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بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 4
إلى رئيس مجلس النواب في مملكة بلجيكا أندريه فالهاوت 
مبناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، وقال اخلرافي في برقيته: 
يس���رني أن أزجي إلى سعادتكم تهنئة صادقة مبناسبة 
انتخابكم رئيسا ملجلس النواب في مملكة بلجيكا الصديقة 
تقدي���را وتأكيدا للثقة التي تتحل���ون بها في االضطالع 
مبس���ؤولية تولي هذا املنصب، متمنيا لسعادتكم دوام 

التوفيق والسداد وموقنا من إمكاناتكم التي ستسهم في 
توثيق العمل املشترك بني مؤسستينا البرملانيتني والذي 
سوف نحرص جاهدين على استمراره ومنوه نحو مزيد 

من التواصل إلى آفاق أكثر رحابة في قادم األيام.
كما بعث اخلراف���ي ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس 
الش���يوخ في مملكة بلجيكا أرماند دي ديكر مبناس���بة 

انتخابه رئيسا للمجلس.

الخرافي هنأ نظراءه في بلجيكا

الفهد: تأسيس شركة للبيوت منخفضة التكاليف منتصف أغسطس
املالي����ة واجتماعن����ا امس كان 
يتعلق بأمرين بشأن اخلطوات 
التي اتخذت من قبل احلكومة 
جتاه البيوت منخفضة التكاليف 

ومدينة اخليران.
وبني السعدون أن املشاريع 
التنموية ال ميكن حسمها دون 
حسم قضية التمويل وهذا االمر 
ال يخص اللجنة االسكانية ولكن 
املالية مش����يرا  اللجنة  يخص 
الى ان بإمكان احلكومة ممثلة 
بالوزي����ر احمد الفهد ان تطلب 
االجتم����اع مع اللجن����ة املالية 
لبحث هذا املوضوع، وأوضح 
السعدون أما عن املواضيع التي 
نوقشت في اجتماع اللجنة امس 
فتتعلق باخلطوات التي اتخذتها 
مؤسسة الرعاية السكنية وهي 
خط����وات جيدة إل����ى اآلن مثل 
االعالن عن طرح بيوت منخفضة 
التكاليف وعدد الشركات املسجلة 
بالبورص����ة الت����ي اعلنت عن 
رغبتها وعدد االجتماعات التي 
متت واالستفسارات التي قدمت 
من قبل هذه الشركات والردود 

عليها.
الس����عدون هذه  ووص����ف 
اخلطوات باملنتجة ولكنه استدرك 
قائال: انا اعتقد ان هذه اخلطوات 
ستكون غير منتجة اذا ما طرحت 
دون متويل. ولذلك هذه املشاريع 
لن تكون ذات جدوى اذا لم يحدد 
التمويل بش����كل واضح، ولهذا 
اخلطوات لن تكون منتجة اذا 

لم حتسم قضية التمويل.
وبني الس����عدون أن اللجنة 
اقترح����ت على الوزير الفهد ان 
يك����ون هناك طل����ب آخر مقدم 
من احلكومة لدعوة لالجتماع 
املالية لكي تناقش  اللجنة  مع 
التعديالت املقدمة على صندوق 
التنمية او اي تعديالت اخرى 
ومناقشة القوانني املتعلقة باقرار 
اسلوب وكيفية دعم الشركات 
املس����اهمة الت����ي ستأسس����ها 

احلكومة.
ولفت الس����عدون الى انه ال 
ميكن لهذه املش����اريع ان تنفي 
وتسير بشكل سلس وان تلقى 
القبول عندما تطرح في سوق 
االوراق املالي����ة اذا لم حتس����م 
قضي����ة التمويل وتكون اآللية 

واضحة.
واكد السعدون يجب ان يكون 
االمر واضحا جتاه طرح مشاريع 

وعلى احلكومة اذا كانت جادة 
البرملانية  املالية  اللجنة  دعوة 
خالل العطلة، اذا امكن للتوصل 
الى حسم هذا املوضوع واجناز 

التقرير بهذا الشأن.
ال ميكن لهذه املشاريع التي 
طرحت ان تنفذ دون حسم قضية 
التموي����ل الفتا الى ان����ه اذا ما 
حسمت فإنه ثم ميكن ان تناقش 
هذه القضية في اللجنة املالية 
خالل رمضان املقبل واذا امكن 
ذلك ومت االنتهاء منه اتصور أنه 
البد من عقد دورة طارئة لعرض 
هذا القانون على املجلس إلقراره 
فالبد من كس����ب الوقت لتنفيذ 
هذه املشاريع املطروحة حاليا 
مثل البيوت منخفضة التكاليف 
والتي يفترض ان تكون العروض 
مقدمة في منتصف اغس����طس 

املقبل.
واشار السعدون الى ان األمر 
متروك للحكومة اذا كانت لديها 
الرغبة اجلادة والصادقة الفتا 
الى انه في حال استمرار الوضع 
احلالي ال ميكن اضافة اي دعم 

للمشاريع املطروحة حاليا.
ولفت السعدون الى ان قضية 
التمويل غير معنية بها اللجنة 
اإلسكانية فهي اختصاص اللجنة 

اك����د نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد ان 
اي مشروع في الكويت قيمته 
من دينار الى 6 مليارات لن يتم 
أو ينف����ذ دون املرور بالقنوات 
الدس����تورية والتشريعية مبا 

فيها الرقابية.
ف����ي تصريح  الفهد  وق����ال 
للصحافي����ني عق����ب اجتم����اع 
تش����اوري للجنة االس����كانية 
البرملانية في مجلس االمة امس 
»ان وضع اخلطة مطمئن.. فوين 

كنا.. ووين صرنا«.
وأشار الفهد الى ان اجتماعه 
بأعضاء اللجنة االسكانية كان 
بهدف تسريع عملية تأسيس 5 
شركات مساهمة لعدد من اجلهات 
احلكومية وهي شركة اخليران 
البيوت  االس����كانية وش����ركة 
التكاليف وش����ركة  املنخفضة 
الزور الكهربائية وشركة للضمان 
الصحي للوافدين وشركة املرافق 
ادراجها  التي سيتم  احلدودية 
ضمن اخلطة السنوية 2010 – 

.2011
واوض����ح الفه����د ان عملية 
تأسيس شركة للبيوت املنخفضة 
التكاليف سيكون في منتصف 

الشهر القادم.
ولفت الى ان هناك احاديث 
كثيرة عن تأس����يس صندوق 
تنمية محلي يقوم بتمويل هذه 
املشاريع لكي تعود بفائدة اكبر 
على احلكومة من خالل ارتفاع 
العائ����د فيها وكذلك بالنس����بة 
القط����اع  ف����ي  للمس����تثمرين 

اخلاص.

فرص كافية

وذك����ر ان اجتم����اع اللجنة 
االس����كانية كان مثمرا رغم ان 
النص����اب لم يكتم����ل فيه لكن 
سندعو الى اجتماع آخر ملناقشة 
هذا الصندوق وآلية اس����تقبال 
عروض الشركات املساهمة والتي 
من املمكن ان يتم اعطاؤها الفرص 
الكافية لكي يتم االستفادة منها 
خصوصا ان هناك 15 شركة قد 
اش����ترت املس����تندات اخلاصة 
لتأسيس شركة بيوت منخفضة 

التكاليف.
واوض����ح ان االجتماع كان 
تشاوريا لوضع نقاط االساس بني 
السلطة التشريعية والتنفيذية 
لتأسيس الشركات والبدء بخطة 
التنمية وذلك حرصا منا على 
التوافق والنجاح لتكون كمسيرة 

عمل وتعاون بني اجلميع.
اللجنة  الفهد رئيس  وشكر 
النائب أحمد الس����عدون وأمني 
السر النائب ناجي العبدالهادي 
والنائبني حسني احلريتي ومسلم 

املساهمة العامة أصبحت واقعا 
وأول شركة ستتسلم مظاريفها 
في 15 اغسطس املقبل لوال قضية 
التمويل التي ستغير الفكر في 

هذا اجلانب.

آليات جديدة

واوض����ح ان هن����اك آليات 
وديناميكي����ة جديدة س����تقوم 
باملش����اريع وفق آلية واضحة 
قانونية ودستورية مشيرا الى 
ان ه����ذه مقدمة إيجابية جتعل 
النفس مرتاحة »فوين كنا ووين 

صرنا«.
وعن مشكلة التمويل وعما 
إذا كانت ستوفر اجناز املشاريع 
وكذلك عن دور البنوك قال الفهد 
ما نفكر فيه خ����ارج عن إطار 
البن����وك.. فالبنوك تقوم بدور 
التمويل وبالدور االستثماري 
وتعتبر كمس����تثمر رئيسي أو 
كممول للمشاريع وهذا اجلانب 
لن يؤث����ر في صندوق التنمية 
خاصة ان املبالغ املستخدمة في 
هذه املشاريع ضخمة وجزء منها 

يذهب الى البنية التحتية.
واشار الى ان عوائد القروض 
الس����ندات على املس����توى  أو 
التجاري في أي دولة في العالم 
ال تستطيع ان حتقق عائدا عاليا 
النوع من املش����اريع  ملثل هذا 
لذلك البد ان يكون هناك خطان 

متوازيان.
واوضح ان كل مشروع هو 
عبارة عن ث����الث ادوات مالية 
اوال رأسمال الشركة املؤسسة 
وثانيا التمويل اخلاص باالدوات 
التقليدية من بنوك او سندات 

البراك، مشيرا الى اننا ملسنا كل 
التوافق في السير على طريق 
متفق عليه وهو األمر الذي من 
شأنه ان يسهل عملية التواصل 

في طرح املشاريع.
وأك����د الفهد عل����ى ضرورة 
التموي����ل احلكوم����ي  تواف����ر 
البنكي  ليكون رديفا للتمويل 
والنقدي من سندات إلجناح هذه 
املشاريع ولتكون جاذبة وذي 
جدوى اقتصادية عالية، مؤكدا 
شعوره باالرتياح بهذا اجلانب 
وباإلجراءات التي تساند إجناح 

هذه املشاريع.
وعن طلب����ات النواب بعقد 
جلسة خاصة قال الفهد »خير 
البر عاجل����ه« مضيفا: »ان أي 
عملية إلجناح وتسريع إجناز 
املشاريع ستكون إيجابية، إال 
انني جزء من احلكومة وعلي ان 
ارجع اليهم ملعرفة وجهة نظرهم 
في ه����ذا اجلان����ب«، مؤكدا انه 
سيقوم مبراسلة اللجنة املالية 
»األسبوع املقبل« لعقد اجتماع 
معهم ملناقش����ة آلي����ة التمويل 
احلكومي، متمنيا تواجد النصاب 
الكافي ملناقشة هذا املوضوع«.
وقال: نحن سعداء بأعضاء 
مجلس األمة الذين ال يألون جهدا 
في عملهم من أجل إيجاد آليات 
تسرع في عملية تنفيذ اخلطة 
مطالبا اجلميع بالتفاؤل بهذه 
اخلطة، مؤك����دا انه بصدد رفع 
التقرير ربع الس����نوي ملجلس 
الوزراء، كاش����فني فيه عن آلية 
عملنا وإجنازاتن����ا واملعوقات 
التي تعوق عمل هذه املشاريع، 
والذي سيكون مقدمة التعاون 
بيننا وبني مجلس األمة خاصة 
ان احلكومة سترفعه في شهر 

اكتوبر املقبل.
وأش����ار الفهد الى ان هناك 
آليات ملتابع����ة إجراءات تنفيذ 
اخلطة سيتم اتباعها بعد تقدمي 
اخلطة، الفتا الى ان التقرير الربع 
سنوي سيتم االنتهاء منه هذا 
األس����بوع وس����أرفعه لرئيس 
احلكومة بعد عودته من أميركا 

اجلنوبية.
وفيما يخص املعوقات عبر 
الفهد عن ارتياحه للشوط الكبير 
الذي اجتازه في خطة التنمية 
وآلية قبول املسؤولني بتطوير 
أنفسهم ملواكبتهم هذه اخلطة، 
الفتا الى ان »العالم« ليس مسير 
100% وامنا اخلطة تس����ير في 
التقرير  طريقها الصحيح وان 
نصف الس����نوي سيثبت ذلك 
من خالل املشاريع االستثمارية 
الكبي����رة التي ق����د مت طرحها 

مؤخرا.
أن املش����اريع  إلى  وأش����ار 
الكبرى في اخلطة طرحت ومت 
التعاقد لتنفيذها وكذلك الشركات 

مشروع في الكويت من دينار الى 
6 مليارات سيتم اتخاذه وتنفيذه 
دون املرور بالقنوات الدستورية 
احلقيقية والرقابية من ديوان 
املناقصات  احملاس����بة وجلنة 

ووزارة املالية.
واكد انه لن مير اي مشروع 
من دين����ار أو 6 مليارات دون 
هذا االج����راء واطمئن بأنه لن 
يك����ون هناك اي ش����يء خارج 

اطار القانون.

حسم قضية التمويل

م����ن جانبه طال����ب رئيس 
اللجنة االسكانية النائب احمد 
السعدون احلكومة باالسراع في 
حس����م قضية متويل املشاريع 
التنموية الن التوجه احلكومي 
بشأن الدعم البد ان يكون واضحا 
قبل طرح هذه املشاريع، مشددا 
عل����ى ان قضي����ة الدعم يجب 
ان تقر بقان����ون، النه يتوقف 
عليه تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى وذلك عقب اجتماع جلنة 
الشؤون االس����كانية البرملانية 
)ام����س( ملناقش����ة طلب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية بش����أن اخلطوات 
املتعلق����ة مبش����روعي البيوت 
التكاليف ومدينة  املنخفض����ة 

اخليران.
اما بشأن  الس����عدون  وقال 
مسألة متويل املشاريع التنموية 
فليست على جدول اعمال اللجنة 
وهي من اختصاص اللجنة املالية 

البرملانية.
وشدد السعدون على ان قضية 
التمويل ملشاريع اخلطة سبق ان 
طالبنا بأن دور االنعقاد املاضي 
ميتد لكي ننجز القانون اخلاص 
بالتمويل لهذه املشاريع النه من 
الصعب ان تستمر احلكومة في 
تأسيس الشركات املساهمة دون 

حسم قضية التمويل.
واشار السعدون الى ان هذا 
االقتراح بقانون املتعلق بتمويل 
املشاريع التنموية الكل يعرف أنه 
اآلن معروض على اللجنة املالية 

وثالثا التمويل احلكومي الفتا 
الى ان تنفيذ اي مش����روع لن 
يخرج عن هذه االدوات الثالث 
التي سيكون ناجتها االقتصادي 

عاليا.
وأشار إلى انه عندما وضعنا 
اخلطة التنموية وفي الس����نة 
األولى للتنفيذ لم تكن بالسنة 
االقتصادية املثالية عامليا الفتا 
الى انه لوال االزمة االقتصادية ملا 
كنا بحاجة الى التمويل احلكومي 
التي قدمت  ولكانت االس����عار 
كبيرة وخير مث����ال على ذلك 
شركة ڤيڤا لالتصاالت لكن في 
ظل الظروف االقتصادية احلالية 
يجب التعام����ل معها وفق هذه 

اآلليات.
وعن موضوع هيكلة وزارات 
الدولة لتتناغم مع اخلطة قال: 
هناك نية العادة هيكلة الوزارات 
بش����كليها االداري والهيكل����ي 
املدنية  وكلف دي����وان اخلدمة 
إلجراء دراسات في هذا الشأن 
لنعرف كيف نقوم بهذا الواجب 
وهذا ج����زء من اخلطة لضمان 

الشفافية.
وعن مشروع غرب هدية قال 
الفهد: ان هذا املوضوع كثر فيه 
اجلدل لكن ليس هناك مشاكل 
وامنا هناك جوانب فنية ولذلك 
س����يكون هناك اجتم����اع على 
مستوى وزارة البلدية ووزارة 
النفط ووزارة االسكان التخاذ 
القرار النهائي ومعرفة املعوقات 
احلقيقية وان كنت شخصيا ال 
اجد هناك معوقات جذرية ولكن 
يجب االستماع الى كل وجهات 
النظر حتى يصبح هذا املوقع 

حلما حقيقيا.
وعن صحة ما تردد عن توقيع 
عقد مع إحدى الشركات االعالنية 
العاملية لتسويق اخلطة ووفق 
سؤال موجه من احد النواب قال 
الفهد: لنتفق على رأيني أوال أن 
من حق كل نائب ان يستفسر عن 
اي موضوع وهذا حق دستوري 
يجب التعامل معه بصدر رحب، 
وثاني����ا ال يعتق����د احد بأن اي 

تنموية من هذا النوع من خالل 
امل����زاد العلني، الب����د ان يكون 
التوجه احلكومي جتاه قضية 
الدعم واضح����ا وهذه القضية 
لم حتس����م الى اآلن لذلك هذه 
احللقة مازالت مفقودة، مطالبا 
بأن حتس����م قبل دور االنعقاد 
املقبل الن هذا القانون تتوقف 
عليه مش����اريع تنموية كبرى 
بعضها جاهز للطرح ومت االعالن 

عنها.

دور انعقاد طارئ

وشدد النائب حسني احلريتي 
على أهمية عقد دور انعقاد طارئ 
خالل شهر رمضان املقبل إلقرار 
قانون خاص بتمويل املشاريع 
التنموية حتى يتسنى للحكومة 

تنفيذ املدن اإلسكانية.
وقال احلريتي في تصريح 
أم����س ان االجتم����اع مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد انتهى بتوافق في الرؤية 
فيما يخص متويل املش����اريع 
اإلسكانية، الفتا الى ان ما يتعلق 
بالتمويل احلكومي للمشاريع 
التنموية يتطلب إصدار قانون، 
وأوضح احلريتي وجود توافق 
بش����أن عقد دور انعقاد طارئ 
خالل ش����هر رمض����ان من أجل 
إق����رار قانون خ����اص بتمويل 
التنموية، مش����ددا  املش����اريع 
عل����ى ضرورة توفي����ر متويل 
للمشاريع اإلسكانية الستقطاب 

الشركات.
وأشار احلريتي الى انه طرح 
خالل االجتم����اع املقترح الذي 
وافقت عليه اللجنة التشريعية 
بشأن مشاركة الصندوق الكويتي 
للتنمية في متويل املش����اريع 
املوجودة بداخل الكويت، وهذا 
األمر يتطلب إصدار قانون، لذا 
يجب االتف����اق على إيجاد حل 
س����ريع عن طريق عقد جلسة 

خاصة.
وبني احلريتي ان املشكلة التي 
اللجنة اإلسكانية هي  واجهت 
عدم توافر النصاب من أجل اتخاذ 
قرار، لذا فإنه يجب عقد جلسة 
خاصة في شهر رمضان السيما 
ان غالبية النواب س����يكونون 
البالد واجلميع  متواجدين في 

يريد إقرار هذا القانون.

الس�عدون: ض�رورة اإلس�راع ف�ي حس�م قضي�ة تموي�ل المش�اريع التنموي�ة بقان�ون يق�ره مجل�س األم�ة ف�ي دور انعق�اد ط�ارئ

أكد أن لقاءه أعضاء اللجنة اإلسكانية كان بهدف تسريع عملية تأسيس 5 شركات مساهمة لعدد من الجهات الحكومية

الشيخ احمد الفهد خالل اجتماع اللجنة اإلسكانية بحضور رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون ويبدو النائب ناجي العبد الهادي 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة النوري الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عبدالباقي عبداهلل النوري

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

وزارة الأ�شـغــال الـعـامــة

ا�شتثمار مواقع املبيعات وتقدمي اخلدمات الغذائية يف مبنى 

وزارة الأ�شغال العامة الرئي�شي ومباين املركز احلكومي 

للفحو�شات و�شبط اجلودة والأبحاث
تعل�������ن وزارة الأ�شغ�������ال العامة عن طرح مزاي�������دة داخلية مفتوح�������ة بطريقة الظرف 

املخت�������وم ل�شتثم�������ار مواق�������ع املبيعات وتقدمي اخلدم�������ات الغذائية يف مبن�������ى الوزارة 

الرئي�ش�������ي ومب��ان�����ي املركز احلك����وم�������������ي للفح��و�ش����ات و�شب�����������ط اجلودة والأبحاث. 

طبقًا لل�شروط الواردة يف امل�شتندات التالية:

امل�شتند )I( - اأ�شول املزايدة

امل�شتند )II( - ال�شروط العامة

امل�شتند )III( - ال�شروط اخلا�شة

امل�شتند )IV( - جداول الأ�شناف والأ�شعار

1- ميك���ن احل�ش���ول عل���ى م�شتندات املزايدة م���ن اإدارة الوثائق والعقود ب���وزارة الأ�شغال العامة خالل 
�شاعات الدوام الر�شمي مقابل مبلغ ل يرد مقداره: -/20 د.ك )ع�شرون ديناراً كويتياً (.

2 -  تو�شع العطاءات يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2010/9/6 
يف ال�شندوق املخ�ش�ض لها يف اإدارة  الوثائق والعقود ويرف�ض اأي عطاء بعد هذا املوعد.

)اثنان باملائة(  من جمموعة قيمة عطاء املزايد.  - اإن مبلغ التاأمني البتدائي هو: %2   3
)خم�شة ع�شرة باملائة(  من جمموع القيمة الجمالية للعقد. 4 - اإن مبلغ التاأمني النهائي هو: %15 

5 - اإن مدة تنفيذ العقد هي: عامان ميالديان كامالن  تبداأ اعتباراً من التاريخ الذي �شيحدد يف اأمر 
املبا�شرة الذي �شي�شدر للم�شتثمر بعد توقيع العقد من الطرفني .

6 - يبقى العطاء �شاري املفعول ملدة 90 يوماً )ت�شعني يوماً ( اعتباراً من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
- ل ي�شمح بتجزئة املزايدة.  7

البديلة. العرو�ض  تقبل  ل   -  8
9 - اإن ه���ذه املزاي���دة مفتوح���ة لل�ش���ركات واملوؤ�ش�ش���ات املتخ�ش�ش���ة والت���ي لديها اخل���رة والقدرة على 

تنفيذ هذا العمل وامل�شجلة لدى الوزارة ب�شجل املوردين لعام 2010.

10 -�شوف يعقد اجتماع متهيدي جلميع الراغبني بال�شرتاك بهذه املزايدة للرد على ا�شتف�شاراتهم 
وذل�����ك بغرف����������ة اجتماع��������ات اإدارة الوث������ائ���ق والعق���ود يف وزارة الأ�شغال العام���ة بجنوب ال�شرة يف 

يوم:الثنني املوافق : 2010/8/16 ال�شاعة :  -/10 �شباحاً.

�إعالن عن �ملز�يدة :  �إ م م/2011-2010/1

وكيل وز�رة �لأ�شغال �لعامة


