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الكويت تحرز جائزتين في ختام مؤتمر 
الحكومة اإللكترونية الخليجية بعُمان

مســـقط ـ كونا: أحرزت الكويت امس جائزتني في ختام مؤمتر 
خليجي للحكومة اإللكترونية امـــس، وذلك من قبل الهيئة العامة 

للمعلومات املدنية ووزارة العدل.
وقال مدير عـــام اجلهاز املركزي لتكنولوجيـــا املعلومات علي 
الشريدة في تصريح لـ »كونا« امس ان اجلائزتني هما جائزة أفضل 
مؤسسة الكترونية في مجال البنية التحتية واألنظمة االلكترونية 

وجائزة املوقع االلكتروني لوزارة العدل الكويتية.
واضاف ان فوز الكويت بهذه اجلوائز جاء تتويجا للجهود التي 

تعمل فيها احلكومة االلكترونية بالكويت.
وأشار الى ان هذه اجلوائز ستعطي دافعا كبيرا للعمل اجلاد في 
مجال تقنية املعلومات خالل الســـنوات املقبلة مشيرا الى ان هناك 

جهودا كبيرة تبذل في مجال اجلهاز املركزي للتكنولوجيا.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوســـي في تصريح لـ »كونا« ان هذه اجلائزة هي ثمرة جهد 
وعمل دؤوب للهيئـــة العامة، داعيا الهيئة الى مواصلة العطاء من 
اجل تطوير اخلدمات في الهيئة ورفع اسم الكويت عاليا في احملافل 

الدولية.
واشار الى ان الهيئة تنافست مع اكثر من 40 جهة حكومية بدول 

مجلس التعاون الست.
وأوضح ان الهدف من اجلوائز هو التعاون والتشـــارك وليس 
التنافـــس، وهذا هـــو املفهوم من اجلائزة، مشـــيرا الى ان االبتكار 

والتميز هو االساس في املستقبل.

حفاظًا على حقوقها وبحسب ما تراه مناسبًا

الكليب: »األشغال« سترفع دعاوى قضائية
بعد دعوى إثبات الحالة لمحطة مشرف
دي�وان المحاس�بة واف�ق عل�ى التعاق�د
مع مكتب استش�اري إلعادة تأهي�ل المحطة

 دانيا شومان
أعلن وكيل وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب أن الوزارة تعتزم رفع دعاوى قضائية بعد 
دعوى إثبات احلالة حملطة مشرف للحفاظ على حقوقها 
حسب ما تراه مناسبا، مشيرا إلى أن الوضع احلالي 
يتمثل في الدعوة السابقة إلثبات حالة احملطة التي 
مت إصدار حكم نهائي بها االســــبوع املاضي، اال انه 
لم يصل للوزارة نسخة منه حتى يتم رفع دعاوى 

أخرى لتعويض الوزارة.
كالم الكليب جــــاء في تصريح للصحافيني بعد 
الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير األشــــغال العامة 
ووزير الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل صفر في 
حفل تكرمي املوظفني املثاليني لعام 2008 مساء اول 
من امس في مبنى الوزارة، وأشــــار إلى أن الوزارة 
حصلت على موافقة ديوان احملاســــبة للتوقيع مع 
مكتب استشــــاري للتقييم واالشراف على إصالح 
احملطــــة، الفتا إلى أن الوزارة جتــــري حاليا اعمال 

اصالح اعادة تأهيل احملطة إلى سابق عهدها.
أما حول ما يثار عن عدم رغبة وزارة األشغال تأهيل 
شركات اخرى غير التي تقدمت إلى جلنة املناقصات 
املركزية للفوز مبشروع جسر الشيخ جابر، فقال: إن 
وزارة األشغال كانت واضحة خالل مراسالتها مع جلنة 
املناقصات بخصوص املشروع الذي مت تأهيل بعض 
الشركات املتقدمة للفوز به، مبينا أن اعادة التأهيل 
للشــــركات مرة أخرى ستأخذ وقتا طويال.  وأشار 
إلى أن الوزارة أرسلت املشروع إلى جلنة املناقصات 
منذ عدة أسابيع ومازالت بانتظار قرار اللجنة، الفتا 
إلى أن اللجنة تفهمت وجهة نظر الوزارة في اآلونة 
األخيرة، وسيتم طرحه للشركات التي تقدمت للفوز 
به. وأكد الكليب أن االجنازات التي حققتها الوزارة 
على مدى السنوات السابقة خير دليل على ما تزخر 
به الوزارة من كفاءات ومقدرات تؤمن للوزارة املضي 
في مسيرتها. وأضاف: اننا نحتفل بتكرمي مجموعة 
من املوظفني الذين حازوا ثقة مسؤوليهم كموظفني 
مميزين ومجتهدين في مجال عملهم، معربا عن فخره 

بكون الوزارة من اجلهات األولى التي قامت برعاية 
مثــــل هذا احلفل الذي يعتبر فرصة قيمة وايجابية 
خللق جو من الود واالحترام واملشاركة االيجابية 
بني املوظفني بعيدا عن أجواء العمل لنشــــهد جناح 
خطط الوزارة في دعم مسيرتها في خلق الكفاءات 
ودعمها من رؤســــاء ومرؤوسني سابقني ومحليني. 
مشددا على ضرورة تضافر اجلهود ومضاعفة البذل 
والعطاء إلجناز العديد من املشاريع الضخمة التي 
تعتزم الوزارة تنفيذها خالل املرحلة املقبلة لتواكب 
التطورات اجلارية واملستقبلية واضعني نصب اعيننا 
السعي احلثيث واملتواصل وراء حتقيق أضخم وأنبل 
األهداف، معربا عن سعادته في تضمن احلفل تكرمي 
مجموعة من الشــــباب الكويتي الذين جمعهم حب 
الوطن وأهداف سامية انطلقوا لتحقيقها من خالل 
إنشاء مركز للعمل التطوعي حتت شعار )سنيار( 
للحفاظ على البيئة البحرية. من جانبه قال م.أنور 
املال في كلمــــة نيابة عن املكرمني: ان التكرمي إن دل 
على شيء فإمنا يدل على وعي وحرص املسؤولني 
في وزارة األشغال على إرساء قواعد األلفة واملودة 
والتي تنعكس على حسن أداء العمل واجنازه على 
أكمل الوجه وإضفاء روح التعاون وجتديد النشاط 
وحتفيــــز املوظفني على التنافس الشــــريف ملا فيه 
مصلحة العمل. وشكر رؤساءهم في األشغال الذين 
كان لهم الفضل في اختيارهــــم كموظفني مثاليني، 
الفتا إلى انهم لم يألوا جهدا في تقدمي خبراتهم لنا 
وتفهمهم آلرائنا ومقترحاتنا وذلك لالرتقاء مبستوى 
العمل. من جهته اشاد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
الصبيح باملبادرة التي قامت بها وزارة األشــــغال، 
متمنيــــا أن تكون حافزا للموظفــــني ودافعا للقيام 
بأعمالهم املوكلة إليهم. وكشف عن نية البلدية القيام 
بتكرمي املوظفني املثاليني خالل الفترة القريبة املقبلة، 
مشيرا إلى دور البلدية ومساهمتها في معاجلة اآلثار 
واملشاكل التي خلفتها محطة مشرف من خالل قيامها 
بتزويد األشغال مبا يقارب 400 صهريج يسهل نقل 

مياه الصرف.

م.عبدالعزيز الكليب مكرما أحد املوظفني

المكرمون في الحفل
املوظفون املثاليون

املتقاعدون من الوزارة
رئيس نقابة العاملني بوزارة األشغال

املقرئ  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.. 
قتيبة الزويد

ممثلو وزارة اإلعالم
اجلهات املساهمة مبحطة مشرف

الشـــيخة أمثال األحمد رئيســـة مركز العمل 
التطوعي »سنيار«

فريق الغوص »سنيار«
م.أحمد الصبيح مدير عام بلدية الكويت

اللواء جاسم املنصوري مدير عام اإلطفاء
الفريق محمد البـــدر رئيس متابعة القرارات 

األمنية

مساعد العسعوسي م.علي الشريدة


