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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن
تعلن وزارة الكهرباء واملاء عن

متديد طرح مزايدة اأعمال ا�ستغالل مق�سف الوزارة الرئي�سي - جنوب ال�سرة 
)لل�شركات املذكورة بالك�شف املرفق(

اإدارة العقود واملناق�شات  وعلى الراغبني يف اال�شرتاك احل�شول على وثائق املزايدة من 

مبقر الوزارة الرئي�شي )جنوب ال�شرة - الدائري ال�شاد�س - الدور االأول( مقابل مبلغ وقدره 

)-/100 د.ك( فقط مائة دينار كويتي غري قابلة للرد.

ويف حال اال�شتف�شار عن املزايدة ميكن مراجعة »اإدارة اخلدمات االإدارية« وتقدم العرو�س 

مرفق بها �شهادة من )غرفة جتارة و�شناعة الكويت( تفيد ت�شجيل ال�شركة لعام 2010، 

وتودع يف ال�شندوق اخلا�س بالعرو�س »باإدارة العقود واملناق�شات« يف موعد اأق�شاه ال�شاعة 

الثانية ع�شر ظهرًا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/15، علمًا باأنه لن يوؤخذ يف االعتبار 

اأي عطاء يرد بعد املوعد املحدد. و�شكرًا

مركز اخلليج للتجهيزات الغذائية

�سركة البدع للتجهيزات الغذائية

الطيبات للتجهيزات الغذائية

جمموعة املحجم العاملية

�سركة الدانة �ستايل للتجارة العامة

�سركة جمموعة ال�سانع للتجارة العامة واملقاوالت

فندق ال�سرياتون

�سركة طيبات اخلالدية

فندق ريجن�سي باال�س

�سركة الآلئ الكويت خلدمات التغذية

�سركة طارق الغامن املحدودة

�سركة اللوت�س فـي اأي بي

موؤ�س�سة اأبراج دبي�س للتجارة العامة  واملقاوالت

�سركة اأم�ساج للتجارة العامة واملقاوالت
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مركز اخلالدية للتجهيزات الغذائية

�سركة املجموعة الوطنية

�سركة فيني�سيا للتجهيزات الغذائية

مركز بيت الطيبات للتجهيزات الغذائية

ال�سركة الكويتية خلدمات الطريان

�سركة الوزان للتجارة واخلدمات الغذائية

فندق املرييديان

ق�سر املحي�سن

ال�سركة الكويتية للتجهيزات الغذائية

�سركة دراية للتجارة العامة

�سركة رويال موفنبيك

�سركة من�سور بدر املطريي للتجارة العامة

�سركة اجلات العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

�سركة الوالء اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت

ال�سركات املوؤهلة ال�ستدراج عرو�س اأ�سعار

اأعمال ا�ستغالل مق�سف مبنى الوزارة الرئي�سي )جنوب ال�سرة(

طالب اللجنة المالية بإعداد تقريرها حسب تكليف المجلس بتاريخ 29 أبريل الماضي

جوهر: طلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة
قانون غرفة التجارة يحظى بموافقة غالبية نيابية

د.حسن جوهر

أكد النائب د.حسن جوهر ان 
مجلس األمة كلف اللجنة املالية 
بإعداد تقريرها بش���أن غرفة 
التج���ارة وأن هذا التكليف مت 
بتاريخ 29 أبريل املاضي مشيرا 
ال���ى ان طلب جلس���ة خاصة 
ملناقش���ة ه���ذا املوض��وع هو 
من ح���ق الن���واب ولك��ن بع���د 
اللجن����ة  ان يك���ون تقري���ر 
جاه������زا وباالتف������اق م���ع 

احلكوم��ة.
وقال د.جوهر في تصريح 
للصحافيني مبجلس األمة امس 
الغرفة غير قانوني  ان وضع 
وكلما اسرعنا في اصالح هذا 
الوض���ع كان افض���ل، رافضا 
الق���ول ان اللجن���ة تعم���دت 

التأخر في إجناز تقريرها بشأن 
الغرف��ة.

وقال د.جوهر نحن ال نطعن 
اللجنة ونقدر ان  باالخوة في 
اللجنة كان لديها جدول اعمال 
مزدحم وتالم اللجنة على عدم 
االلتزام مبوعد تقدمي تقريرها 
الغرف���ة، وبني  حول قان���ون 
د.جوه���ر ان طل���ب عقد دور 
انعقاد طارئ ملناقش���ة قانون 
الغرفة يحظى بغالبية نيابية 
اذا طرح مثل هذا املوضع الفتا 
الى ان موضوع الغرفة اصبح 
بعهدة الن���واب وألي نائب ان 
يط���رح رأيه في هذا املوضوع 

ويدلي بدلوه.
وس���ئل د.جوه���ر ان كان 

سيوقع على طلب دور انعقاد 
التجارة  طارئ ملناقشة غرفة 
فأج���اب، ان هذا ح���ق النواب 

لكني ش���خصيا افضل قبل ان 
اوقع على الطلب بعد ان يكون 
لدينا تقرير من اللجنة فكلما 
استعجلنا في تسوية الوضع 
القانوني للغرفة كان ذلك افضل، 
وامتنى من اللجنة املالية اجناز 
تقريرها سواء كانت هناك جلسة 

طارئة او ال.
وحول جنوح بعض االعضاء 
ال���ى جوان���ب ش���خصية في 
موضوع الغرفة، كتلويح نائب 
لزميل ل���ه بالقول جايينك في 
الغرفة، قال أنا أثرت موضوع 
الغرفة وبعد ذل���ك ال يصبح 
هذا املوضوع بعد إثارته ملكا 
للنائب الذي اثاره، وكل نائب 
من حقه ان يدلي بدلوه ويقدم 

مالحظاته، فالكثير من النواب 
اعلنوا مواقف من قضايا اثارها 
زمالء لهم، وكل عضو يتعامل مع 

اي قضية وفقا لقناعاته.
وأشار د.جوهر الى ان ملف 
وزارة التجارة اصبح ملفا متخما 
ارتفاع االسعار  فلدينا قضية 
الوزير لذل���ك واللجنة  ونفي 
املالية اكدت ان الوزير لم يكن 
مقنعا في هذا الشأن بدليل ان 
املوضوع احيل الى اللجنة املالية 

مرة اخرى للتحقيق.
واوضح د.جوهر ان هناك 
ايضا ملف هيئة س���وق املال 
باالضافة الى موضوع الغرفة 
وهذه امللفات تستحق ان نتوقف 

عندها بجدية.

الصرعاوي يوجه أسئلة لوزير الشؤون
حول استغالل صاالت األفراح 

الوعالن يستغرب تقاعس وزير الصحة في اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة حول تجاوزات »العالج بالخارج«

رئيس اللجنة يتصرف وكأن اللجنة ملك له ويتخذها وسيلة للتنفيع ومحاباة البعض

أكد النائب عادل الصرعاوي 
أن أي تس���ويات قد تتم على 
حساب قرارات مجلس الوزراء 
والتي كان آخرها القرار الصادر 
سنة 2007 بشأن ادارة وزارة 
الشؤون لصاالت االفراح أسوة 
بإدارة وزارة االوقاف للمساجد، 
هي تسويات على حساب املال 
العام ممثل���ة بأراضي أمالك 
الدولة، وهو االمر الذي ال ميكن 
قبوله أو جتاوزه كون سيادة 
القانون واحدة وهيبة القانون 
واحدة، وعلى كال الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذية تقع 

املس���ؤولية في أن يكونوا قدوة لآلخرين، وأن 
ينتصروا للقانون وسيادته قبل اآلخرين، وهو 

االمر الذي أقسمنا عليه جميعا.
وأكد الصرعاوي بهذا الصدد انه س���يوجه 
مجموعة من االسئلة البرملانية تتعلق حول ما 
اذا كان أي من الوزراء أو اعضاء مجلس األمة قد 
بادروا بتسليم هذه القاعات الى وزارة الشؤون 
امتثاال للقانون والقرارات واالنظمة املعمول بها، 

حي���ث ان ثقتنا كبيرة برجل 
القانون األخ وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل، وكذلك ما 
عدد أذونات العمل )االقامات( 
املمنوحة ل���كل قاعة من هذه 
القاعات، وسأوجه اسئلة حول 
التسهيالت االئتمانية  ماهية 
املمنوح���ة م���ن املؤسس���ات 
املصرفية )البنوك( إلقامة مثل 
هذه القاع���ات وما اذا كان أي 
من هذه التسهيالت االئتمانية 
ينطبق عليها أي من املقترحات 
املقدمة بشأن إسقاط القروض 

أو الفوائد.
وأشار الصرعاوي الى طلب االستيضاح املقدم 
من مجموعة من االعض���اء خالل دور االنعقاد 
املاضي الستيضاح سياسة احلكومة بشأن تطبيق 
القرارات واالنظمة اخلاص���ة بقرارات مجلس 
الوزراء املتعلقة بصاالت االفراح والذي يعكس 
استحقاقا على احلكومة، حيث انها ال متلك اال 
ممثلة بوزارة الش���ؤون اال املباشرة في تسلم 

هذه القاعات.

استغرب النائب مبارك الوعالن تقاعس وزير 
الصحة د.هالل الساير في اتخاذ االجراءات املناسبة 
بحق التجاوزات في ادارة العالج باخلارج، خصوصا 
بع���د ان قدم اليه النائب الوع���الن ملفا كامال عن 
التج���اوزات في هذه اللجنة يتضمن اعدادا كبيرة 
من املخالفات املالية واالدارية وتالعبات تسببت 
في اهدار املال العام، مؤك���دا ان عدم قيام الوزير 
مبسؤولياته جتاه هذه املخالفات حتى اآلن سيعرضه 
الى املساءلة. وقال النائب مبارك الوعالن في تصريح 
صحافي ان امللف الذي قدمه لوزير الصحة يحوي 
العديد من الوثائق التي تكشف التالعبات في جلنة 
العالج باخلارج ومنها التوقيع بدال من االطباء على 
معامالت العالج باخلارج، واعتماد بعض حاالت 
م���ن دون الرجوع الى اللجان املختصة ومن دون 

توقيع مدير املستش���فى او وكيل الوزارة، الفتا الى ان رئيس جلنة 
الع���الج في اخلارج يتصرف وكأنه يعتبر اللجنة ملكا له ويتخذها 
وسيلة للتنفيع ومحاباة البعض، ومع ذلك يوحي للجميع بأنه يطبق 

القانون في حني ان املس���تندات املتواجدة بامللف 
تثبت تورطه في العديد من املخالفات.

وأملح النائب الوعالن ال���ى ان االجراءات التي 
اتخذها وزي���ر الصحة جتاه التجاوزات في امللف 
املقدم اليه متخاذلة مما س���يفتح الباب فيما بعد 
ملزيد من التالعبات ومزيد من املخالفات في جلنة 
العالج باخلارج، وخصوصا بعد اطمئنان املسؤولني 
فيها من العقاب وكأنهم فوق القانون، مشددا على 
ضرورة ان يحال الى التحقيق ويحاسب من يثبت 
تورطه اسوة بغيره من االطباء في جتاوزات العالج 
باخل���ارج، وعدم التعامل مع ه���ذا امللف اخلطير 
بهذه الطريقة املتهاونة، وتصحيح املسار في هذه 
االدارة التي تعج بالفساد. واختتم النائب الوعالن 
مؤكدا انه سيظل يتابع هذا امللف عن كثب ملالحقة 
املتجاوزين للقوانني مشددا على ان اجلميع يجب ان يعمل من اجل 
مصلحة الكويت واحلفاظ عليها الننا مسؤولون وملزمون بالقسم 

الذي اقسمناه امام الشعب الكويتي.

»حقوق اإلنسان«: الحكومة طلبت مهلة
حتى منتصف رمضان لدراسة تجنيس 14 شهيداً

الدفاع عن  أكد رئيس جلن����ة 
حقوق االنسان د.وليد الطبطبائي 
ان وزارة الداخلية قد طلبت مهلة 
اضافية حتى منتصف شهر رمضان 
املبارك لزيادة التأكد من استحقاقات 
عدد من الشهداء »البدون« الذين 
ضحوا بدمائهم في االحتالل العراقي 
للكويت في حصولهم على اجلنسية 
الكويتية. واضاف الطبطبائي بعد 
خروجه من اجتماعه مع وفد من 
وزارة الداخلي����ة واللجنة العليا 
ملجلس الوزراء ومكتب الش����هيد 
ان اللجنة قد ناقش����ت العديد من 
أبرزها موضوع  املهمة  املواضيع 
تكرمي الشهداء في القائمة االخيرة 
والتي تتكون من 14 شهيدا الذين 
لم يحظوا بشرف احلصول على 

اجلنسية الكويتية.
وأشار الطبطبائي الى ان وزير 
الداخلية قد طلب مهلة من اللجنة 
ملدة ش����هرين للنظر ف����ي جميع 
االستحقاقات والقيود املوجودة 
على الشهداء، اال انه قد انقضت هذه 
اليوم )أمس( في  الفترة وطلبت 
اجتماعها بضرورة التمديد لعملهم، 
في مهلة نهائية حتى منتصف شهر 
رمضان املقبل حلس����م املوضوع 
تقديرا لتضحيتهم وبطوالتهم اثناء 
فترة االحتالل. ولفت الطبطبائي 
الى ان اللجنة قد ناقشت حصول 
حالة وفاة لش����خص غير محدد 
اجلنسية في السجن املركزي لعنبر 
أمن الدول����ة نتيجة تأخر صرف 
الدواء له وطلبت من وزارة الداخلية 

»الظواهر السلبية«
تناقش اليوم تعزيز 

الوحدة الوطنية
أعلن رئيس جلنة الظواهر 
السلبية البرملانية النائب محمد 
هايف ان اللجنة جتتمع اليوم 
الوحدة  ملناقشة تعزيز روح 
الى بيان  الوطنية، والتطرق 
احلكومة بش���أن املمارس���ات 
والظواهر الغريبة على املجتمع 
الفرقة  الكويتي، والتي تثير 
بني ابناء املجتمع، وتبث بذور 

الفتنة.
ف���ي تصريح  وقال هايف 
للصحافيني ان اجتماع اليوم 
س���تحضره وزي���رة التربية 
والتعليم ورئيس جهاز األمن 
الوطني، وبدورنا قدمنا الدعوة 
الن���واب كاف���ة حلضور  الى 
االجتم������اع، ليدلي كل نائب 
بدلوه، ويب���دي مالحظات���ه 
الوح������دة  ح���ول مل�������ف 

الوطني��ة.
وشدد هايف على ضرورة 
ضبط االنفالت الذي كان واضحا 
خالل الفترة املاضية، خصوصا 
القوان���ني والتش���ريعات  ان 
الرادعة موجودة، ولكننا بحاجة 
الى حزم حكومي يستمد من 
قانون املرئي واملسموع وغيره 
من القوانني التي من ش���أنها 
ان تضع حدا لب���ذور الفتنة، 
وكم أسعدنا ما ذهب اليه سمو 
الوزراء في اجللس���ة  رئيس 
اخلتامية ملجلس األمة اذ حذر 

من الفتنة.
وبني هايف ان بعض القنوات 
الفضائية اس���تمرأت املساس 
الوطنية وتقس���يم  بالوحدة 
املجتمع، ونأمل ان يكون هناك 
املهازل  تعاون حكومي لردع 
التي تطول بعض الشخصيات، 
ورمبا نصل الى صيغة توافقية 
تنهي اجلدل الذي تثيره بعض 

القنوات.

ضرورة االسراع في اجراء حتقيق 
عن هذا احل����ادث وموافاة اللجنة 
به، وذلك من باب احلرص على ان 
يكون الوضع في السجن املركزي 
واالبعاد بعيدا عن أي ممارس����ة 
متس الكرامة واحلقوق االنسانية. 
الطبطبائي تصريحه بأن  وختم 
اللجنة ق����د نظرت ايضا عددا من 
املواطنني  املقدمة من  االلتماسات 
واملتعلقة مبكتب الشهيد، باالضافة 
املقدم بخصوص  االلتم����اس  الى 
تعذيب أحد الكويتيني العسكريني 
في السجن العسكري، الفتا الى ان 
اللجنة قد طلبت التحقق من هذه 

االدعاءات.
من جانبه ق����ال عضو اللجنة 
النائب خالد العدوة لقد ملسنا خالل 

االجتماع امس نفس����ا ايجابيا من 
وزارة الداخلية فيما يتعلق بتجنيس 
أسر ال� 14 شهيدا حيث وعدتنا بقرار 
نهائي في رمضان املقبل. واضاف: 
هذه األسر قدم معيلوها ارواحهم 
فداء للوط����ن واللجنة تدعم منح 
ابنائهم اجلنس����ية ولذلك مت منذ 
شهرين تشكيل جلنة لدراسة جميع 
احلاالت، مشيرا الى تعاون اللجنة 
مع وزارة الداخلية ومكتب الشهيد. 
وحول اعتراض����ات احلكومة قال 
الع����دوة: هناك ملفات بحاجة الى 
استكمال بعض االجراءات االمنية 
ونح����ن اعطيناهم مهل����ة نهائية 
لذلك. واضاف العدوة: لم يحضر 
احد من اللجنة العليا للجنس����ية 
اجتم����اع االمس بينم����ا حضرت 

الداخلية واذا رفعت اللجنة املشكلة 
لدراسة احلاالت تقريرها الى اللجنة 
العليا للجنسية فستعتمد اللجنة 
جتنيس����هم. وقال الع����دوة: ملف 
جتنيس ابناء الشهداء يعتبر مدخال 
مناسبا حلل مش����كلة البدون في 
الكويت بع����د ان اخذت احلكومة 

وقتا كبيرا لنظره ودراسته.
وحول املطالب بعقد دور انعقاد 
طارئ ملناقشة ازمة غرفة التجارة 
اكد العدوة ان����ه متفق مع تعديل 
اوضاع الغرفة فهي ليس����ت فوق 
القانون ووضعها غير قانوني وغير 
سليم وقامت بجباية االموال من 
املواطنني ويجب تعديل اوضاعها، 
واض����اف: انا مع س����رعة تعديل 

اوضاع الغرفة.

عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ود. وليد الطبطبائي وخالد العدوة خالل اجتماع اللجنة
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