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»ديوان الخدمة«: ال مالءمة لمساواة فنيي مختبرات »البيئة« 
بنظرائهم في الخدمات الصيدالنية والطبية المساعدة

تقري���ر مزايا مالية للموظفني 
الكويتيني الشاغلني لوظائف 
املختبرات في مجاالت تلوث 
البيئة وضبط اجلودة واملواد 

االنشائية واالغذية.
 حيث بلغ اجمالي قيمة هذه 
املزايا كحد اقصى 555 دينارا 

املبارك ونص���ه تطبيق قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 7 
لسنة 2003 على الفنيني العاملني 
مبختبرات الهيئة العامة للبيئة، 
يتشرف الديوان باالحاطة انه 
قد صدر قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 10 لسنة 2006 بشأن 

شهريا حلملة املؤهل اجلامعي 
و335 دينارا ش���هريا حلملة 

املؤهل دون اجلامعي.
مزايا مالية

كما اص���در املجلس قراره 
رقم 11 لسنة 2006 بشأن تقرير 
مزايا مالية للموظفني الكويتيني 
حمل�������ة املؤهل اجلامعي في 
مج���االت عل���وم الكيمياء او 
الفيزي�����اء او االحياء او طبقات 
االرض في اجلهات احلكومية، 
حي����ث بلغ اجمالي قيمة هذه 
املزايا كحد اقصى 545 دينارا 

شهريا.
العاملون في المختبرات

ف���إن املوظفني  ث���م،  ومن 
الكويتيني العاملني في املختبرات 
في املجاالت املشار اليها يسري 
بش���أنهم احكام القرار رقم 10 

الدولة لشؤون  ابلغ وزير 
ال���وزراء روضان  مجلس 
الروضان رئيس مجلس االمة 
املدنية  برفض ديوان اخلدمة 
االقت���راح املقدم م���ن النائبة 
د.معصومة املبارك والذي ينص 
على تطبيق قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 2003/7 على الفنيني 
الهيئة  العاملني في مختبرات 

العامة للبيئة. 

اقتراح

وجاء في كتاب ديوان اخلدمة 
املذيل بتوقيع رئيسه  املدنية 
عبدالعزيز الزبن: اشارة لكتاب 
رئي���س مجلس االمة بش���أن 
املالية  الش���ؤون  رغبة جلنة 
واالقتصادية مبجلس االمة في 
معرفة وجهة نظر ديوان اخلدمة 
املدنية ح���ول االقتراح برغبة 
املقدم من النائبة د.معصومة 

و11 لسنة 2006 تبعا للمؤهل 
التخصصي احلاصل عليه كل 

منهم.

بدالت ومكافآت 

اما بشأن تطبيق قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 7 لس���نة 
2003 واخلاص بوظائف وبدالت 
ومكافآت املوظفني العاملني في 
مجاالت اخلدمات الصيدالني���ة 
واخلدمات الطبية املساع����دة، 
فإن هذا القرار يقتصر تطبيقه 
العاملني ف���ي مج���ال  عل���ى 
اخلدمات الطبية املساعدة في 
اجلهات ذات النشاط الطبي وهو 
غير متوافر مبختبرات تلوث 
العامة  التابعة للهيئة  البيئة 

للبيئة.
وبناء عل���ى ما تقدم، يرى 
الدي���وان عدم مالءم���ة االخذ 

باالقتراح برغبة املشار اليه.

وظائ�ف  ف�ي  الجامعيي�ن  ل�دون  و335  للجامعيي�ن  ش�هريًا  دين�ارًا   555
اإلنش�ائية والم�واد  الج�ودة  وضب�ط  البيئ�ة  تل�وث  بمج�االت  المختب�رات 

رفض اقتراح معصومة المبارك الختالف النشاط

روضان الروضان

د.وليد الطبطبائيد.فاضل صفر

عبدالعزيز الزبن

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

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

2010/5/17م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر 

يف الدعوى رقم 2008/118 بيوع/1.

املرفوعة من:    �شركة دار اال�شتثمار

�شـــــــــــــــــد:  1- خالد نا�شر عبداهلل الطراروه. 2 - البنك االأهلي الكويتي )خ�شم مدخل(. 

     3 - بنك الت�شليف واالإدخار )خ�شم مدخل(. 4 - حممد بدر نا�شر الطراروه)خ�شم مدخل(.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة ال�شهداء قطعة 1 - �شارع 105 - ق�شيمة 447 من املخطط م/37310 وم�شاحته 447م2 واملو�شوف 

بالوثيقة رقم 2004/15426. يقع العقار على زاوية حمول ويتكون من دورين والتكييف مركزي ومك�شي بامل�شاح.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 270000 د.ك »مائتان و�سبعون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 

اإما نقداً اأو 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.

اأية  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تتحمل  اأن  دون  م�سئوليتهم  وعلى  البيع  لإجــراءات  املبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإعالن  هذا  ين�سر  ثـامـنًا: 

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«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام 

املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

المويزري: قانون يعاقب المفسدين 
بالسجن المؤبد واتهامهم بالخيانة العظمى

المطوع: ال إذن للعسكريين الراغبين في الزواج
قدم النائب عدنان املطوع اقتراحا برغبة طالب 
فيه »بإلغاء ش���رط احلصول على إذن مس���بق 
في ح���ال رغبة العس���كريني العاملني باحلرس 

الوطني في الزواج من غير محددات اجلنس���ية 
املقيمات بالكويت وممن ال توجد في شأنهن اي 

قيود أمنية«.

دعا النائب شعيب املويزري الى 
عقد جلسة عاجلة حملاربة الفساد 
الذي انتشر في كل مكان، مشيرا 
الى انه س����يتقدم بقانون يعاقب 
املفس����دين باملؤبد بتهمة اخليانة 
العظمى، مطالبا بتعليق أي مشروع 
في خطة التنمية وعدم املوافقة على 
قانون اخلصخصة حلني االنتهاء 

من اقرار اقتراحه.
املوي����زري في تصريح  وقال 
صحافي: ان الفساد انتشر في البالد 
بصورة خطيرة وهو ما ادى إلى 
تراجع الكويت في املؤشر الدولي 
للشفافية ومكافحة الفساد، والدليل 

على ذلك ما يحدث من جتاوزات من مناقصات وزارة 
االشغال بحرمان الشركات احمللية من مشروع وصلة 
الدوحة بجسر جابر وجتاوزات مشروع مبنى الركاب 
باملطار وطريق اجلهراء، فضال عن جتاوزات مناقصات 
املؤسسة السكنية بقصر مشروعي صباح األحمد وجابر 
االحمد، على شركات بعينها وحرمان شركات أخرى، 

وكذلك جتاوزات مناقصة الوجبات 
الغذائية لتالميذ االبتدائي.

وتساءل املويزري: هل يعقل 
ان نسمع هذه االخبار؟ وهل لهذه 
الدرجة انتشر الفساد ولم يسلم منه 
حتى اطفالنا في املدارس؟ اين من 
بيده سلطة تنفيذ القانون؟ ملاذا ال 

يتحركون لردع الفاسدين؟!
وتابع املويزري قائال: اطالب 
االخوة في احلكومة ومجلس االمة 
بعقد جلسة عاجلة حملاربة الفساد 
الذي انتشر بشكل واسع وخطير 
في الكويت، مضيفا انه يجب اال تتم 
املوافقة على قانون اخلصخصة قبل 

القضاء على الفساد وتقدمي الفاسدين إلى القضاء.
وأعلن املويزري عن انه سيتقدم باقتراح بقانون 
الى مجلس االمة يتم من خالله تقدمي الفاسدين الى 
القض����اء بتهمة اخليانة العظم����ى وتوقيع عقوبات 
مش����ددة عليهم تصل الى الس����جن املؤبد ملن يسرق 

اموال الشعب، وجتريده من كل ما ميلك.

دعا لعقد جلسة خاصة لمحاربة الظاهرة

شعيب املويزري

د.فيصل املسلم

المسلم يقترح 
إنشاء محطة بنزين 
في خيطان الجنوبي

قدم النائب د.فيصل املسلم 
اقتراحني برغبة اكد في االقتراح 
االول ان اهالي خيطان اجلنوبي 
يعانون من الوصول الى محطة 
الواقعة في خيطان  البنزين 
الشمالي نظرا لشدة االزدحام 
بسبب مشكلة تكدس العمالة 
الوافدة والعزاب التي تعاني 
منها منطقة خيطان بشكل عام. 
وينص االقتراح على انش����اء 
محط����ة بنزين ف����ي خيطان 

اجلنوبي.
وطالب في االقتراح الثاني 
ب� »اعادة رصف الشارع رقم 
140 املمت����د م����ن تقاطعه مع 
شارع ابوظبي باجتاه اجلنوب 
بقطع����ة 1 في منطقة خيطان 

اجلنوبي«.

»البترول الوطنية« تطلب من »البلدية« تخصيص
موقع على طريق الوفرة إلنشاء محطة وقود إضافية

أعلن وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل ان شركة 
البترول الوطنية الكويتية طلبت من البلدية تخصيص موقع على 

طريق الوفرة قبل منطقة اجلواخير إلنشاء محطة وقود اضافية.
وقال الش���يخ أحمد العبداهلل في رده على اقتراح النائب د.فالح 
الصواغ الذي يطالب فيه بإنش���اء محطة وقود إضافية على طريق 
الوفرة: ان ش���ركة البترول الوطنية الكويتية ال تألو جهدا بتوفير 
محطات تعبئة الوقود وذلك لتقدمي خدماتها البترولية جلميع مرتادي 
الطريق، علما انه قد سبق ان مت الرد على االقتراح برغبة واملقدم من 
النائب الس���ابق جابر احمليلبي بذات اخلصوص، حيث توجد هناك 

محطتا وقود قائمتان في منطقة الوفرة احداهما في منطقة املزارع 
قرب اجلمعية التعاونية واألخرى داخل قرية الوفرة القدمية باإلضافة 
الى موقع مخصص للشركة في الوفرة السكنية والذي سيتم طرحه 

ضمن ميزانية السنة املالية 2011/2010.
واجلدي���ر بالذكر ان جميع احملطات املذك���ورة ال تخدم بطريقة 
مباش���رة مرتادي طريق الوفرة، وعليه فقد قامت ش���ركة البترول 
الوطنية الكويتية بتوجيه كتاب الى مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 
2007/3/18 لطلب موقع على طري���ق الوفرة قبل منطقة اجلواخير 

وجار املتابعة مع بلدية الكويت لتخصيص املوقع وتسلمه.

صفر: سياسة الدعم الزراعي تسعى لتنمية 
المنتج المحلي ودعمه أمام منافسه المستورد

أوض���ح وزي���ر األش���غال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
الهيئة  د.فاضل صفر مرئيات 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية فيما يتعلق باقتراح 
النائب د.وليد الطبطبائي الذي 
يقض���ي بتطبيق نظ���ام احلد 
الزراعية  من كميات املنتجات 
املستوردة الس���يما في أوقات 
ذروة االنتاج الى جانب السماح 
في أوقات الذروة ايضا بتصدير 
املنتج الزراعي احمللي الى بعض 

الدول.
وجاء في رد الوزير د.صفر: 
1 � فيم���ا يتعلق بتطبيق نظام 
احل���د م���ن كمي���ات املنتجات 
الزراعية املس���توردة بأوقات 
ذروة االنتاج: في هذا املجال نود 
االش���ارة الى ان الدولة ممثلة 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية ال تألو جهدا 
في دعم وتطوير االنتاج الزراعي 
احمللي وتشجيعه بجميع الطرق 
والوسائل املتاحة عبر حزمة من 
احلوافز التي تسعى الى تنمية 
أمام  املنتج احمللي ودعمه  هذا 
منافسه املستورد، ولعل سياسة 
الدعم الزراعي سواء الدعم املادي 
املباشر او غير املباشر من خالل 
تقدمي املشورة الفنية وخدمات 
االنتاج م���ن اآلليات واملبيدات 
والتطعيم���ات والتعويضات 
املختلف���ة كبعض األمثلة على 

ما تتضمنه استراتيجية الدولة 
نح���و دعم ه���ذا املنتج احمللي 
وتنميته بهدف مشاركته بنسب 
أكبر في معدالت االكتفاء الذاتي 
من املنتجات الغذائية وتغطية 
الطلب على االستهالك احمللي 

من تلك املنتجات.
اال ان فرض حظر على املنتج 
املستورد كسياسة لدعم املنتج 
احمللي يكتنفها بعض الصعوبات 

على ضوء محورين:
أولهما: ان الكويت تتبع نظام 
االقتصاد احلر وآليات العرض 
والطلب، كم���ا ترتبط بالعديد 
من االتفاقيات التجارية امللزمة 
مع مختلف الدول س���واء على 
املس���توى االقليمي او الدولي 
وعلى رأس���ها اتفاقية التجارة 
احلرة السيما بني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية 
به���دف ازالة جمي���ع العوائق 
الت���ي من ش���أنها احل���د من 
التدفق التجاري احلر للس���لع 
واخلدمات ب���ني دول املجلس، 
وكذلك االتفاقية الدولية للتجارة 

احلرة اجلات.
ثانيهما: احلد م���ن عمليات 
االس���تيراد للمنتج املس���تورد 
سينعكس وبالشك على ارتفاع 
معدالت االسعار للمواد الغذائية 
االساسية وزيادة حجم التضخم 
وتصعيد موجة غالء األسعار التي 
العالم حاليا وذلك على  جتتاح 
املستوى احمللي وما يترتب على 
ذلك من آثار سلبية على املستهلك 

واملواطن بالسوق احمللي.
كما وال ميكن اغفال االمكانيات 
والفرص الت���ي يتعرض فيها 

املنت���ج الوطن���ي ف���ي الكثير 
من األعوام م���ن عوامل بيئية 
ومناخي���ة غي���ر مؤاتية مثل 
الصقيع وغيره مما يؤثر سلبا 
على كمي���ات االنتاج ويعرض 
الزراعية املعروضة  املنتجات 
محليا الى نقص شديد ينعكس 
على اهمي���ة تعويض ذلك عن 

طريق االستيراد.
2 � فيم���ا يتعل���ق باقتراح 
النائب السماح بتصدير املنتج 
الزراعي الى دول اجلوار: فهيئة 
الزراعة ترحب بذلك وتدعم هذا 
االجتاه وتشجع املنتج الوطني 
على انتهاج تلك السياسة وهي 
في سبيلها الى حتقيق ذلك ال 
تضع أي قيود أو عوائق على 
عمليات التصدير وتعمل على 
البيع،  توفير األسواق ومنافذ 
وتش���جع املنتج الوطني على 
حتسني مواصفات اجلودة ملنتجه 
ليتسنى له منافسة املنتجات 
الزراعية املستوردة وفتح أسواق 
جديدة لتس���ويق انتاجه، وقد 
قامت الهيئة من جانبها سابقا 
بالتنسيق مع االحتادات املعنية 
واجلهات الرس���مية للش���حن 
والنقل والطيران الى منح املنتج 
الوطني األولوية مبجال عملها 
لتسهيل اي عقبات أمام مشاركة 
املنتج احمللي الكويتي بعمليات 
التبادل السلعي بني مختلف دول 

العالم.
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