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بحضور سمو رئيس الوزراء وبالتعاون مع شركتي المقاولون العرب و»الكويتية«

صفر: توقيع عقد مستشفى جابر بقيمة 303.998 ماليين دينار
الفهد: الحكومة واضحة ومعالجة قضية القروض ستتم عبر صندوق المعسرين

دانيا شومان
وقع وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر، عقد مشروع 
مستش���فى الش���يخ جابر االحمد مع شركة 
املقاولون العرب )عثمان احمد عثمان وشركاه( 
بالتعاون مع شركة املقاولون العرب الكويتية 
بقيمة 303 مالي���ن و998 ألف دينار بفترة 
اجناز 4 سنوات، وذلك بحضور سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد، ووزير الصحة 
د.هالل الساير ووزير االسكان املصري احمد 

املغربي والسفير املصري طاهر فرحات.
وفي كلمة له قبيل التوقيع قال د.صفر: 
بتوجيهات سامية من صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وبرعاية كرمية من 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، يسرنا ان نقوم بتوقيع تشييد صرح 
طبي وعلمي ومعماري نادر، وهو مستشفى 
الشيخ جابر األحمد، طيب اهلل ثراه، ونأمل 
ان يكون هذا املستشفى عونا ومكانا لشفاء 
كل مريض من ابنائنا وأبناء الوطن العربي 

وكل من يقيم على ارض الكويت.
واضاف: كما نتمنى ان يكون منارة للعلم 
وتدريب الكوادر الطبية القادرة على حتقيق 
التقدم العلمي والطبي، الفتا الى ان املستشفى 
يعد االول من نوعه في املنطقة مبا يحتويه 
من عدد االسّرة والعيادات املتخصصة املجهزة 

بأحدث االجهزة الطبية، وكذلك من االساتذة 
والفنين الذين سيحملون على عاتقهم ادارة 
هذا الصرح الطبي، وكلنا ثقة في قدرتهم على 

حتمل املسؤولية وحتقيق التطلعات.
وتقدم د.صفر بالشكر لكل من ساهم في 
اجناز هذا املش���روع من مؤسس���ات الدولة 
املختلفة ذات الصل���ة، والعاملن في وزارة 
االشغال، معربا عن امله بالتوفيق والنجاح 
للش���ركة املنفذة لبناء ه���ذا الصرح الكبير 

حسب املواصفات املطلوبة.
وتابع د.صفر ان هناك 5 عقود اخرى في 
طور التوقيع خ���الل االيام املقبلة بقيمة 15 
مليون دينار، اضافة الى ان االحد هو املوعد 
النهائي ملشروع ميناء بوبيان إلغالق املناقصة، 
وفتح املظاريف للترسية، وقد خاطبنا جلنة 
املناقصات املركزية لطرح مشروع جسر جابر 
االحمد، بعد ان مت االتفاق على القضايا البيئية 
بع���د معاجلتها، الفتا الى ان وزارة التجارة 
تق���وم اآلن بإزالة ما يعت���رض حرم طريق 
اجلسر، الفتا الى ان كل هذه املشاريع تأتي 
ضمن اخلطة االنشائية وبرنامج احلكومة، 
مش���يرا الى ان الوزارة ملتزمة بالتنفيذ، اال 
ان هناك بعض التحدي���ات والعوائق التي 
سيتم التغلب عليها بالتنسيق مع اجلهات 

احلكومية املعنية.
م���ن جهته، أعرب نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير االسكان 
الشيخ أحمد الفهد عن سعادته باملشاركة في 
توقيع عقد مستشفى جابر االحمد، مبينا ان 

املشروع من املشاريع القدمية املتجددة التي 
طال انتظاره���ا، مبينا ان توقيع العقد جاء 
ليؤكد حرص احلكومة على دفع مسيرة قطار 
التنمية واملشاريع وإزالة جميع العوائق التي 

تعترض املسيرة التنموية.
واضاف الفهد ان مستشفى جابر هو البداية 
يتبعه جس���ر جابر وميناء بوبيان ثم املدن 
السكنية األربع مش���يرا الى ان كل اجلهود 
منصبة اآلن على اعتماد هذه املشاريع خالل 
العام والتوقيع على عقودها مبا في ذلك مطار 
الكويت الدولي وتطوير املستشفيات وغيرها 
مؤكدا ان ذلك يهدف الى حتقيق جزء أساسي 

من البرنامج ونعطي مصداقية للشارع ان 
البرنامج يس���ير وفقا آلليات طبيعية وأكد 
الفهد ان ميزانية احلكومة الرأسمالية ستنطلق 
وتس���تخدم في انشاء املش���اريع وستكون 
مساندة لهذه امليزانية شركات مساهمة عامة 
تدخل في املزايدات النش���اء قطاعات أخرى 
مبا فيها القطاعات اخلدمية مش���يرا الى انه 
لن يكون هناك أي خف���ض مليزانية الدولة 
بالنسبة ملصاريفها الرأسمالية وستحرص 

احلكومة على متويل املشاريع.
واشار الفهد الى ان القطاع اخلاص سيكون 
شريكا أساسيا من خالل الشركات املساهمة 

التي س���تدخل في املزاي���دات مبينا ان ذلك 
سيساعد في حتقيق برنامج عمل احلكومة 
ومساعدة االقتصاد احمللي للنهوض من كبوته 
كما هو حاصل في االقتصاد العاملي وليس 

للكويت فقط.
وفي رده على سؤال حول التعديالت في 
برنامج عمل احلكومة واخلطة اخلمسية قال 
الفهد نحن اآلن نعم���ل على تطوير اخلطة 
وبرامجها وميزانياتها وهناك فريق استشاري 
متخصص يعمل مع فريق استشاري عاملي 
متخصص في هذه األمور ألن تطوير البرنامج 
يجب ان يتحلى باملرونة كما كان في قانون 
1986/60 ونحن نعمل على هذا اجلانب وننتظر 
االستماع ملالحظات أعضاء مجلس األمة من 
النواب وتوجهاتهم الت���ي قد تكون اضافة 
للبرنامج ليتم وضعه وتصويره بش���كله 

النهائي.
وحول م���ا إذا كانت هن���اك مفاجآت من 
احلكومة خالل اجللسة املخصصة لقضية 
القروض قال الفهد ان احلكومة واضحة وثابتة 
على مواقفها والعالج سيتم من خالل صندوق 

املعسرين.
بدوره استعرض وكيل الوزارة املساعد 
لقطاع االنشاءات م.حسام الطاحوس مكونات 
املشروع وقال انه يعد العقد األكبر في تاريخ 
وزارة األش���غال العامة، ومدة التنفيذ 1460 
يوما ألعمال اجلزء األول »االنشاء واالجنازات 
والتأثيث« و730 يوما ألعمال اجلزء الثاني 
»التشغيل« واملكتب االستشاري هو لنجدون 

ويلسون العاملية باملشاركة مع دار مستشارو 
اخلليج لالستش���ارات الهندسية. واضاف: 
يعتبر مستشفى جابر األحمد من أكبر املراكز 
الطبية في الكويت حيث يقدم اخلدمات الطبية 
لسكان منطقة جنوب السرة واملناطق احمليطة 
بها البالغ تعدادهم 600 ألف نسمة، ويقع عند 
املدخل الشمالي الغربي ملنطقة الوزارات في 
جنوب السرة وقد مت تخصيص هذه املنطقة 
من قبل الدولة النشاء مقرات ومباني الوزارات 
الرئيسية لكونها بعيدة عن مدينة الكويت 
وذلك تخفيفا لالزدحام ولتوفير بيئة عمل 

مساعدة للموظفن.
وتابع الطاحوس: سيشمل املستشفى على 
1168 س���ريرا وذلك متاشيا مع خطة وزارة 
الصحة الطموح والبعي���دة املدى بالعناية 
والرعاية الصحية وتبلغ مساحة املشروع 
اإلجمالية مباني 660 ألف متر مربع ويشمل هذا 
الصرح الفني مباني متعددة ومواقف سيارات 
ومنشآت أخرى وتبلغ مساحة القسيمة املقام 

عليها املشروع 225 ألف متر مربع.
وأشار الى ان أعمال املشروع تشمل عددا 
من املباني األساسية منها مبنى املستشفى 
الرئيسي ومبنى الوحدة املركزية مبساحة 
430 ألف متر مربع، ومبنى موقف سيارات 
والسرداب مبساحة 189 ألف متر مربع، ومبنى 
املساكن مبساحة 10700 متر مربع، واألعمال 
اخلارجية وأعمال التأثيث الثابت واملتحرك، 
ومعدات املطبخ والغس���يل و CSST وأعمال 

التشغيل والصيانة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر ود.هالل الساير وم.عبدالعزيز الكليب يستمعون إلى شرح مفصل عن مشروع مستشفى جابر األحمد

جانب من توقيع عقد مشروع مستشفى جابر األحمد

أحمد الباطني ود.عصام أبوالنصر والداعية علي الكليب خالل الدورة

درع تكرميية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يقدمها د.فاضل صفر

بيت الزكاة أطلق الدورة العشرين لمحاسبي زكاة الشركات
عقد بيت الزكاة صب����اح امس املؤمتر 
الصحافي مبناسبة افتتاح الدورة العشرين 
حملاسبي زكاة الشركات والتي تنظمها ادارة 
التطوير االداري والتدريب في بيت الزكاة 
وتستمر على مدى 5 ايام حتى 19 اجلاري 

في فندق ومنتجع النخيل.
ومبناسبة انطالق اعمال الدورة قال مدير 
ادارة التطوير االداري والتدريب في بيت 
الزكاة احمد الباطني � نيابة عن مدير عام بيت 
الزكاة � في كلمة االفتتاح ان البيت يحرص 
على تنظيم وعقد هذه الدورة سنويا بهدف 
تعريف الشركات واملؤسسات واجلمعيات 
العام بالطرق  النفع  التعاونية وجمعيات 
الشرعية الس����ليمة الحتساب واستخراج 

الزكاة.
واضاف انه نظرا لالقبال الكثيف الذي 
ش����هدته مثيالتها من الدورات السابقة من 
قبل اجلهات احلكومية وغير احلكومية من 

الشركات واملؤسسات املشاركة فيها على مدى 
19 عاما مضت فقد نظم البيت هذه الدورة 
مرتن خالل العام احلالي، موضحا ان دورة 
محاسبة الزكاة دورة تخصصية للمحاسبن 
واملالين وتفيد بدورها اجلهات والشركات 

الراغبة في احتساب زكاتها بنفسها.
وقال ان احملاضرين في دورة محاسبي 
الزكاة في نسختها العش����رين هما استاذ 
احملاسبة في جامعة االزهر من جمهورية 
مص����ر العربية د.عصام ابوالنصر، ومدير 
املكتب الش����رعي في »بيت الزكاة« الداعية 
علي س����عود الكليب، مشيرا الى ان البيت 
دعا جميع اجله����ات احلكومية واخلاصة 
الش����راك موظفيها من احملاسبن واملالين 
في هذه الدورة لالس����تفادة من محاورها 
كونها فرصة لتبادل املعلومات واخلبرات 
وللتعاون ب����ن البيت واجلهات احلكومية 
وغير احلكومة في تطبيق الزكاة التي تعد 

احد اهم اركان االسالم. وحول برنامج عمل 
الدورة قال الباطني ان الدورة تبدأ في الفترة 
الصباحية م����ن 8:30 صباحا وحتى 12:30 
ظهرا على مدار 5 ايام متعاقبة وتستمر حتى 
التاسع عشر من الشهر اجلاري وذلك بواقع 
محاضرتن يوميا يتخللهما فاصل قصير 
للراحة، مش����يرا الى ان اليوم االول لدورة 
محاسبة الزكاة العشرين سيشهد � باالضافة 
الى حفل االفتتاح � محاضرتن ملدير املكتب 
الش����رعي في بيت الزكاة الداعية الكليب 
يتحدث في االولى عن »األس����س الشرعية 
لزكاة املال ألغراض احملاسبة«، فيما تتناول 
محاضرته الثانية »األسس الشرعية لزكاة 
الثروة النقدية« وكذلك »األسس الشرعية 

لزكاة عروض التجارة والصناعة«.
ومن جانبه، حتدث الداعية علي الكليب 
في محاضرة »األسس الشرعية لزكاة املال 
ألغراض احملاسبة« عن الشروط الواجبة 

للزكاة وذكر منها: ان يكون املال ملكا تاما 
للش����خص القائم بالزكاة، وان يكون املال 
حتت تصرفه، بلوغ النصاب، النماء وقابلية 
الزيادة، واال يكون من ضمن االستخدامات 
الش����خصية للقائم بالزكاة مثل السيارات 

واالجهزة واملكاتب.
وتناول الكليب زكاة الثروة النقدية، زكاة 
عروض التجارة وزكاة الثروة الصناعية في 
احملاضرة الثانية وكيفية احتساب كل منها، 
كما قام بشرح احتساب زكاة احللي، مبينا ان 
الذهب املقتنى لالستعمال الشخصي ال زكاة 
عليه، وفيما يتعلق بزكاة الشركات »العروض 
التجارية« بن الشيخ الكليب ان احتسابها 
يكون كالتالي: »عروض التجارة � النقود 
� الديون املرجوة على الغير � الديون التي 
على التاجر(، )نسبة الزكاة حسب احلول 
القمري 2.5%( أو حس����ب احلول الشمسي 

.)2.577(

منصور املنصور متوسطا كمال عمران ومحمد كمشو

كبيرا بح���ل نزاعات العمالة 
واس���تيفاء حقوقهم انطالقا 
من احلرص على حفظ كرامة 
االنسان وحقوق العمال، وقد 
بادرت ال���وزارة الى ذلك من 
خالل اصدار قرار سابق يتعلق 
باهمية انتقال العامل لصاحب 
عمل آخر بعد 3 سنوات وفيها 
نظ���رة موضوعي���ة وحرية 
للعمال ف���ي اختيار اصحاب 

العمل.
وف���ي كلمت���ه ق���ال مدير 

املركز العرب���ي الدارة العمل 
والتشغيل في تونس محمد 
كمش���و ان الكويت من الدول 
املتقدمة والس���باقة  العربية 
في انتهاج مبدأ احلوار النها 
اولى الدول العربية التي اقرت 
احلرية النقابية وفيها احتاد 
عمالي نشيط يدافع عن حقوق 

العمال.
وتنوع العمالة الوافدة في 
الكويت امر ايجابي والنزاعات 
املوجودة أمر طبيعي فمهما 

المنصور: »الشؤون« تولي النزاعات العمالية اهتمامًا كبيرًا
رندى مرعي

الوكيل املس���اعد  اعتب���ر 
لشؤون العمل منصور املنصور 
العمالية فيها  ان املنازع���ات 
اس���تقرار كبير لسوق العمل 
وضمان���ة للعمال لدى ارباب 
العمال واحلفاظ على حقوقهم 
سواء من خالل العقود املبرمة 
او احلق���وق الدولية حلقوق 

االنسان.
كالم املنص���ور جاء خالل 
افتتاحه »ال���دورة التدريبية 
للمختصن في بحث املنازعات« 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محم���د العفاس���ي بتنظيم 
الوزارة )العالقات اخلارجية( 
بالتعاون م���ع منظمة العمل 
العربية )املركز العربي الدارة 
العمل والتش���غيل( وتستمر 
الدورة حتى الغد، ويش���ارك 
فيه���ا 27 موظفا ف���ي ادارات 
العم���ل والعالقات  عالق���ات 
القانوني  اخلارجية والقطاع 

في الوزارة.
وخالل االفتتاح قال منصور 
املنصور ان اهمية هذه الدورة 
تكمن في ايالء الوزارة اهتماما 

التش���ريعات متطورة  كانت 
واالجور مرتفعة وش���روط 
العمل جيدة فالبد وان تكون 
هناك منازعات وقد تكون ناجتة 
عن ثغرات في القانون او عن 

سوء تطبيق لهذا القانون.
واكد ضرورة تضافر اجلهود 
ب���ن الش���ركاء االجتماعين 
الثالثة من اصحاب عمل وعمال 

ومنظمات وادارات عمل.
بدوره قال مدير عام التفقدية 
العامة للشغل واملصاحلة في 
تونس كمال عمران ان قطاع 
العمل قطاع حساس خاصة 
في مجال الوقاية من حدوث 
املنازعات سواء كانت فردية 
او جماعي���ة وعلي���ه تناول 
عمران التجربة التونسية في 
أوساط العمل في مجال تسوية 
واجراءات التحكيم في تونس 
بهدف تطوي���ر ادارات العمل 
العربي���ة وط���رق التخطيط 

وتبادل التجارب واخلبرات.
واكد عمران ان هذه التجارب 
قد تختلف باختالف القوانن 
حسب املعايير غير انها تبقى 
قريبة م���ن بعضها من حيث 

األسس واملبادئ الرئيسية.

)أحمد باكير(

)أحمد باكير(

)أسامة البطراوي(


