
محلياتاالثنين  4  اكتوبر  2010   4

بطــــاقــة دعــــــوة
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية لعام )2010/2009(

بن��������ء على كت�ب وزارة ال�ش�������وؤون االجتم�عية والعمل امل�������وؤرخ بت�ريخ )2010/9/26( ب�ش��������أن املوافقة 

عل�������ى حتديد ي�������وم االثن�������ن املواف�������ق )2010/10/18( للجمعي�������ة العمومية ويوم الثالث��������ء املوافق 

)2010/10/19( الإجراء االنتخ�ب�ت.

يت�ش�������رف جمل�س اإدارة جمعية ال�شرة التع�ونية بدعوة ال�ش��������دة امل�ش�همن الب�لغن من العمر )21 

ع�م� ف�أكرث( يف ت�ريخ اجلمعية العمومية وامل�ش�همن يف  )2010/6/30( حل�شور اجتم�ع اجلمعية 

العمومي�������ة الع�دية واملقرر عقده يوم االثنن املوافق )2010/10/18( يف مت�م ال�ش�عة الرابعة م�ش�ًء 

يف مدر�شة ث�نوية ج�بر مب�رك ال�شب�ح يف منطقة ال�شرة قطعة )6(. ويف ح�لة عدم اكتم�ل الن�ش�ب 

الق�نوين يوؤجل االجتم�ع ملدة ن�شف �ش�عة لي�شبح ق�نونيً� بح�شور )25( ع�شوًا.

وذلك ملنــاق�شــة جــدول الأعمــال التــالــي :

1( من�ق�شة وت�شديق تقرير جمل���س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف )2010/6/30(.

2( من�ق�ش�������ة تقرير مراقب احل�ش�ب��������ت والت�شديق على املركز امل��������يل واحل�ش�ب�ت اخلت�مية لل�شنة 

امل�لية املنتهية يف )2010/6/30(.

3( تعين مراقب احل�ش�ب�ت وحتديد اتع�به عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف )2011/6/30(.

4( انتخ��������ب ثالثة اأع�ش�ء جدد بدال من الذين انتهت ع�شويتهم علم� ب�أن االنتخ�ب�ت �شوف تبداأ 

يف مت��������م ال�ش�عة اخل�م�شة م�ش�ء ي�������وم الثالث�ء املواف�������ق )2010/10/19( يف ث�نوية ج�بر مب�رك 

ال�شب�ح مبنطقة ال�شرة وملدة )3( �ش�ع�ت.

مالحـظـــات :

1( يجب على كل ع�شو اإح�ش�ر البط�قة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنه� اأو اإح�ش�ر �شه�دة 

ملن يهمه االأمر من املعلوم�ت املدنية.

2( على ال�ش�دة امل�ش�همن وغري امل�شتكملن مللف�تهم �شرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام الر�شمي 

ال�شتكم�ل امللف�ت.

3( عل�������ى ال�ش��������دة امل�ش�همن الذين مل ي�شله�������م كتيب امليزانية عن طريق الربي�������د مراجعة االإدارة 

ال�شتالم ن�شخة كتيب امليزانية.

»واإن جمل�س االإدارة لينتهز هذه الفر�شة ليعرب عن متني�ته الطيبة

جمل�س الإدارةللجمعية ب�لتقدم والنمو واالزده�ر اإن �ش�ء اهلل«

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2011/2010/12

 )A3( توريد وتركيب وت�ضغيل �أجهزة ما�ضح �ضوئي
لبلدية �لكويت

اإعـالن رقم )2010/122(

مدير عام البلدية

وت�شغيل  وتركيب  توريد  ممار�شة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

العامة  واملوا�شفات  لل�شروط  طبقًا   )A3( �شوئي  ما�شح  اأجهزة 

ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة  املمار�شة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�شة 

امل�شرتيات(  )مراقبة  والعقود  املناق�شات  اإدارة  من  عليها  احل�شول 

مبنى البلدية الرئي�شي - املبنى الو�شط - الدور الرابع وذلك مقابل 

غري  الغري(  فقط  ديناراً  )ثالثون  د.ك   30 بقيمة  مالية  طوابع 

قابلة للرد.

باإدارة  املخ�ش�ص  ال�شندوق  يف  العطاءات  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا 

املناق�شات والعقود بالبلدية الرئي�شية - مبنى الوزير - الدور العا�شر هو يف 

18 /10 /2010م  املوافق  الثانية ع�شرة من ظهر يوم االأثنني  ال�شاعة  متام 

يومًا  ت�شعني   )90( ملدة  العطاءات  وت�شري   22401044 تليفون:  لال�شتف�شار 

 %  2 االأولية  الكفالة  قيمة  وتبلغ  بها،  اخلا�شة  املظاريف  ف�ص  تاريخ  من 

�شمان  خطاب  اأو  م�شدق  �شيك  �شورة  يف  العطاء  قيمة  من  باملائة(  )اإثنان 

هذه  باأن  علمًا  العطاء،  �شريان  مدة  طوال  �شاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على 

املمار�شة غري قابلة للتجزئة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والعدساني خالل مأدبة الغداء

رئيس الوزراء: التعليم والتدريب عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة
ولي العهد ناب عن صاحب السمو في االحتفال بالمؤتمر الـ 15 لمنظمة المدن العربية

ممثل صاحب السمو وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك واألمني العام ملنظمة املدن العربية عبدالعزيز العدساني في مقدمة احلضور

فيها تطوير املدن وان يتم احداث 
تناغم بني اس���تحقاقات التنمية 
مبفهومها االقتص���ادي الضيق 
وهذه اخلصوصيات وان يعمل 
على توسيع املشاركة في صنع 
القرار وحتسني احلوكمة والظروف 
املعيشية للسكان درءا للتهميش 
واالقص���اء االجتماعي وحتقيقا 
لتنمية شاملة عادلة ومستدامة.

ذاكرة المدن

بدوره اكد اخلبير األكادميي في 
التنمية احلضرية روبرت باكلي 
اهمية بعض املدن العربية كونها 
مدنا كانت »مهد احلضارات وذات 

اطر حديثة«.
وأش���اد باكل���ي ف���ي كلمته 
باجللس���ة االفتتاحية للمؤمتر 
بشعار هذا املؤمتر والذي يحمل 
عنوان »مدن املعرفة ومستقبل 
الشباب«، مؤكدا اهمية االهتمام 
بالش���باب النهم ميثلون معظم 

عدد السكان في املنطقة.
وأكد ان تط���ور املدن يعتمد 
على وجود ش���باب لديهم رغبة 
ف���ي االنتاج وبالتال���ي يلجأون 
الى املدن موضحا ان هذه الفئة 
أدرى بكيفية اس���تغالل التطور 
احلاصل ف���ي مجال تكنولوجيا 

املعلومات.
ومت بعدها عرض فيلم قصير 

بعنوان »ذاكرة املدن«.
ثم أهدى القائمون على احلفل 
هدية تذكارية الى ممثل صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
االحمد سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بهذه 

املناسبة.
ه���ذا وأق���ام س���مو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ظهر أمس مأدبة غداء في 
اخليمة األميرية بقصر بيان على 
شرف رؤساء الوفود املشاركني 
في املؤمتر العام اخلامس عشر 
ملنظمة املدن العربية الذي يعقد 

أعماله بالكويت.

باملدينة العربية وساكنيها.
ونحن على ثقة بان هذا املؤمتر 
سيخرج بالنتائج املنشودة ملا فيه 
خدمة املدينة العربية وساكنيها 
التأكيد على  وهو ما يستوجب 
دعمنا ومساندتنا ملنظمة املدن 
العربية ومؤسساتها كي تواصل 
مسيرتها في معاونة املدن االعضاء 
انواع  عل���ى مواجهة مختل���ف 
التحدي���ات واملتغيرات واطالق 
واجناز املخططات واملش���اريع 
التنموية الكبرى على الصعيدين 

الوطني واحمللي.

خبرات ومعارف

بعدها القى االمني العام ملنظمة 
املدن العربية عبدالعزيز العدساني 
كلمة اعرب فيها عن خالص شكره 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد لرعايته للمؤمتر 
كما تقدم بالش���كر لسمو نائب 
االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد على حضوره ممثال لراعي 

املؤمتر.
واك���د العدس���اني ان »املدن 
ومجالسها البلدية حتولت اليوم 
الى محركات اساس���ية للتنمية 
والى سلطات وحكومات محلية 
قادتها الى احلوارات مع احلضارات 

والثقافات االخرى«.
ان املؤمتر يضم نخبة  وقال 
من قادة املدن ورؤساء البلديات 
والس���لطات احمللية في الوطن 
العربي الكبير ويش���كل محطة 
التقاء وتش���اور للنهوض بتلك 
املدن اضافة الى اكتساب اخلبرات 
واملعارف والتج���ارب ومقارعة 

حتيات العصر.
واش���ار الى ان املنظمة التي 
تضم ف���ي عضويته���ا اكثر من 
450 مدينة عربية واكبت حركة 
املتغي���رات وجنحت في جتاوز 
التج���اوزات احمليطة  عوائ���ق 
بأوضاعن���ا العربية واالقليمية 
والدولية من خالل قيادة بارعة 

املشاركني في التنمية سواء كان 
هؤالء م���ن االداريني او املهنيني 
وذوي االختص���اص اصبح���وا 
املهام  ق���درة على اجن���از  اكثر 
بش���كل افضل وهذا ما تقوم به 
وزارات واجهزة الدولة املختلفة 
في الكويت حيث اننا نعتبر ان 
بناء القدرات ضرورة اساس���ية 
للنهوض بالتنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة على املس���تويني 

احمللي والوطني.
لقد اهتمت الكويت بالتنمية 
البشرية التي ترتكز على التعليم 
والتدري���ب كعنصرين هامني ال 
ميكن االستغناء عنهما في اجلهود 
املبذول���ة لالرتقاء مبس���تويات 
التنمية املستدامة في مجاالتها 
املختلفة كما متثل املعرفة بالنسبة 

للمدن اهمية كبيرة حيث 
يعيش اليوم في املدن ثالثة من 
كل ستة افراد اثنان منهم يسكنان 
في مدن نامية هذه االرقام توضح 
حجم التحدي الذي متثله تنمية 

املدن في العالم الراهن.
التنمية مبفهومها  ان عملية 
الشامل ترتبط برعاية الشباب 
وتعزيز دورهم النهم يشكلون 
عام���ال اساس���يا الي تخطي���ط 
للنهوض مبجتمعات املدن والدول 
العربية وتتمثل رعاية الشباب 
في اقرار السياس���ات والبرامج 
الوطني���ة وتوفير فرصة كاملة 
لهم في مختلف املجاالت والسيما 
في حقل التعليم والعمل وغيرهما 
من املجاالت الرياضية والثقافية 

واالجتماعية.
ان دولة الكويت اذ حتتضن 
املقر الدائم ملنظمة املدن العربية 
منذ العام 1967 تنظر بارتياح كبير 
ملا سجله هذا الكيان العربي من 
جناحات عربيا واقليميا ودوليا 
حيث جنحت املنظمة في استقطاب 
املزيد من املدن العربية كاعضاء 
جتمع بينهم روابط االخوة واملودة 
والس���عي املش���ترك للنهوض 

أمير زكي
حتت رعاية صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح االحمد 
وبحض���ور ممثل س���موه رعاه 
اهلل س���مو ولي العهد الش���يخ 
ن���واف األحمد اقيم صباح امس 
االحتفال باملؤمتر العام اخلامس 
عشر ملنظمة املدن العربية وذلك 
على مس���رح قصر بيان مببنى 

املؤمترات.
وقد شهد احلفل كبار الشيوخ 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد والنائب 
الوزراء  االول لرئيس مجل���س 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
االم���ة باإلنابة  ورئيس مجلس 
الروم���ي ونائب وزير  عبداهلل 
الديوان االميري الشيخ  شؤون 
علي اجلراح وكبار املس���ؤولني 

بالدولة.
بدأ احلفل بالس���الم الوطني 
وتالوة آيات م���ن القران الكرمي 
ثم القى سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب 
فيها باحلضور وقال: انه لشرف 
الكويت  كبي���ر ان تس���تضيف 
هذا احلش���د الكبير من االشقاء 
واالصدقاء وكبار الضيوف في 
هذا املؤمتر اجلامع لنخبة متميزة 
تعمل في مجاالت التنمية احمللية 
والوطنية في منطقتنا العربية.

ونحن في الكويت نهتم اهتماما 
كبيرا بعملية التنمية والتطوير 
التنمية املستدامة بالنسبة  الن 
اولوية مطلقة يتجاوز  للكويت 
الى  نطاقه���ا املس���توى احمللي 
املستوى االقليمي والعاملي وحسنا 
فعلت منظمة املدن العربية عندما 
اختارت مدن املعرفة ومستقبل 
الش���باب عنوانا ملؤمترها العام 

اخلامس عشر.
ان املعرفة ركن اساسي الحداث 
نقلة نوعية في تنفيذ املشروعات 
االمنائية فى القطاعات املختلفة 
وكلما تراكم اكتساب املعرفة لدى 

نشاطه وحتى نهاية عام 2009 
نح���و 1.7 ملي���ار دوالر لتمويل 
مش���اريع في مج���االت الصحة 
والتعليم واإلس���كان والتنمية 

االجتماعية.
وأضاف ان الصندوق قدم ايضا 
600 معون���ة فنية بلغت قيمتها 
93 مليون دينار لتمويل برامج 
اجتماعية مختلفة خصص بعضها 
للنهوض باملدن العربية واحلفاظ 
على الثراث واآلثار كما هو احلال 
في مجال دعم انشطة منظمة املدن 
العربية واملعهد العربي المناء املدن 
واملساهمة في عدة مشاريع رائدة 
على غرار مشروع انشاء املتحف 
األثري في مدينة صيدا واملتحف 
املصري اجلديد ومشاريع احلفاظ 
على التراث واملعالم التاريخية في 
الق���دس واخلليل وترميم جامع 
ف���ي تونس واجلامع  الزيتونة 
األموي ف���ي حلب وإعادة تأهيل 
اجلامع الكبير في صنعاء وترميم 
األسوار واألحياء العتيقة في عدد 
كبير من الدول العربية اضافة الى 
انشاء وصيانة وجتهيز املكتبات 

واملتاحف ودور اآلثار.
وقال »ان املتأمل الوضاع املدن 
العربية يرى ان الكثير منها قد 
حتول من مدن تعبر عن تاريخها 
واحلضارات املتعاقبة التي مرت 
عليها الى مدن تطغى عليها مظاهر 
العومل���ة واجلوانب املادية والى 
مدن تسوق ومراكز جتارية ومن 
مدن متجانسة الى مدن تعبر عن 
مظاهر عديدة للتناقضات كتواجد 
الى جنب  الفاخرة جنبا  املباني 
مع األحياء العشوائية وكل هذه 
ال���ى وقفة تأمل  االمور حتتاج 

ومعاجلة«.
وأكد ان معاجلة هذه القضايا 
ترتبط ارتباطا وثيقا بتحس���ني 
االدارة وسياسات وامناط التنمية 
العمراني فبعض  والتخطي���ط 
تطبيقات برامج التنمية في اعقاب 
استقالل عدد من الدول العربية 
أدى ال���ى سياس���ات للتصنيع 
والنمو السريع للمدن والى تنمية 
غير متكافئة بني الريف واحلضر 
وهذا بدوره أدى الى ازدحام املدن 
وتلوث البيئة وتردي اخلدمات 
العامة فضال عن ارتفاع معدالت 

البطالة والفقر احلضري.
وطالب احلمد بأن يتم االخذ في 
االعتبار خصوصيات املدن العربية 
احلضارية والثقافية والتراثية عند 
التنموية  التحديات  التعامل مع 
التي تواجهها الدول العربية مبا 

في افتتاح املؤمتر العام ال�12 في 
الكويت والذي اكد فيه سموه اميان 
دولة الكويت الراسخ بالتضامن 
العربي والعمل العربي املشترك 
في جميع املجاالت وعلى جميع 
املستويات الرسمية والشعبية.

وتقدم العدس���اني بالش���كر 
واالمتن���ان للكويت على دعمها 
املعنوي واملادي املتمثل في انشاء 
املقر اجلديد للمنظمة متمنيا ان 
يكون املقر منارة لعملنا العربي 
املش���ترك على مس���توى املدن 

والبلديات العربية.
معالم احلضارة

من جهته، أكد رئيس مجلس 
اإلدارة املدي���ر العام للصندوق 
العرب���ي لإلمن���اء االقتص���ادي 
واالجتماعي عبداللطيف احلمد 
اهمي���ة موضوع ه���ذا املؤمتر 
العربية رمز  النه يتصل باملدن 
احلض���ارة والت���راث واملعرفة، 
امل���دن »تتكون  موضحا ان في 
معالم احلضارة وفيها تتش���كل 
ابرز مسارات اجتاهات التطوير 

والتنمية في املستقبل«.
ولفت احلمد في كلمة مماثلة 
له في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
الى ان���ه يعيش حاليا نحو %60 
من العرب في املدن واألوس���اط 
احلضرية باملقارنة مع اقل من %40 
في أوائل السبعينيات االمر الذي 
فرض ضغوطا هائلة على املدن 
من ازدحام وتلوث وانعدام االمن 
اضافة الى ظهور امناط معمارية 
جديدة ال تنسجم مع اخلصوصيات 

الثقافية والتراثية العربية.
وقال ان هذه التطورات لم تؤثر 

فقط على الناحية االقتصادية بل 
تعدتها الى النواحي االجتماعية 
والثقافي���ة، موضح���ا ان هذه 
الظاهرة ليس���ت بجديدة حيث 
سبق للمؤمتر العام ملنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
املنعقد في عام 1972 ان اقر بوجود 
تهديد للتراث الثقافي والطبيعي 

باالندثار بفعل هذه التحوالت.
وذكر ان الدول العربية تزخر 
بوج���ود 66 موقعا ضمن الئحة 
التراث العاملي ملنظمة اليونسكو 
ويعتبر هذا دلي���ال على العمق 
التاريخي للحضارات التي مرت 

على هذه الدول.
وأضاف »ال شك ان التحوالت 
االقتصادي���ة واالجتماعية التي 
تش���هدها ال���دول العربي���ة لها 
تأثير على حماية هذه املكاسب 
التراثية من االندثار حيث انه ومع 
الضغوط املتزايدة التي تتعرض 
لها املدن وتزايد املوارد املطلوبة 
العوملة فان  ملواكبة متطلب���ات 
التراث  املوارد املسخرة حلماية 
أصبحت ش���حيحة بشكل يهدد 
التراثية باالندثار  الثروات  هذه 
الهوية  ويحمل مخاطر فق���دان 

العربية واإلسالمية«.

هوية وتراث

وأكد حرص الصندوق العربي 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي 
عل���ى ايالء دعم امل���دن العربية 
واحلفاظ عل���ى هويتها وتراثها 
جانبا كبي���را من االهتمام حيث 
شملت مس���اهماته املباشرة في 
التنمي���ة االجتماعية منذ بداية 

في التعاطي االيجابي واحلماس 
املسكون في حتقيق الهدف.

واوض���ح العدس���اني انه مت 
احلرص على اظهار وجه القيادة 
املعني مبفهوم املدن واحتياجاتها 
وطموحاتها منذ انشاء املنظمة في 
الكويت في ال�15 من مارس 1967 
مشيرا الى ان امناء املدن ورؤساء 

البلديات ساعدوا في ذلك.
واكد ان هذا املؤمتر بحواراته 
ومناقشاته وابحاثه من شأنه ان 
يسلط الضوء على الدور احملوري 
للمدن والبلديات ومجالس احلكم 
احمللي ف���ي مواجه���ة مختلف 
ان���واع التحدي���ات واملتغيرات 
مع ما يستتبع ذلك من ترسيخ 
دميوقراطية القرب واملش���اركة 
واط���الق واجن���از املخطط���ات 

واملشاريع التنموية الكبرى.

النهوض بالمدينة العربية

واضاف العدساني ان منظمة 
املدن العربية عملت منذ تأسيسها 
في الكويت قب���ل 43 عاما على 
حتقيق اهدافها للنهوض باملدينة 
العربية وساكنيها مؤكدا انها كانت 
وال تزال تس���ير في هذا االجتاه 
مستفيدة من دعم وتقدير قادة 
وحكومات الدول العربية وعالقة 
الش���راكة التي اقامتها مع املدن 
الشقيقة والصديقة ومع اجلامعة 
العربية ومجلس التعاون اخلليجي 
واالمم املتحدة ومنظماتها وهيئاتها 

والبنك الدولي وغيرها.
واس���تذكر العدساني كلمات 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح االحمد قبل 10 س���نوات 

العدس�اني: أكث�ر من 450 مدين�ة عربية واكب�ت حركة المتغي�رات ونجحت في تج�اوز العوائق المحيط�ة بأوضاعن�ا العربية واإلقليمي�ة والدولية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم درعا تذكارية من عبدالعزيز العدساني


