
محلياتاالثنين 14 مارس  2011 4

مشاركة كبيرة من الكبار والصغار في املهرجان

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

املمار�سة رقم 2011/2010/20

تقييم اأرا�ضي ومباين امالك الدولة العقارية
التابعة لبلدية الكويت وحتديد قيمتها

اإعـالن رقم )2011/36(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن طرح املمار�ضة رقم 2011/2010/20 تقييم اأرا�ضي 

قيمتها    وحتديد  الكويت  لبلدية  التابعة  العقارية  الدولة  امالك  ومباين 

املمار�ضة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�ضة  العامة  واملوا�ضفات  لل�ضروط  طبقًا 

والعقود  املناق�ضات  اإدارة  من  عليها  احل�ضول  ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة 

الدور  الرئيـــ�ضي )املبنى الأو�ضـط(-  البلـــديـــة  امل�ضرتيات( مبنى  )مراقبة 

فقط  ديناراً  )ع�ضرين  د.ك   20 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  الرابع 

لغري( غري قابلة للرد.

على  احلا�ضلني  املمار�ضني  لل�ضادة  متهيدي  اجتماع  عقد  �ضيتم  باأنه  علمًا 

العا�ضرة  ال�ضاعة  متام  يف   2011/3/21 املوافق  الثنني  يوم  املمار�ضة  وثيقة 

الجتماعات  قاعة   - الأو�ضط  املبنى   - الرئي�ضي  البلدية  مببنى  �ضباحًا 

ال�ضندوق  يف  العطاءات  لإيداع  موعد  اآخر  واأن  اخلام�س  بالدور  الرئي�ضية 

 - الوزير  مبنى   - الرئي�ضية  بالبلدية  والعقود  املناق�ضات  باإدارة  املخ�ض�س 

الدور العا�ضر هو يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من ظهر يوم الثنني املوافق 

22401044 وت�ضري العطاءات ملدة )90(  2011/3/28م لال�ضتف�ضار تليفون: 
الكفالة  قيمة  تقل  ول  بها،  اخلا�ضة  املظاريف  ف�س  تاريخ  من  يومًا  ت�ضعني 

الأولية عن )2%( اثنني يف املائة من قيمة العطاء يف �ضورة �ضيك م�ضدق اأو 

كفالة م�ضرفية ل�ضالح بلدية الكويت �ضاحلة ملدة �ضريان العطاء علمًا باأن 

هذه املمار�ضة غري قابلة للتجزئة.

القصار: مؤتمر »إعادة الهيكلة« ينطلق 20 الجاري 
ويدعم مسيرة العمل في القطاع الخاص

أسامة دياب
أعلن مدي����ر إدارة العالقات العامة واإلعالم في 
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة عبدالعزيز القصار أن إدارات البرنامج املختلفة 
قد أكملت جميع استعداداتها وهي تسعى على قدم 
وساق لعقد مؤمتر القوى العاملة الثاني حتت رعاية 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حتت شعار »تنمية بعمالة وطنية« في الفترة من 
20 الى 22 من الش����هر اجل����اري في فندق ماريوت 

كورت يارد بقاعة الراية.
وقال القصار في تصريح صحافي امس ان املؤمتر 
تناول العديد من املوضوعات ذات العالقة بالبرنامج 
ودوره الرائد في دعم مسيرة العمل بالقطاع اخلاص 
وتوجيه اخلرجني للعمل في مؤسساته املختلفة.

وأضاف أن املؤمتر فرصة مالئمة جلميع املهتمني 
حلضور ندواته وورش عمله املختلفة التي تتناول 
تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية وكذلك قرار 

النسب اجلديد، وجتربة تكويت العقود احلكومية، 
واملواءمة بني مخرجات التعليم واحتياجات سوق 
العمل في القطاع اخلاص، وأثر املزايا املالية لبعض 
املهن في القطاع احلكومي على العمالة الوطنية في 
اخلاص. وأشار إلى أن املؤمتر سيسلط الضوء على 
جتارب العديد من الدول واملؤسسات في مختلف 
املجاالت حيث س����يتم التعرف على جتربة مملكة 
البحرين ملشروع التأمني ضد البطالة ومقترح هيئة 
العمالة الوطنية في برنامج إعادة الهيكلة وجتربة 
التدريب لبيت التمويل الكويتي ومشروع تدريب 
الطلبة للعمل في القطاع اخلاص، وجتربة مجموعة 
الش����ايع لتوفير فرص عمل للشباب وكذلك دور 
منظمات املجتمع املدني لدعم املش����اريع الصغيرة 
وكذلك التوعية اإلعالمية ودورها في ترغيب العمالة 
الوطنية للعمل في القط����اع اخلاص وتعزيز قيم 
العمل، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل املختلفة 

التي تتناول مثل هذه القضايا احليوية.

وزير الصحة شارك في مهرجان »لوياك«
إلبداعات الشباب برعاية »داو للكيماويات«

الفهد يرعى مؤتمر ومعرض صحة الكويت 2011 في أبريل

الساير قبل استقالة مدير »الطب النفسي«
حنان عبدالمعبود

أصدر أم����س وزير الصحة 
الس����اير قرارا يقضي  د.هالل 
بقبول استقالة مدير مستشفى 
الطب النفسي السابق د.إبراهيم 
معروف ال����ذي قدمها اعتراضا 
منه على رفعه مستشارا مبكتب 
الوزير في حركة التدوير ملديري 
املستشفيات التي قام بها الوزير 

مؤخرا.
من جهة أخرى، أعلن منسق 
ع����ام مؤمتر ومع����رض صحة 
الكويت 2011 مشعل العنزي عن 
اقامة املؤمتر حتت رعاية نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد في الفترة من 11 الى 

13 أبريل املقبل في أرض املعارض الدولية.

وق����ال العن����زي ف����ي بيان 
صحافي ان قطاع الصحة ميثل 
أولوية قص����وى خالل الفترة 
املقبل����ة بدليل رعاية الش����يخ 
احم����د الفهد للمؤمت����ر اضافة 
الى ما تخصصه احلكومة من 
ميزانية ضخمة تزيد على مليار 
دينار له����ذا القطاع الذي ميّثل 
ركيزة أساسية من ركائز التنمية 
البش����رية فضال عن تشجيع 
الدولة للقطاع اخلاص للقيام 
ف����ي تنمي����ة وتطوير  بدوره 
قدرات ه����ذا القطاع ومبادرته 
باستثمارات ضخمة في املجال 
الصحي خالل السنوات القليلة املاضية، مضيفا 
ان هذا االهتمام انعكس على حجم املش����اركات 
املتوقعة في املؤمتر واملعرض، مما يجعله أكبر 

حدث طبي يقام على ارض الكويت.

اقام مركز لوذان إلجنازات الش���باب )لوياك( 
مهرجانه االول إلبداعات الش���باب برعاية شركة 
داو للكيماويات بحض���ور وزير الصحة د.هالل 
الساير واجلمعية الكويتية لرعاية االطفال املرضى 

باملستشفيات )كاتش( وذلك مبجمع الكوت.
والقت الرئيس والعضو املنتدب في لوياك فارعة 
السقاف كلمة رحبت فيها باحلضور قائلة: لقد دأبت 
لوياك كل عام ومنذ تأسيسها على تشجيع الشباب 
من خالل معارض وانش���طة متنوعة متاشيا مع 
اهدافنا الرئيسية التي تنص على اطالق ابداعات 
الش���باب وتشجيع مبادراتهم، كما تنص اهدافنا 
االستراتيجية على تعزيز احلس االنساني لدى 
الشباب من خالل نشر مفهوم التطوع وتشجيعهم 
على خدمة مجتمعاته���م والتواصل معهم، لذلك 
ومنذ العام 2002 اي منذ بداية البرنامج االول لنا 
بدأت عالقتنا مع جميع مراكز التطوع املوجودة 
ف���ي الكويت آنذاك وكان اول مركز نتواصل معه 
ويرحب مببادرتنا لتشجيع الشباب الكويتي على 
التطوع لديه هو اجلمعية الكويتية لرعاية االطفال 

املرضى باملستشفيات )كاتش(، ولم تكتف كاتش 
باستقبال الشباب املتطوعني لديها، امنا شجعت 

مبادرتهم ودربتهم على العطاء.
واضافت: انها لفرصة حقيقية اليوم )امس( 
ان يجتمع مس���ؤولو ش���ركة داو ممثلني بجمال 
العتال ولنزي ومارغريت الساير صاحبة مبادرة 
كاتش ومبادرة بيت عبداهلل الصرح الذي يعتبر 
منوذجا فريدا في الشرق االوسط ان لم يكن في 
العالم لرعاية االطفال ذوي االمراض املزمنة في 
جو عائلي اجتماعي صحي وآمن، وذلك لالطالع 
عن قرب على هذه املبادرة الفريدة التي تستحق 

كل الدعم والتشجيع من اجلميع.
واختتمت قائلة: اخيرا، ارجو ان يكون هذا اليوم 
)امس( يوما ممتعا لضيوفنا والطفال كاتش الذين 
نستضيفهم في هذه االنشطة والتي تتضمن الكثير 
من املفاجآت وامل���رح لهم، باالضافة الى املواهب 
التي يستعرضها شباب لوياك من موسيقى وغناء 

وشعر ورقص وارتيزانا.
نتمنى لكم جميعا قضاء يوم سعيد.

د.هالل الساير وحرمه يتوسطان فارعة السقاف وجمال العتال

الهاجري: الوضع التشغيلي لمفاعل بوشهر غير متكامل
ودول الخليج كانت على شفا كارثة بسببه

جماعة الخط األخضر طالبت بسرعة إجالء الكويتيين من اليابان

)كرم ذياب( خالد الهاجري متحدثا في املؤمتر الصحافي  

التي متتلك سيولة يجب ان تعرف 
كيفية التعامل مع هذه السيولة 
وتوجيهها بالش���كل الصحيح، 
منتقدا احلكومة الكويتية لدخولها 
شريكا في مش���اريع نووية مع 
الفرنسية مجاملة لها  احلكومة 

ودعما لها باالزمات.
ودعا الهاجري ودول اخلليج 
إلى اخ���ذ العب���رة م���ن كارثة 
تشيرنوبيل االوكراني التي الزالت 
العديد من دول العالم تعاني من 
تبعاتها وآثارها املدمرة، واالعتبار 
ايض���ا مما تتعرض ل���ه اليابان 

حاليا.
وكش���ف الهاجري أن منطقة 
اخلليج كانت على ش���فا كارثة 
نووي���ة قبل أيام لوال لطف اهلل 
وتراجع املسؤولني االيرانيني عن 
تشغيل مفاعل بوشهر االيراني 
الذي مت إختراق نظامه االلكتروني 
من قبل الهاكرز الذين قاموا بنشر 
ڤيروس ش���ديد اخلطورة يهدد 
سالمة االنظمة االلكترونية في 

املفاعل.
كما ش���دد الهاجري على أن 
الوضع التشغيلي ملفاعل بوشهر 
االيراني غير متكامل وتش���وبه 
إلى  العديد م���ن املش���اكل أدت 
تراجع املسؤولني االيرانيني عن 

تشغيله.
الهاج���ري أكد أن اس���تمرار 
حكومات املنطقة ف���ي توجهها 
نحو بناء محطات طاقة نووية 
ستكون له آثار شديدة اخلطورة 
على شعوب املنطقة وقد تؤدي 

إلى زوالها.

دارين العلي 
دع���ا رئيس جماع���ة اخلط 
األخضر خالد الهاجري احلكومة 
الى اعالن حالة الطوارئ إلجالء 
جميع الرعايا الكويتيني من اليابان 
جراء تطورات الوضع في اليابان 
ومخاطر االشعاع النووي الذي 
تتخوف منه احلكومة اليابانية 
بعد التسرب النووي الذي حصل 

في مفاعل كفوشيما.
ولفت الهاجري خالل مؤمتر 
صحافي عقد صباح امس في مقر 
اجلماعة الى انه قام بإخطار ديوان 
س���مو ولي العهد وديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء بضرورة 
اجراء عمليات اجالء فوري جلميع 
الرعايا ونقل س���فارة البالد من 
طوكيو الى احدى الدول املجاورة 
لضمان سالمة املواطنني الكويتيني 
من اي تلوث اش���عاعي، مؤكدا 
الطوارئ  ضرورة اعالن حال���ة 
في جميع الس���فارات الكويتية 
املوج���ودة في ال���دول احمليطة 
باليابان واج���راء احصاء كامل 
للرعايا فيه���ا متهيدا ألي اجراء 

احتياطي قبل حدوث الكارثة.
وأشار الهاجري الى أن ناشطي 
املفاعالت  اجلماعة تابعوا حالة 
النووية اليابانية من خالل وكالة 
الطاقة النووية اليابانية فثبتت 
خطورة حالة مفاعل )كفوشيما( 
كما أج���روا اتصاالتهم باليابان 
للتأكد من سالمة الكويتيني هناك 
فثبت أن هناك كويتيا واحدا فقط 
تعثر االتصال به واليزال مفقودا 
لوجوده في منطقة الزلزال، الفتا 

محذرا من اقامة مشاريع نووية 
بحجة احلصول على الطاقة التي 
ميكن تأمينها لتغطية االحتياجات 
م���ن الطاقة من طاق���ات الرياح 
والش���مس والنفط مش���يرا الى 
ان األمر ف���ي املنطقة بات عنادا 
سياسيا غير مبرر للدخول على 

اخلط النووي.
ولفت الهاجري الى ان ما متلكه 
املنطقة من سيولة باالمكان صرفها 
على ايجاد طاقات متجددة ذات 
عائد اقتصادي دون تدمير املنطقة 
مبنشآت نووية قد ال تكون قادرة 

على ادارتها.
وق���ال الهاج���ري ان التوجه 
النووي لدى دول املنطقة خاطئ 
اقتصادي���ا وبيئيا، آمال من دول 
املنطقة التراجع عن بناء مفاعالت 
نووية ملا لذلك من خطورة قد ال 
حتمد عقباها، الفتا الى ان الكويت 

يتضمن املخاطر احملتملة لكارثة 
التسرب االشعاعي في اليابان على 
الكويتيني هناك وعلى السفارات 
والرعاي���ا املوجودين في الدول 

املجاورة لليابان.
واشار إلى أن الكويت ليست 
مبعزل عن الكارثة االش���عاعية 
التي حدثت في اليابان وانه في 
حال وصلت امللوثات االشعاعية 
ملستويات عالية جدا فإن الكويت 
ملزمة بإحكام رقابتها االشعاعية 
على جميع املنافذ احلدودية بشكل 
اكبر من احلالي لضمان عدم دخول 
بضائع ملوثة باإلشعاع للبالد.

وق���ال الهاج���ري ان اليابان 
بقوتها وتطورها التكنولوجي لم 
تستطع ان تسيطر على تداعيات 
التس���رب النووي ما يستوجب 
احلذر في دراسة املشاريع النووية 
املزمعة اقامتها في دول املنطقة، 

الى ان الكويتيني املوجودين اليوم 
 ف���ي اليابان ال يتج���اوز عددهم

ال� 53 شخصا.
وش���دد عل���ى ان���ه ال ميكن 
االستهانة مبا يحدث في اليابان، 
ومن الضروري تفعيل اجراءات 
ابناء  الطوارئ لضمان س���المة 
الكوي���ت وع���دم االنتظار حتى 
حتصل الكارث���ة التي قد تغلق 
اجواء اليابان وحترم ابناء الكويت 

من فرصة النجاة.
واش���اد بالتعامل والتعاون 
الس���ريع من قبل وكيلة ديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الش���يخة اعتماد اخلالد وطاقم 
الس���ريع مع  مكتبها وتفاعلهم 
التي اجرتها  املبكرة  االتصاالت 
»اخلط االخض���ر« معهم صباح 
ام���س وطلبه���م للمزي���د م���ن 
املعلومات، وقد مت إرسال كتاب 

الحداد: صدام استحق اإلعدام آالف المرات

رندى مرعي 
تواصلت االحتفاالت باألعياد الوطنية في ملتقى 
جنالء النقي حيث مت تكرمي كل من نائب رئيس محكمة 
التمييز اخلاصة مبحاكمة املقبور صدام حسني القاضي 
منير احلداد وصاحب فكرة حملة املليون وردة لصاحب 
السمو األمير والتي متت هلى هامش االحتفاالت الوطنية 

حسن اجلزاف وكرميته ريحانة.
وقالت محامية الدولة في الفتوى والتشريع جنالء 
النقي انه وجب تكرمي القاضي منير احلداد على حكمه 
الصادق الذي أصدره بحق الطاغية صدام حسني األمر 
الذي أسعد الكويتيني. من جانب آخر البد من تكرمي 
أصحاب فكرة املليون وردة على جهودهم حيث تخطى 
عدد الورود املقدمة لصاحب الس���مو األمير مليوني 
وردة وذلك تعبيرا عن احلب والوفاء وتقديرا حلبه 

ألبنائه.

من جانبه أعرب القاض���ي منير احلداد عن فخره 
بهذا التكرمي الس���يما أنه مرتبط بحكمه على املقبور 
صدام حس���ني الذي كان احتالله للكويت وصمة عار 

استحق عليها اإلعدام.
وتابع أن الطاغية صدام حسني استحق املوت آالف 
املرات نتيجة األعمال اإلرهابية التي أحلقها بدول عربية 

لطاملا استقبلته وقام بدوره بالغدر بها.
بدوره توجه حس���ن اجلزاف بالشكر إلى صاحب 
السمو األمير الذي رحب مببادرة احلملة التي قام بها 
وقد ترجل سيارته وألقى التحية وصافح عددا كبيرا 

ممن جاء ليقدم الورود لسموه.
وتابع أن عدد الورود التي قدمت لسموه قد فاقت 
املليون وردة وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على حب 
الناس لصاحب الس���مو األمير ورغبتهم في التعبير 
عن هذا احلب. أما ريحانة اجلزاف فقد كانت فخورة 

جدا ألنها كانت م���ن وضعت الوردة األولى لصاحب 
السمو األمير.

أما أستاذ العلوم السياس���ية في جامعة الكويت 
د.عايد املناع فأشاد باجلهود السياسية واالجتماعية 
التي تقوم بها الناشطة جنالء النقي من خالل امللتقى 
الذي حترص أن تكرم من خالله ش���خصيات محبة 

للكويت.
وقال ان تكرمي هذه الشخصيات ما هو إال تواصل 
لثالثية االحتفاالت الوطنية، وأشار إلى حملة املليون 
وردة لصاحب السمو األمير قائال ان االحتفال بسموه 
ليس فقط االحتفال مبرور 5 سنوات على تولي سموه 
مقاليد احلكم بل هو احتفال بش���خصية كويتية لها 
مكانتها في عالم الديبلوماسية على صعيد دولي وآخر 
هذه املبادرات الديبلوماس���ية كانت تصفية القلوب 

وإصالح البني بني سلطنة عمان واإلمارات. 

خالل تكريمه في ملتقى النقي مع صاحب فكرة المليون وردة

)أنور الكندري( جنالء النقي مع عدد من احلضور   املكرمون مع شهاداتهم

مشعل العنزي


