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وجه النائب علي الدقباس����ي س����ؤاال لوزير 6
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر طلب فيه: اسماء جميع الذين مت ترشيحهم 
لشغل منصب وكالء وزارة مساعدين في وزارة 
األش����غال العامة مع بيان السيرة الذاتية لكل 

منهم.

الدقباسي يطلب أسماء المرشحين
لمنصب وكيل مساعد في »األشغال«

الخرافي: حقوق اإلنسان للمواطنين والمقيمين في الكويت متميزة 
ومستاءون من ازدواجية بعض المنظمات والتغاضي عن االنتهاكات اإلسرائيلية

استقبل رئيس مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي مبكتبه صباح 
امس املفوضية السامية حلقوق 
االنسان نافي بيالي والوفد املرافق 
لها، حضر اللق���اء رئيس بعثة 
الشرف املستش���ار في الديوان 
ابواحلس���ن  االمي���ري محم���د 
واملستشار في وفد الكويت الدائم 
ل���دى االمم املتح���دة في جنيڤ 

صادق معرفي.
واعرب رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي في بداية اللقاء 
عن س���عادته بزيارة املفوضية 
السامية حلقوق االنسان والوفد 
املرافق لها البالد لالطالع عن كثب 
على االوضاع االنسانية املتميزة 

الت���ي يتمتع بها جميع س���كان 
الكويت م���ن مواطنني ومقيمني 
واستعرض في هذا الصدد سجل 
الكويت احلافل في صيانة وحفظ 
القوانني املتعلقة بحقوق االنسان، 
كما نص عليها الدستور، مشيرا 
ال���ى ان الكويت تق���وم برعاية 
املواطن الكويتي من خالل مجانية 
العالج والتعليم وتوفير السكن 
والوظيفة، مبينا انه يوجد في 
مجلس االمة الكويتي جلنة خاصة 
حلقوق االنس���ان وهي معنية 
بقضايا غي���ر الكويتيني كما ان 
هناك جلنة العرائض والشكاوى 
وهي تختص بقضايا الكويتيني 
حيث يستطيع اي فرد في الكويت 

نيابية ان لقاء الرئيس اخلرافي 
مبمثلة املفوضية السامية حلقوق 
االنسان كان ايجابيا بعدما ابدت 
املفوضي���ة وجهات نظر معينة 
وغير صحيح���ة لكنها خرجت 
مقتنع���ة بع���د توضيح بعض 

االمور.
ونقلت املصادر عن الرئيس 
اخلرافي تأكيده على دور الكويت 
في احلفاظ على حقوق االنسان 
من خ���الل اجله���ود احلكومية 
والبرملاني���ة املبذول���ة في هذا 

امللف.
واشارت املصادر الى ان الضيفة 
كانت مبهورة مبا استمعت اليه، 
خصوصا بعدما زودت بنسخة 

من الدس���تور الكويتي مكتوبة 
باللغة االجنليزية.

وأوضحت املصادر ان الرئيس 
اخلرافي قدم مالحظات على تقرير 
املفوضية حلقوق االنسان اخلاص 
بالكويت فيما وعدت بيالي بنقل 

هذه املالحظات الى املفوضية.
الرئيس  ان  وذكرت املصادر 
اخلرافي قدم جملة من االجنازات 
التي حتققت في الكويت اخيرا في 
مجال االرتقاء بحقوق االنسان من 
خالل املكتسبات السياسية التي 
حققتها املرأة بدخول 4 نائبات 
الى مجلس االمة واصدار قانون 
جديد للعمل االهلي يحافظ على 

حقوق العمالة الوافدة.

ان يتقدم بشكواه ملجلس االمة ضد 
اي جهة، مشيرا الى ان الدستور 
الكويتي ينص على استقاللية 
القضاء حيث يستطيع اي فرد 
مقاضاة اي مس���ؤول مبا فيهم 

الوزراء.
املرأة  ان  واضاف اخلراف���ي 
الكويتية تتمتع بحقوقها كاملة، 
معربا في هذا الصدد عن فخره 
بوصولها الى سدة البرملان دون 
استخدام نظام الكوتا الذي كان 
الطريق الوحيد الذي متكنت من 

عن االنتهاكات االسرائيلية لهذه 
احلقوق، مطالبا هذه املنظمات 
من جانب آخر مبراعاة االختالف 
في الثقافات واالديان بني شعوب 

العالم.
من جانبها، اعربت املفوضية 
الس���امية حلقوق االنسان نافي 
بيالي ع���ن اعجابها مبا حققته 
الكويت من تقدم كبير في مجال 
حقوق االنسان، مشيدة بقانون 
الذي  املرأة السياس���ية  حقوق 
اقره مجلس االمة والذي اس���فر 

خالله النساء في العديد من دول 
العالم من الوصول الى البرملان، 
مضيفا ان املرأة الكويتية تقلدت 
العدي���د من املناص���ب الرفيعة 
كالوزارة وكانت اول امرأة تتولى 
منصب مديرة للجامعة في العالم 

العربي.
وفي خت���ام حديث���ه، ابدى 
اخلرافي استياءه من ازدواجية 
املعايي���ر لدى بع���ض اجلهات 
واملنظمات عند احلديث عن حقوق 
االنس���ان، حيث ال يتم احلديث 

عن وصول اربع نساء لعضوية 
البرملان.

وبين���ت بي���الي ان مكت���ب 
الس���امية حلقوق  املفوضي���ة 
االنسان هو وكالة دولية تابعة 
ملنظمة االمم املتحدة التي انشئت 
ع���ام 1993 وته���دف الى حماية 
حقوق االنسان بحسب ما ورد 
في االتفاقيات الدولية التي نص 
العاملي حلقوق  عليها االع���الن 

االنسان عام 1948.
في هذا االطار، اوضحت مصادر 

المرأة الكويتية تتمتع بكامل حقوقها.. وفخورون بوصولها إلى سدة البرلمان دون استخدام نظام »الكوتا« وتقلدها العديد من المناصب القيادية

بيالي: معجبة بما حققته الكويت من تقدم كبير في حقوق اإلنسان

التقى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي وأطلعها على رعاية الدولة للمواطنين

عدنان املطوعد.وليد الطبطبائي

سعدون حماد

)متين غوزال(نافي بيالي خالل جولتها في معرض الصور في مجلس األمة يرافقها املستشار محمد أبو احلسن ومدير إدارة مكتب الرئيس وليد العبدالرزاق الرئيس جاسم اخلرافي خالل استقباله املفوضية السامية حلقوق االنسان نافي بيالي

المطوع يسأل الساير عن عدد الزوارق التابعة لوزارة الصحةالطبطبائي يستفسر عن تأجير »الموانئ« لـ 3 كرينات عمالقة

حماد للروضان: ما جملة 
التعويضات البيئية بأنواعها؟

النائب سعدون حماد  وجه 
الدولة لشؤون  س����ؤاال لوزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ج����اء فيه: في ظ����ل اقرار جلنة 
ل����المم املتحدة  التعويض����ات 
لتعويضات الكويت إلعادة تأهيل 
البيئة بالكويت م����ن االضرار 
الت����ي اصابتها نتيجة للعدوان 
العراقي الغاش����م، مضيفا: وملا 
البيئية هي  التعويضات  كانت 
االهم واالكبر من التعويضات عن 
االضرار التي اصابت كل البيئات 
الصحية والبحري����ة والتربة، 
ل����ذا وجدت تل����ك التعويضات 
االهتم����ام الكامل م����ن كل ابناء 
الوط����ن، واصبح م����ن الواجب 
علينا االستفسار عن تفاصيل 
تل����ك التعويض����ات والظروف 
واملالبسات احمليطة بها وقيمة 
التعويضات التي مت اقرارها وما 
مت تسلمه منها واملبالغ املتبقية 
دون تسلم واستيضاح اسباب 

عدم تسلمها.
جمل���ة  م���ا  وتس���اءل: 
املقررة ملصلحة  التعويضات 
الكويت بكل انواعها وتفاصيلها، 
وما قيمة ما سلم منها حتى اآلن، 
وما قيمة املتبقي دون تسلم، 
وما اجلهة املشرفة على اعمال 
اعادة تأهيل البيئة بالكويت، 
وتشكيلها، وما اجلهة التابعة لها 

اداريا، وما اآللية التي وضعتها 
الدولة للتعامل مع املبالغ التي 
تسلمتها العادة تأهيل البيئة 
في الكويت، وهل تخضع تلك 
اجلهة للرقابة املسبقة بالكويت 
والقوانني املنظمة لها، وما عدد 
وقيمة املطالبات التي تقدمت 
بها الكويت للجنة االمم املتحدة 
للتعويضات بشأن اعادة تأهيل 
البيئة، وما عدد وقيمة مطالبات 
اعادة تأهيل البيئة التي اقرتها 
االمم املتحدة للكويت، وما عدد 
اعادة تأهيل  وقيمة مطالبات 
الكويت  التي تسلمتها  البيئة 
حت���ى 2010/3/31 وم���ا قيمة 
التعويضات املتبقية دون تسلم 

حتى اآلن.

من���ع صعود املس���عفني الى 
الوزارة من قبل  ظهر زوارق 
مدي���ر ادارة الطوارئ الطبية 
وإذا كان ذلك صحيحا فما هو 
السبب؟ مع تزويدي بصورة 
من القرارات والتعاميم اخلاصة 
بذلك إن وج���دت، وهل لدى 
الوزارة نية الستئجار طائرات 
عمودية لنقل املصابني وتدريب 
املسعفني على صعود الطائرة؟ 
برج���اء تزوي���دي مبحاضر 
االجتماعات اخلاصة بذلك إن 
وجدت واملراحل التي توقفت 
عندها، وهل مت إلغاء مناقصة 
لشراء زوارق إسعافات وإنقاذ 
للوزارة وإذا كان ذلك صحيحا 
فما سبب إلغاء املناقصة؟ مع 
تزويدي بصورة من املناقصات 

بهذا اخلصوص إن وجدت.

الدولة هل يتم االستعانة بهذه 
الزوارق، وه���ل الزوارق من 
العامة  الطوارئ  ضمن خطة 
لوزارة الصحة؟ مع تزويدي 

بتلك اخلطة.
وتس���اءل املطوع: هل مت 

زورق الى اخلدمة؟ وهل هناك 
اجراءات شراء زوارق أخرى؟ 
وهل تس���تخدم هذه الزوارق 
البحرية، وما  في احل���وادث 
هي مراك���ز توزيع عمل هذه 
الزوارق؟ وهل تش���ارك مع 
التمرينات التي تقيمها ادارة 
خفر السواحل واالدارة العامة 
لإلطفاء؟ وهل يوجد مسعفون 
على هذه الزوارق، وكم يبلغ 
عدده���م، وإذا ل���م يوجد فما 
س���بب ذلك؟ وهل هناك نية 
لتوفير مسعفني؟ وكم يبلغ 
عدد اإلصابات التي تسلمتها 
وزارة الصحة على الس���احل 
من إدارة خفر الس���واحل أو 
اإلدارة العام���ة لإلنقاذ خالل 
آخر 3 سنوات؟ وعند حدوث 
أي حادث على مستوى حدود 

وجه النائب عدنان املطوع 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير تساءل فيه: كم يبلغ 
التابعة لوزارة  الزوارق  عدد 
الصحة مع بيان أحجامها، وما 
تصميم هذه الزوارق، هل هي 
مصممة لإلسعاف واإلنقاذ أم 
لنقل الركاب والبضائع؟ وكم 
يبلغ عدد طاقم هذه الزوارق 
الوظيفية  مع تفصيل رتبهم 
العلمية واإلدارة  ومؤهالتهم 
التابعني له���ا ومهام عملهم؟ 
وكم يبلغ عدد املراكز العاملة 
وهل هي كافية لتغطية املياه 
اإلقليمية في حالة وقوع أي 
ح���وادث وهل ه���ي صاحلة 
إلعاشة الطاقم؟ وما هو تاريخ 
إنش���اء كل من هذه الزوارق 
وم���ا هو تاري���خ دخول آخر 

وجه النائ����ب د.وليد الطبطبائي س����ؤاال لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري تساءل فيه: ما اسباب تأجير مؤسسة املوانئ 
الكويتية لعدد ثالثة كرينات عمالقة تابعة لها الحدى 
الشركات للتشغيل والصيانة؟ وكم كانت قيمة ومدة 
املناقصة؟ وهل مت الترسية عن طريق التعاقد املباشر 
ام عن طريق طرحها بالصحف اليومية؟ وما مصير 
الفنيني مش����غلي الرافعات اجلسرية للكويتيني بعد 
ان ابرم العقد؟ وكم عدد مشغلي الرافعات اجلسرية 
مبيناء الش����عيبة؟ وما اسباب اس����تئجار املؤسسة 
لعدد 3 موبايل كرين من احدى الشركات؟ وكم عدد 
احلاويات التي مت حتميلها وتفكيكها عن طريق املوبايل 
كري����ن منذ تاريخ 2010/1/1 حت����ى تاريخ 2010/4/1؟ 
يرج����ى تزويدي بااليرادات وعدد احلاويات عن تلك 

الفترات، وما صحة قيام املؤسس����ة بطرح مناقصة 
الدارة واش����راف على منطقة حاويات الشويخ؟ وما 
صحة ايضا ان هناك ثالث شركات قامت بالتقدم لتلك 
املناقصات وانه مت اختيار الشركة االعلى كلفة واذا 
كان اجلواب بااليجاب ما اسباب ذلك وكم قيمة ومدة 
العقد؟ وما طبيعة عمل فنيي االتصاالت وما اوقات 
عملهم الرس����مية؟ وهل هم يعملون بنظام النوبة؟ 
يرجى تزويدي باوقات عملهم الرس����مية، ومنى الى 
علمي ان املؤسسة قامت باستقطاعات شهرية لشريحة 
من موظفي املوانئ نظير مكافآت قد صرفت لهم اعوام 
2002، 2006، 2007، 2008، 2009، اذا كان اجل����واب 
بااليجاب ما اسباب ذلك وهل مت صرف تلك املكافآت 
مبوافقة ديوان احملاس����بة؟ ومن اين مت صرف تلك 

املكافآت؟ وعلى اي بند صرفت؟ 

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 

العدل  بق�شر  الثاين  بالدور   - قاعة 48   - املوافق 2010/5/5م  الأربعاء  يوم  وذلك 

رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

2009/29 بيوع/2.

املرفوعة من:    ر�شديه  ظاهر قا�شم
 �شـــــــــــــــــد:   1 - عبداملح�شن �شخي العنزي. 2- منى فالح غامن املطريي. 3 - وكيل وزارة 

الكهرباء واملاء ب�شفته. 4 - مدير بنك الت�شليف والدخار ب�شفته )خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

600م2  وم�ساحته   165 ق�سيمة   35 منزل   1 �سارع   4 قطعة   - العار�سية  مبنطقة  العقار  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 1996/6246. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �سارع واحد 

ومكون من دورين اأر�سي واأول ومك�سي باجلريي ومكيف عادي . الدور الأر�سي به 2 غرفة و�سالة 

وحمام ومطبخ وملحق به 4 غرف ومطبخ و�سالة و2حمام. الدور الأول مكون من 4 غرف و�سالة 

ومطبخ وخمزن و2حمام.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 204120 د.ك »مائتان واأربعة اآلف ومائة وع�سرون دينار كويتي«. 

وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب 

عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

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

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة: 

التجارية  ال�سركات  قانون  من   230 املــادة  باأحكام  عماًل  اخلا�س  ال�سكن  لأغرا�س  املخ�س�سة  البيوت 

امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


