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بلدية الكويت

بلدية الكويت
اإدارة املناق�صـات والعقـــود

اإعـالن رقم )2010/42(

مدير عام البلدية

اإعالن عن اإعادةطرح املزايدة رقم 2010/2009/8

القيــام باأعمــال التحمـيــل والتنـزيــل 

وخدمة اجلمهور يف الأ�سواق الكائنة يف منطقـة الـري

تعلن بلدية الكويت عن اإعادة طرح املزايدة رقم 2010/2009/8 للقيام باأعمال التحميل والتنزيل وخدمة 

اجلمهور يف الأ�سواق الكائنة يف منطقة الري عن طريق املزايدة بالظرف املختوم.

فعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات املوؤهلة لدى البلدية املو�سح اأ�سماوؤها فيما يلي الراغبة يف الدخول يف هذه املزايدة 

مراجعة بلدية الكويت )اإدارة املناق�سات والعقود( اأثناء الدوام الر�سمي للح�سول على وثائق املزايدة مقابل مبلغ 

50 دينار ) فقط خم�سون دينار لغري( وهذا املبلغ غري قابل للرد باأي حال من الأحوال .
الجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�سلوا على وثائق املزايدة �سيعقد يف متام ال�ساعة العا�سرة من �سباح 

يوم الأحد املوافق 2010/4/11 يف مبنى فرع البلدية حمافظة العا�سمة - ال�سويخ ال�سناعية - ولأي ا�ستف�سار 

ميكن الت�سال على هاتف : 24827180

اإدارة املناق�سات والعقود باملبنى الإداري - الدور  تو�سع مظاريف العطاءات يف ال�سندوق اخلا�ص املوجود يف 

العا�سر يف موعد اأق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الثنني املوافق 2010/4/19 وهو اآخر موعد لقبول 

العطاءات، على اأن يودع مع العطاء تاأمينًا اأوليًا ل يقل عن 2٪ )اثنان باملائة( من قيمة العطاء.

مــدة �سريــان العطــاء ت�سـعـون يـومــًا تبـداأ مـن تاريـخ فـ�ض املظـاريـف

هـذه املـزايــدة حمدودة على ال�سـركـــات واملوؤ�ســ�ســـات التاليــــة :

1- �سركة رابطة الكويت واخلليج للنقل.      2- �سركة وائل الن�سف و�سركاه التجارية.
3- مركز الرواد للخدمات البيئية )فرع من �سركة الرواد املتحدة للتجارة العامة واملقاولت(.

4- �سركة اأبناء عبداحلميد �سامل التجارية.    5- �سركة فجر اخلليج ملقاولت املباين
6- �سركة اجلوهرة للمناولة والتنظيف وال�سيانة.   

7- �سركة �سفا الوطنية ملقاولت تنظيف املباين واملدن والطرق.
8- �سركة اأبناء اأحمد الرتكيت.      9- الديرة ملقاولت احلمولة.

10- �سركة اأدنك العاملية ملقاولت تنظيف املباين والطرق.       11- �سركة الأبراج ملقاولت تنظيف املباين واملدن.
12- �سركة امل�سيلة ملقاولت تنظيف املباين واملدن.                  13- �سركة كويت برت�سارد لل�سيانة والتنظيف.

14- ال�سركة الوطنية للتنظيف.
15- مركر ال�ساري الوطنية ملقاولت تنظيف املباين والطرق.

16- �سركة درمي امل�ستقبل للتجارة العامة واملقاولت.
17- �سركة الأيدي املتحالفة للتجارة العامة واملقاولت.

18- �سركة ال�سقور الكويتية لالأمن واحلماية.
19- �سركة املنار الوطنية للمقاولت.

أكد النائب مس����لم البراك ان 
القرارات التي اصدرها بنك التسليف 
واالدخار في شأن ذوي االحتياجات 
اخلاصة اس����تحقاق ملزم للبنك 

تنفيذا لقانون املعاقني.
واستغرب البراك في تصريح 
للصحافيني امس ان يصدر بيان 
عن املكتب االعالمي لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الش����يخ احمد الفهد يتحدث عن 
قرارات صدرت لذوي االحتياجات 
اخلاصة من دون االشارة الى قانون 

املعاقني الذي اقره مجلس األمة اخيرا وأن هذه القرارات 
تنفيذ ملا ورد فيه.

وأش����ار البراك الى ان العشرة آالف دينار ورفع 
س����قف املبايعات من 200 الف ال����ى 300 الف دينار 
وكذلك بالنس����بة للقسط الش����هري ليست قرارات 
صادرة مبوجب دراس����ات خاصة بالبنك وامنا هي 

تنفيذ ملا ورد في قانون املعاقني.
وإملح الى ان هذا التصرف غير املقبول قد يفتح 
الباب أمام الوزارات األخ����رى التي عليها التزامات 
بحكم تطبيق القوانني بإصدار قرارات دون االشارة 

امللزمة واملستحقة  القوانني  الى 
التنفي����ذ. ورأى البراك ان ما قام 
به املكتب االعالمي للشيخ احمد 
الفهد هو محاولة تعد ملا جاء في 
القانون وهو امر ال ميكن القبول 
به بأي حال من االحوال خصوصا 
انه لم يش����ر ال من قريب وال من 

بعيد الى قانون املعاقني.
واضاف ان من يريد تسجيل 
اجنازات فهناك الكثير منها ميكن 
ان تقدم من خالل املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية او من خالل بنك 

التسليف واالدخار.
واشار الى ان قانون املعاقني 
الذي اقره املجلس اخيرا ونشر في اجلريدة الرسمية 
في 28 فبراير وسيطبق اعتبارا من 28 مايو املقبل 
جاء نتيجة التعاون بني املجلس واحلكومة وهو االمر 

الذي اشرنا اليه في اجللسة التي شهدت اقراره.
وكرر البراك التأكيد على خطورة جتاوز القوانني 
امللزمة واللجوء الى اتخاذ قرارات بعيدا عن توضيح 
حقيقة هذه القرارات، معربا عن خشيته من ان تأتي 
اجله����ات احلكومية األخرى املعنية بتطبيق قانون 
املعاقني ب ذات اخلطوة وبنفس االسلوب عبر قرارات 

تبدو كأنها صادرة عن دراسات خاصة بها.

قدم النائب د.جمعان احلربش اقتراحا برغبة طالب 
فيه بسرعة تطوير وتوسعة طريق 290 الواقع في 
منطقة ش���اليهات اخليران الى عدد من احلارات في 
كل اجتاه وضرورة تزويده باالنارة الالزمة من اجل 

حماية وسالمة مستغل الطريق املذكور.

الحربش لتطوير طريق 290 
في منطقة شاليهات الخيران

حسني مزيد

خالد العدوة

حمل النائب حسني مزيد احلكومة مسؤولية تعامل السلطات 
اللبنانية مع املسافرين الكويتيني في مطار رفيق احلريري، موضحا 
ان موظفي جوازات مطار رفيق احلريري يتعاملون مع املسافرين 
الكويتيني بكل عنجهي���ة. وقال مزيد ان احلكومة الكويتية تدفق 
االموال على لبنان وتش���ارك في اعماره اال ان السلطات اللبنانية 
تتعامل مع املسافرين الكويتيني بشكل غير حضاري، موضحا ان 
احد موظفي اجلوازات في مطار رفيق احلريري يشتم في الكويتيني 
ويهددهم بسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر الى الكويت كما انه 
يتمادى على الكويت والكويتيني متسائال: هل هذا جزاء من يسافر 
الى لبنان في كل الصعاب؟ واضاف مزيد ان احلكومة الكويتية هي 
التي تتحمل مسؤولية ما يحدث للمسافرين الكويتيني الى لبنان، 
موضحا انه وصل بنا االمر انه حتى لبنان ال ينظر للكويت بعني 

االعتبار وكل السبب ضعف احلكومة الكويتية.

اس����تنكر النائب خالد العدوة موقف وزير البلدية د.فاضل صفر 
بعدم ايصال التيار الكهربائ����ي بضاحية فهد االحمد وخصوصا بعد 
صدور احكام قضائية لوزير الدولة لش����ؤون البلدية اليصال التيار 
الكهربائي.قال: ال يدع مجال للش����ك في وجود التعس����ف في عرقلة 
مصالح املواطنني بص����ورة غير مبررة بينما في املقابل هناك تعاون 
وحرص من قبل وزير الكهرباء واملاء على حل هذه املش����كلة التي ال 
تس����تدعي كل هذا التعنت وهذا التشدد من قبل وزير البلدية والذي 
وعدنا مرارا وتكرارا على وض����ع جلان حلل هذه القضية ولكن هذه 
اللجان هي عبارة عن ذر للرماد في العيون بل هذه اللجان هي سبب 
العرقلة والبطء والفش����ل في مشاريع الكويت وال تنهض بواجباتها 
ومسؤولياتها واوضاع البلد تزداد سوءا بعد سوء، داعيا وزير البلدية 
ان ينهي ه����ذه املهزلة وان مينح التراخي����ص الالزمة اليصال التيار 
الكهربائي وانهاء معاناة املواطنني الذين ينتظرون الكهرباء اكثر من 
عام وكان يجب ان يسجل حل هذه املشكلة املفتعلة لصالح احلكومة 

وليس بأحكام قضائية ملزمة.

مزيد: نحّمل الحكومة مسؤولية تعامل 
السلطات اللبنانية مع المسافرين الكويتيين

أسيل: الحكومة اعترضت على »حقوق المرأة« بسبب كلفته المالية
انتق����دت مقرر جلنة ش����ؤون 
املرأة البرملانية النائبة د.اس����يل 
العوضي االعت����راض الدائم الذي 
تبديه احلكوم����ة على املقترحات 
النيابية بحجة الكلفة املالية، مؤكدة 
ان احلكومة تعاني من قصور في 
احتس����اب الكلفة بسبب افتقارها 
الى بعض البيان����ات املهمة لهذه 

الغاية.
وأضافت، في تصريح لها عقب 
اجتم����اع اللجنة امس، ان اللجنة 
استعرضت كتابا من وزير املالية 
الش����مالي يب����دي فيه  مصطفى 
اعتراضه على مقترحات احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة بحجة 
الكلفة املالية، مبينة ان هذا املوقف 
احلكومي ينطلق من نهج جديد لديها 
يقضي بعدم املوافقة على مقترح 
ال يتضمن كلف����ة مالية واضحة. 
وذك����رت د.العوض����ي ان اللجنة 
اس����تعجلت وزارة املالي����ة احالة 
الكلف����ة املالية ملقترحات احلقوق 

طلبتها اللجنة في اجتماع سابق 
من وكيل وزارة الصحة والذي لم 
يحض����ر اجتماع اللجنة الصحية 
امس الرتباطه باجتماع طارئ في 
الوزارة. وأوضحت ان اللجنة تريد 
الوقوف على رؤية الوزارة حول 
تطور اخلدمات الصحية في اطار 
منظومة متكاملة من التشريعات 
والقرارات الالزمة قبل اتخاذ قرار 

بشأن التأمني الصحي.
وبين����ت ان مدي����ر الش����ؤون 
القانونية في وزارة الصحة حضر 
االجتماع لكنه لم يزودنا مبا طلبناه 
في اجتماع سابق، واملتعلق بامكانية 
صدور شهادات امليالد من دون ذكر 

اجلنسية.
ونفت د.العوضي وجود اي 
مشروع حكومي او مقترح بفرض 
التأم���ني الصحي على املواطنني 
مببل���غ 220 دين���ارا، مؤكدة ان 
اللجنة لم تسلم اي مشروع في 

هذا الشأن.

املدنية واالجتماعية للمرأة حتى 
يتسنى لنا تقدمي تقريرها حول هذا 
القانون الى املجلس. وعن الطلب 
املوقع من بع����ض النواب بامهال 
اللجنة حتى جلس����ة 13 اجلاري 
لتقدمي تقريرها، قالت: لم يصلنا 
هذا الطل����ب، لكن اعتقد انه طلب 
غير منطقي، السيما ان املقترحات 

متش����عبة وتتطلب دراسة وافية 
ش����ريطة حصولنا على البيانات 

املطلوبة من احلكومة.
وتساءلت: اين كان النواب في 
التش����ريعية السابقة؟  الفصول 
وملاذا لم يحس����موا ه����ذا القانون 
خالل عضويتهم في جلنة املرأة؟ 
واعدة باجناز القانون في القريب 

العاجل.
من جانب آخر، اعلنت النائبة 
د.اسيل العوضي بصفتها مقررا 
للجنة الشؤون الصحية عن تأجيل 
اتخاذ قرار في شأن التأمني الصحي 
الى اجتماع 12 اجلاري، معربة عن 
اسفها لعدم التزام وزارة الصحة 
باحال����ة بع����ض البيان����ات التي 

العدوة يطالب صفر بإيصال 
التيار الكهربائي لضاحية فهد األحمد

خالل افتتاح ديوان آل »صفر واألنصاري« في منطقة الرميثية

الزلزلة: االستجوابات الـ 6 لم تهدف لإلصالح
عادل الشنان 

أكد النائب د.يوس����ف الزلزلة أن ال� 6 استجوابات كانت 
باجتهادات في غير محلها، ألن البعض يعمل ألجل أجندات 
خاصة بعي����دة عن التنمية والتطور، ب����ل من اجل اختالق 
الصراعات بهدف إس����قاط احلكوم����ة، وتأكد حني وجدنا ان 
األصوات واألسماء التي تتبع أس����لوب التشنج في الطرح 
وتأييد طرح الثقة تترد في كل استجواب مع بعض التغيير 
الطفيف جدا، خاصة أن بعض املنابر االنتخابية كانت تؤكد 
قبل إعالن نتائج االنتخابات السابقة استجواب رئيس الوزراء 
ووزي����ر الداخلية كنوع من التأثر جتاه بعض االحداث، ألن 
رئيس مجلس الوزراء يس����ير باجتاه إصالح الوضع بشكل 
اعتيادي كبقية دول العالم، مطالبا بنوع من التناغم السياسي 
بني املجلس واحلكومة ألجل االجناز، قائال: اننا ال ننكر وجود 
وزراء غير مؤهلني في احلكوم����ة وتوجد مواقع بها أخطاء 
واختالف، ولكن ال ميكن حلها عن طريق االستجواب وطرح 
الثق����ة جاء ذلك خالل افتتاح ديوان آل صفر واألنصاري في 

منطقة الرميثية مساء امس االول.

خطة التنمية

واضاف الزلزلة ان خطة اإلستراتيجية للتنمية بحاجة الى 
خارطة طريق لتطوير البلد والتنمية، خاصة ان هناك تراجعا 
في اخلدمات مبختلف املجاالت اخلدمية بسبب إشغال البلد 
من بعض النواب في إثارة الساحة وشحن األجواء، مشيرا 
الى ان االس����تجوابات الستة لم تؤد الى تصحيح املسار في 
املؤسسات، لذا فاالستجوابات لم تعتمد على محاور اإلصالح، 
بل اعتمدت على الش����خصانية، ألن البع����ض من النواب ال 
يستطيع أن يعيش إال على مشاكل اآلخرين، مؤكدا انه بعد 
استجواب وزير الداخلية وبعد نيله الثقة سمعنا من بعض 
النواب قائلني سنستجوب وزير الداخلية في جلسة مناقشة 
طرح الثقة، فالقصد إذن هو ليس إصالح وضع وإمنا القصد 
إثارة نزاع، ألن البعض من النواب ال يس����تطيعون العيش 
إال على االختالف والنزاع، وبعد فترة وجيزة من ذلك قدمت 
أربعة استجوابات بدأت بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي 
كن����ت أمتنى ان يكون اس����تجوابه علنيا، اال ان احلديث عن 
التطرق ألس����ماء بذاتها حتم ان تكون اجللسة سرية والتي 
خاللها لم نر أي ش����يء جديد قدم، ورجع نفس السيناريو 
الس����ابق، بحيث ان األسماء التي تقدمت بطرح الثقة بوزير 
الداخلية تقدمت لطرح الثقة لسمو رئيس الوزراء، مع تغيير 
طفيف، ولكن النتيجة ان األس����ماء لم تتغير، ثم استجواب 
وزير االش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، وكان 
استجوابًا ضعيفًا جدا أعقبه استجواب وزير الداخلية الذي 
قدم بنفس الطريقة وبنفس األسماء، واستطاع وزير الداخلية 

في كل اس����تجواب جندها تتكرر مع ان األسلوب املتبع من 
قبل املستجوبني في التشنج قد فشل فشال ذريعا، وذلك ألن 
استجواباتهم ليست ألجل إصالح وزارات وليست إلصالح 
أوضاع خاطئة باملؤسسات احلكومية، بل الغاية والهدف منها 
تنفيذ أجندات خاصة، واتضح ذلك حني تعاون وزير االعالم مع 
املجلس إلى ابعد احلدود في إصالح مواضع اخللل، وكان البد 
من إعطاء فرصة للوزراء إلصالح أماكن اخللل، خصوصا ان 
سمو رئيس مجلس الوزراء تعهد بكلمته »كلنا يريد مصلحة 
الكويت وكلنا يعمل ضمن اإلطار«، وأيضا ال مانع من ايضاح 
األخطاء، ولكن االستجوابات كانت مستهدفة ويؤكد ذلك ورود 
أسماء بعض من النواب بكل استجواب، بهدف إيجاد حالة من 
الشحن السياسي وعدم االستقرار السياسي إلفشال املجلس 
واحلكومة. وأش����ار الزلزلة إلى كلمة صاحب السمو األمير 
الت����ي يؤكد فيها في كل مرة بالقول »اعطوا احلكومة فرصة 
أن تعمل مع استخدام األدوات الدستورية في حدود املعقول 
ال����ذي ال يخرج البلد إلى حالة عدم االس����تقرار«، مضيفا أن 
رئيس مجلس الوزراء لديه رؤية وانفتاح إلى أبعد احلدود، 
مع اننا ال ننكر أن بعض الوزراء أداؤهم غير جيد، لكن هذا 
األمر ال يدف����ع الى أن احمل احلكومة األخطاء بأكملها، وقال 
إن املجالس الس����ابقة التي لم تستمر شهدت الكويت خاللها 
تراجعا بكل ش����يء، فقد كانت الكويت أول بلد خليجي انشأ 
جامعة على أرضه باإلضافة إلى أول مستشفى على مستوى 
دولي ومدارس على مستوى راق واآلن انظروا الكويت إلى 
أي����ن وصلت أصبحنا نبعث املرضى والبعثات الدراس����ية، 
وما الى ذلك إلى الدول املجاورة بسبب عدم وجود استقرار 
سياسي وعدم وجود اخلطة االستراتيجية التي حتتاج إلى 

مواد تشريعية.

 متفائل بالحكومة

وختم د.الزلزلة ندوته: إنني متفائل بحكومة ناصر 
احملمد ولكنها بحاجة إلى الوقت، مع وضع كل األصوات 
العالي���ة خلفنا، ألن اإلخالص للعم���ل واألمير والوطن 
ليس بالصراخ والزعيق، ألننا اليوم بحاجة إلى االحترام 
الن أعضاء مجلس األم���ة هم القدوة، فيجب أن يكونوا 
قدوة، ولكن م���ا نراه من البعض غير مقبول، وال ننكر 
أن هذا املجلس به مجموعة من احلكماء والعقالء الذين 
س���يقودون املجلس إلى االجناز »فليصرخ من شاء أن 
يصرخ ويسب من شاء أن يسب«، والعقالء هم أصحاب 
الصوت اله���ادئ والذين يعملون دون أن يراؤون، وهم 
الذين يدفعون مبصلحة البلد واألمة دون أن يكون هناك 
إع���الن زائف وباهر، وهم من يجب أن يكونوا في موقع 

احلركة السياسية.

ان ين����ال ثقة مجل����س األمة مرة أخرى ال����ى ان انتهى االمر 
باستجواب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وكان ايضا 

استجوابًا ركيكًا وضعيفًا.
وأشار الزلزلة الى ان املجلس تنفس الصعداء بعد مجابهة 
احلكومة ألربعة استجوابات وتفنيدها، وخالل الفترة الوجيزة 
التي لم تتعد الشهرين استطاع مجلس األمة تقدمي مجموعة 
كبيرة م����ن القوانني، وأهمها قانون اخلطة اإلس����تراتيجية 
للتنمية، وقانون العمل واملعاقني إضافة الى مجموعة اخرى 
من القوانني، وذلك نتيجة وجود قناعة لدى الكثير من النواب 
بأنهم أتوا إلصالح األوضاع والسير بها في االجتاه السليم، 
ولكن فوجئنا بتقدمي اس����تجواب جدي����د الى وزير االعالم، 
مش����يرا الى انه ليس ضد االس����تجوابات، وان االستجواب 
أداة دس����تورية يحق لكل نائب اس����تخدامها متى ما ش����عر 
بوجود خلل ولكن ضد الطريقة التي يقدم بها االس����تجواب 
وإس����قاط الوزير تلو الوزير بأسلوب ال يرقى الى إن يكون 
أسلوبا سياس����يا أخالقيا كويتيا، مشيرا الى ان هناك خطأ 
من وزير اإلعالم واضحا بسبب عدم اتضاح الصورة ألنه لم 
يقدم القانون بصورة صحيحة، قائال: أنا كنت من املوقعني 
باستحقاق االستجواب ولكني أعجبت بطريقة وزير اإلعالم 
خالل تفنيده محاور االستجواب وأيضا االسلوب الراقي من 
قبل املستجوب النائب علي الدقباسي، ولكن نفس األسماء 

د.يوسف الزلزلة متحدثا للحضور 

)متين غوزال( د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك وعلي الراشد خالل االجتماع   

الجسار: لتتحمل وزيرة التربية نتائج
وقف العمل بلجان التحقيق بالجامعة

قالت رئيسة اللجنة 
د.س����لوى  التعليمية 
اجلسار ان على وزيرة 
والتعلي����م  التربي����ة 
العالي ان تتحمل كامل 
املسؤولية بسبب وقف 
العمل بلجان التحقيق 
اجلامعي����ة بش����كاوى 
املخالف����ات البحثي����ة، 
واملماطلة في تش����كيل 
مجالس تأديبية ملن متت 
ادانتهم من قبل جلان 
جامعية مت تش����كيلها 
س����ابقا وتوصل عمل 
اللجان الى خيانة االمانة 

العلمية.
واشارت د.اجلسار الى ان احد القياديني والوافدين بكلية 
العلوم االدارية والذي قدمت حوله س����ؤاال برملانيا، قد متت 
ادانته مؤخرا من قبل جلنة تقصي حقائق ش����كلت للتحري 
حول شكوى سرقة علمية ضده. وأشارت د.اجلسار لوجود 
جهود تسعى للتجديد للوافد كرئيس للقسم العلمي االسبوع 
املقبل. وأوضحت د.اجلسار انه اذا مت ذلك فسيعتبر منحى 
خطيرًا سيعصف بجدية التعليم واملستقبل اجلامعي، وطالبت 
الوزيرة بالتدخل الفوري لوقف العبث في الوظائف االشرافية 

والقيادية باجلامعة.
وناشدت د.اجلسار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
املضي قدما بتشكيل جلان لكل من قدمت ضدهم شكاوى سرقات 
علمية وبتشكيل مجالس تأديبية ملن متت ادانتهم بالسرقات 
العلمية واال على مستقبل اجلامعة السالم. وسيكون لي وقفة 
ج����ادة وصارمة للتصدي لوقف التخب����ط العلني واملزاجي 
لشغل الوظائف القيادية باجلامعة وخاصة ملن ثبتت عليهم 

خيانة االمانة العلمية.

د.سلوى اجلسار

مسلم البراك

البراك: قرارات »التسليف« بشأن المعاقين 
استحقاق ملزم تنفيذًا للقانون


