
محلياتاالحد  17   يناير   2010   14

م.حسني املنصور

تقاطعات وفي االطار بعض الطرق والدوارات

غالي العتيبي يطالب بعدالة تقييم 
الموظفين في الخدمات النفطية

حذر من استخدام المحسوبية والواسطة

دع���ا نائب رئيس 
نقابة العاملني بشركة 
خدمات القطاع النفطي 
غالي العتيبي مسؤولي 
الش���ركات النفطي���ة 
ال���ى توخ���ي العدالة 
التقارير  اعتم���اد  في 
الس���نوية والتي تعد 
في هذا الوقت من كل 
عام وتعتبر نقطة مهمة 

في ملف املوظفني.
واكد ان السنوات 
املاضية شهدت العديد 
م���ن االس���اليب غير 
النظيفة م���ن بعض 
املس�������ؤولني وكان 
للواسطة واحملسوبية 

النصيب االكبر في تقاريرهم وهو ما تسبب في تذمر عدد كبير 
من العاملني بالقطاع النفطي في البالد.

وح���ذر العتيبي من انتهاج تلك السياس���ة غير العادلة او 
املنصف���ة للعاملني الذين يفنون عمرهم في خدمة بلدهم بينما 
توضع اعلى التقييمات ملن ال يس���تحقونها من ارباب احلظوة 
من احملس���وبية والواسطة وهو امر س���نتصدى له بكل حزم 

وسنكشف كل مسؤول ال يراقب اهلل في تقاريره.
ودعا العتيبي اي موظف متضرر الى االتصال بنقابة شركة 
اخلدمات النفطية لعرض ش���كواه التي ستقدم العلى اجلهات 
املس���ؤولة في الدولة وسيتم اتخاذ موقف جماعي حازم جتاه 

العابثني بارزاق الناس وحياتهم.
وختم العتيبي تصريحاته بالتأكيد على ان تقييم املوظفني 
هو امر حيوي لصال���ح العمل واملراقبة اجلادة وهو امر يثلج 
صدورن���ا جميعا لكن ما ال يعقل ان يتم التقييم على اس���اس 
الواسطة واحملسوبية وليس العمل اجلاد واملخلص الذي يقوم 

به موظفو القطاع النفطي شريان احلياة في الكويت.

لمدة 60 شهرًا

المنصور: مباشرة مشروع تطوير طريق الجهراء
 يوليو المقبل بقيمة تقديرية تصل إلى 343 مليون دينار

 أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
هندسة الطرق بوزارة االشغال 
م.حسني املنصور ان مباشرة 
مشروع تطوير طريق اجلهراء 
ستكون في يوليو املقبل بقيمة 
تصل ال���ى 343 مليون دينار 

وملدة 60 شهرا.
وقال املنص���ور ل� »كونا« 
انه س���يتم م���ن خالل  امس 
املشروع إنشاء واجناز وصيانة 
طرق ومجاري أمطار وصحية 
وخدمات اخرى )كهرباء، مياه، 
هاتف( لطريق اجلهراء وشارع 
جمال عبد الناصر ضمن نطاق 

تطوير الطرق في البالد.
وحدد املنص���ور منطقة 
ونطاق أعمال املشروع التي 
ستبدأ تقريبا من بوابة اجلهراء 
في الشمال الشرقي ودوار االمم 
املتحدة في اجلنوب الغربي 
وامت���داد ش���ارع جمال عبد 
الناصر من الشمال الشرقي 

الى اجلنوب الغربي.
وأضاف ان منطقة املشروع 
تقع في اجلنوب الغربي ملدينة 
الكوي���ت وتعتب���ر رابطا مهما 
ورئيس���يا للمناطق الس���كنية 
الغربي���ة، اضافة ال���ى خدمتها 
للمنش���آت القائم���ة كجامع���ة 
الكويت والعديد من املستشفيات 
الرئيسية ووزارة الدفاع وكذلك 
ميناء الشويخ واالراضي احمليطة 

بامليناء.
وأشار الى تقاطع عدة طرق 
رئيسية مهمة مع منطقة املشروع 
كامتداد الدائري الرابع عند دوار 
االمم املتح���دة، وكذل���ك طريق 
الغزالي وطريق املطار وطريق 
الثاني، مبينا ان هناك  الدائري 
عدة مشاريع مهمة ورئيسية في 
طور الدراسة والتصميم مت أخذها 
في االعتبار لتتالحم وتتكامل مع 

اعمال املشروع.
واوض���ح ان من اب���رز تلك 

التنفيذي لشبكة مياه االمطار 
والص���رف الصح���ي ملدين���ة 

الكويت.
وقال املنصور ان نطاق اعمال 
مشروع طريق اجلهراء سيشمل 
كامل الطريق وحوالي 50% من 
الطرق الرابطة مع شارع جمال 
الطرق  الناصر ووصالت  عبد 
والتقاطعات احمليطة مبنطقة 

املشروع.
وبني املنص���ور ان الطرق 
التي سيتم انشاؤها عامة على 
مستوى سطح االرض ستتكون 
من ست حارات وذلك على مدى 
امتداد املش���روع وسيحتوي 
على جس���ور علوية رئيسية 
بطول تقريبي 22 كيلومترا في 
اجتاه طريق اجلهراء وحوالي 
21 كيلومت���را في اجتاه طريق 

جمال عبد الناصر.
واش���ار الى ان العقد يشمل 
اعمال طرق منخفضة متفرعة 

من اجلسر الرئيسي وذلك خلدمة 
املرور احمللي مبينا ان اجلسر 
الرئيسي للمشروع يحوي من 
ست الى ثماني حارات للطريق 
الرئيسي، وكذلك من حارة الى 
اثنتني للوصالت وطرقا رابطة 
مع اجلسر الرئيسي عددها من 

اربع الى ست حارات.
يذكر ان مجلس االمة اقر في 
جلسته االخيرة خطة التنمية 
ف���ي مداولتها االول���ى بإجماع 
النواب والوزراء احلضور البالغ 
عدده���م 59 لتحوي���ل الكويت 
الى مركز مالي. ووصف نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزي���ر التنمية 
ووزير االسكان الشيخ أحمد الفهد 
اإلجماع بالتاريخي، وان الكويت 
حتولت من التخطيط الشمولي 
الى التخطيط التأشيري، مبينا 
ان تكلفة امليزانيات باخلطة تبلغ 
37 مليار دينار قابلة للتغيير.

املشاريع تطوير طريق اجلهراء 
السريع وتطوير الطريق الدائري 
االول )املرحلة االولى( عند بوابة 
اجلهراء وتطوير الطريق الدائري 
الرابع عن���د دوار االمم املتحدة 
وتصميم وانشاء جسر الشيخ 
جابر االحمد الصباح واملخطط 

غالي العتيبي


