القانونية، متمنيا على العمال القيام بتبليغ الوزارة بأي مشكلة 
يتعرضون لها س���واء رواتب او س���كن او اي مشكلة اخرى عبر 

ادارات العمل املنتش���رة في املناط���ق او عبر االتصال على اخلط 
الساخن ملعاجلة املشكلة قبل اللجوء الى االضراب ألن ذلك يضمن 
لهم احلصول على كل حقوقهم واالضرابات ليست اخليار األفضل 
لهم. وكش���ف الكندري عن ان ال توجد حجة لدى الش���ركات ذات 
العقود احلكومية لتجديد االقام���ات املنتهية ألن الوزارة فتحت 
ملفات جميع الشركات ذات العقود احلكومية للبدء في إجراءات 

التجديد بالرغم من وجود مخالفات مسجلة عليها.
وعلى صعيد آخر قال الكندري انه التقى وفد اندونيسيا الذي 
يزور البالد بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ملناقشة اوضاع 
العمالة االندونيسية في البالد حيث شرحنا لهم بالتفصيل دور 
ال���وزارة في الرقابة والتفتيش على العمال واصحاب االعمال في 
الش���ركات وبني لهم ان قضية العمالة املنزلية هناك جهة اخرى 
بالدولة مس���ؤولة عنها ولكن وزارة الش���ؤون من خالل اشرافها 
عل���ى اللجنة العليا ألوضاع العمالة اتخ���ذت عدة اجراءات حلل 
املش���اكل التي تنشأ عن مكاتب اخلدم والعمالة املنزلية وبني لهم 
باإلحصائيات ان نس���بة العمالة التي تواجه مش���اكل قليلة جدا 

قياسا ألعداد العمالة الكبيرة املتواجدة بالكويت.

ومت اطالع الوفد على انش���اء مركز ايواء العمالة املنزلية التي 
تواجه مشاكل مع كفالئها.

وردا على سؤال حول ضرورة تأهيل العمال قبل استقدامهم قال 
الكندري اوضحنا لهم ان بعض مكاتب استقدام العمالة الكبرى 
باشرت في اعادة تأهيل اخلدم في بلد املنشأ قبل استقدامهم على 
الكويت، كما ان املواطنني يتفهمون الظروف االجتماعية للخدم 
وتتكيف مع ظ����روف العامل ومتنحه فرصة للتعلم والتدريب، 
واكدنا مهم منح العامل حق الراحة يوما باالس����بوع وهناك حد 
ادنى للراتب معتمد في الكويت والوزارة ابوابها مفتوحة ملعاجلة 
اي مش����كلة عمالية تطرأ ولن تته����اون باتخاذ االجراء بحق كل 
من تخول اليه نفسه استغالل اوضاع العمالة بغض النظر عن 

جنسيتها.
وجتدر االش���ارة الى ان ما يزيد على 600 عامل من 3 شركات 
يعملون في الصيانة والنظافة حيث جتمهروا امام مجمع الوزارات 
وطالبوا الش���ؤون بالتدخل حلل مشكلتهم حيث مر ثالثة اشهر 
دون ان يتقاضوا رواتبهم كما ان الس���كن اخلاص بهم غير مؤهل 

للسكن اآلدمي.

استقبل وزير الشؤون د.محمد العفاسي رئيس مجلس ادارة 
جمعية الفردوس التعاونية عبداهلل النصافي وعزيز الرشيدي 
وحجي الرشيدي مدير عام اجلمعية وقد تقدم رئيس اجلمعية 
بالشكر والتقدير للوزير على استقباله العضاء اجلمعية ودعمه 
واملس���ؤولني عن التعاون بالوزارة جلميع انشطة اجلمعية 
متمنني دوام التواصل والتعاون ملا فيه مصلحة الوطن ورقي 

احلركة التعاونية.
من جانبه طالب الوزير كل املشاركني في العمل التعاوني 
بضرورة التعاون واظه���ار اجلانب املضيء للعمل التطوعي 
واملتمثل في عضوي���ة اجلمعيات التعاوني���ة وتقدير حجم 
املس���ؤولية امللقاة على عاتق هؤالء االعضاء من خالل تقدمي 
اخلدمات املميزة للمجتمع وذلك ضمن االطر القانونية والتي 

حتفظ حقوق املساهمني.
في نهاية اللقاء اهدى رئي���س واعضاء جمعية الفردوس 

التعاونية درعا تذكارية للوزير بهذه املناسبة.

قال وكيل وزارة الش����ؤون محمد الكندري ان الكويت دائما 
سباقة في مناقش����ة وبحث كل ما من شأنه تطوير ومصلحة 

العمل من جميع اجلوانب.
 واضاف الكندري في تصريح ل� »كونا« اثر استقباله للمديرة 
االقليمية ومس����اعدة املدير العام ملنظمة العمل الدولية مكتب 
البلدان العربية في بيروت ندى الناش����ف ان دور املنظمة مهم 
ويستحق االشادة مشيرا في هذا الصدد الى سعي الكويت الدائم 

لتطبيق القوانني واملواثيق الدولية وحماية العمال.
 واشار الى اهمية ورشة العمل والتي تنظمها الكويت لدول 
مجلس التعاون اخلليجي وتدور حول موضوع ثقافة الريادة 

وعالم االعمال والتي ستقام غدا حتى يوم اخلميس.
 من جانبها شكرت الناشف املسؤولني بالوزارة على حفاوة 
االس����تقبال مش����يرة ان زيارتها تاتي مشاركة منها في ورشة 
العمل واملقررة غدا برعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

الفريق د.محمد العفاسي.
 واوضح����ت انها الزيارة االولى لها خالل تولي العفاس����ي 
حقيبة الش����ؤون متمنية جلميع املسؤولني التوفيق والنجاح 

خلدمة وطنهم.

الكندري والصواغ التقيا وفدًا من أصحاب الحضانات:
رفع تقرير بمطالبهم لوزير الشؤون والرد عليهم خالل 15 يوماً

الش�ؤون جهة تنفيذية والقرار صادر عن مجلس الوزراء
بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري 
انه ب���ني الصحاب احلضانات اخلاصة ان 
ق���رار اقفال احلضانات صادر عن مجلس 
الوزراء ووزارة الشؤون هي اجلهة التنفيذية 
وهي ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
حلني صدر قرار مغاي���ر. واننا متفهمون 
ملالحظاتهم بشأن تأخير الدراسة والربكة 
احلاصلة الصحاب املدارس واولياء األمور 
ورغبتهم بفتح الدور امام االطفال. وبني لهم 
ان وزارة التربية تدرجت في فتح املدارس 
حسب املراحل التعليمية خوفا من انتشار 
انفلونزا اخلنازير بصورة س���ريعة وفق 
خطة الدولة التي تضمن الس���يطرة على 
املرض ووعدناهم بنق���ل مالحظاتهم الى 

وزير الشؤون.
ب���دوره قال الوكيل املس���اعد للتنمية 
االجتماعية باإلناب���ة احمد الصواغ عقب 
االجتماع انهم استمعوا الى مطالب اصحاب 
احلضانات واملقيمني عليها ووعدناهم انه 
خالل اسبوعني سيحصلون على الرد بشأن 
ما مت عرضه سواء لناحية اعادة النظر في 
قرار اقفال احلضانات او لناحية التعويضات 

املادية.
وبشأن مطالبهم باملساواة مع املدارس 
االبتدائية فقال ان���ه قرار عائد إلى وزارة 
الصحة فهي اجلهة املخولة بالبت مبوضوع 
الوزارة هو  الوقائية ومجلس  االجراءات 

م���ن يتخذ أي قرار بهذا املوضوع ووزارة 
الشؤون دورها تنفيذي.

في حني اعلنت املمثلة عن احلضانات 
ذات املنهج االجنبي صوفيا املال بحضور 
حنان املطوع وممثلة االحتاد ابتسام العيسى 
وان وفدا من احلضانات التقى وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري والوكيل املساعد 
للتنمية االجتماعية باالنابة احمد الصواغ 
ورفعت اليهما مذك���رة باملطالب اخلاصة 

باحلضانات.
وقالت في تصريح صحافي ان احلضانات 
طالها الكثير من الضرر نتيجة قرار االقفال 
الى نهاية اكتوبر باالخص ان احلضانات 
باالس���اس اتخذت كل االجراءات الوقائية 

وفق تعليمات منظمة الصحة العاملية.
وأش���ارت الى ان ق���رار االقفال يترك 
اثره الس���لبي على االطفال من النواحي 
التربوية واملنهجية، باالضافة الى النواحي 
االجتماعي���ة، وان هذا القرار ينتج املجال 
للمخالفات التي ال ميكن ضبطها عبر جلوء 
أولياء االمور لوض���ع ابنائهم في منازل 
خاصة تديرها سيدات غير تربويات وال 
ميكن ضبطها أو التأكد من الوضع الصحي 

لالبناء داخلها.
وأوضحت املال ان التعميم االداري الصادر 
عن وزارة الشؤون بشأن االقفال الى 11/29 
لم يس���تند الى توصيات منظمة الصحة 
العاملية، فهي لم تنصح بذلك واحلضانات 

على مس���توى العالم تستقبل االبناء منذ 
ديسمبر.

وبني للوزارة ان هذا التعميم تأثرت به 
اربع فئات االطفال واولياء امورهم الذين 
اجبروا على وضع ابنائهم في اماكن غير 
مؤمتنة على االطفال أو املدرسني والقيمني 
على املدارس الذين لم يستطيعوا تسديد 

االلتزامات املالية.
وتساءلت: هل وزارة املالية ستعوض 
اصحاب احلضان���ات، واذا لم يكن هناك 
تعويض سيكون هناك قضايا قانونية على 
اصحاب احلضانات امللتزمة بعقود وعليها 

التزامات مفروض عليها السداد.
وقال���ت املال ان املس���ؤولني في وزارة 
الشؤون قالوا لنا سيتم رفع تقرير مبطالبنا 
والتي تتلخص بإعادة النظر في التعميم 
اخلاص باالقفال ومس���اواتنا مع املدارس 
االبتدائية، باالضافة للتعويض عن اخلسائر 
والضرر الذي حلق بنا خالل مدة االقفال 
لتتم مناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء 
كونه اجلهة املسؤولة عن املوضوع، على 

ان يتم حسم املوضوع خالل اسبوعني.
وأشارت املال الى انهم تقدموا باقتراح 
وافقت عليه الوزارة ب���أن يقوم ولي امر 
الطفل بتوقيع ورق تخلي مسؤولية الوزارة 
واحلضانة ويكون هو املسؤول عن طفله 
في احلضانة بعد منحه فرصة لالطالع على 
االجراءات الوقائية املتخذة في احلضانة.


