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عائلــة بركــات

تتقدم

ال�شركة الكويتية الأمريكية

للمواد الغذائية

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

بخال�ص العزاء من

�شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 

وي�شكنه ف�شيح جناته، وان يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان

طــارق جــورج بركــات

صفر أكد أن الوزارة مقبلة على مرحلة حافلة من المشاريع

»األشغال«: اتفاقيتان و4 عقود لقطاعي الطرق والمشاريع اإلنشائية بقيمة 31 مليون دينار
دانيا شومان

وّقع وزير األش����غال العامة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدية د.فاضل صفر اليوم اتفاقيتني و4 عقود ملشاريع 
هندسة الطرق وقطاع املشاريع اإلنشائية بقيمة تصل 

الى 31 مليون دينار.
وأعرب الوزير صفر خالل توقيع العقود عن افتخاره 
بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع اخلاص في املساهمة في 
تطوير اخلدمات العامة من خالل قيامه بتنفيذ العديد من 
املشاريع اخلدمية بالتعاون مع أجهزة وزارة األشغال.

وقال انه بعد إقرار اخلطة االمنائية من قبل مجلس 
األمة بدأ العمل على تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة عن 
طريق التعاون والتنسيق فيما بينها مبينا ان اخلطة تتركز 
حول التوجه السامي لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا عامليا.
واشار الى ان اغلب املشاريع التي تتضمنها اخلطة 
مش����اريع طموحة تتعلق بالتنمية البشرية بجوانبها 
التعليمية والثقافية باالضافة الى املش����اريع اخلدمية 
وتطوير املرافق العامة في الدولة مبا يتناسب والطموح 

الذي تسعى له القيادة السياسية في الدولة.
وأوض����ح ان الوزارة مقبلة عل����ى مرحلة حافلة من 
ط����رح واجناز وتنفيذ مجموعة من املش����اريع املتعلقة 
بتطوير البنى التحتية في الدولة باالضافة الى املشاريع 

احليوية األخرى.
وق����ال ان الوزارة بدأت فعليا بطرح تلك املش����اريع 
التي كانت باكورتها فتح مظاريف مشروع ميناء بوبيان 

البحري ومن ثم القيام بأعمال الترسية.
وأعلن عن قيام الوزارة بطرح مشروع جسر الشيخ 
جابر بالتنسيق مع جلنة املناقصات املركزية كاشفا عن 
حتديد اللجنة موعد فتح مظاريف املش����روع في الثامن 
من يوليو املقبل مش����يرا الى مض����ي الوزارة في تنفيذ 
مش����روع مستش����فى جابر بعد اصدار امر تكليف عمل 

للمقاول املنفذ بإشراف مهندسي الوزارة.
وكشف صفر عن حتضير الوزارة للوثائق ومستندات 
مجموعة كبيرة من املشاريع متهيدا لتوقيعها يوم االربعاء 
املقبل باالضافة الى توقيع عقد تصميم مشروع املطار في 
األسبوع الذي يليه معتبرا مشروع املطار من املشاريع 
الضخمة التي تولي لها الوزارة أهمية خاصة الستيعاب 

الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي املطار.

وذكر ان أعمال االتفاقية تشمل تقدمي جميع اخلدمات 
الالزمة للمرحلة األولى وهي الدراسة والتصميم األولي 
واعداد مس����تندات ووثائق املناقصة وتأهيل املقاولني 
وتقييم العطاءات وحتضير مس����تندات العقد باالضافة 
الى األعمال االختيارية )الهندسة القيمية  دراسة تقييم 
املخاطر( والقيام بأعمال اإلشراف )اختياري( على تنفيذ 
أعمال الطريق املستحدث من مدينة الصبية الى حدود 

العبدلي.
واضاف ان االتفاقية الثانية تأتي خلدمات اإلشراف 
على تنفيذ أعمال إنشاء واجناز وصيانة طرق ومجاري 
امطار وصحية وخدمات اخرى مبنطقة الفنيطيس بقيمة 
1.947.108 مليون دينار ومدتها 27 شهرا ألعمال اإلشراف 

على تنفيذ األعمال.
وأوضح ان أعمال االتفاقية هي القيام بأعمال اإلشراف 
على تنفيذ أعمال إنشاء واجناز وصيانة طرق ومجاري 

واشار صفر الى وجود قرار من مجلس الوزراء إلنشاء 
هيئة عامة الدارة جزيرة بوبيان ومدينة احلرير مبينا ان 
ادارة الفتوى والتشريع انتهت من اعداد مشروع القانون 
في حني تقوم الهيئة العامة لالستثمار بدراسة اجلوانب 

االقتصادية واملالية والفنية للمشروع قبل طرحه.
من جهته قال الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق 
م.حسني املنصور ان اتفاقية الدراسة والتصميم واإلشراف 
على تنفيذ الطريق املس����تحدث من مدينة الصبية الى 
حدود العبدل����ي تبلغ تكلفته����ا353.691 دينارا ألعمال 
املرحلة االولى )الدراسة والتصميم( باالضافة الى األعمال 

االختيارية.
واضاف املنصور ان أعمال املرحلة الثانية )اإلشراف 
على التنفيذ( تصل مدتها الى 15 شهرا ألعمال التصميم 
و39 شهرا ألعمال اإلشراف على التنفيذ وتتكلف 1.868.366 

دينارا.

وأشار الى ان املخطط الهيكلي في البلدية يشتمل على 
مجموعة كبيرة من املشاريع التي أحيلت الى جلنة البيوت 
االستشارية في املجلس األعلى للتخطيط والتنمية متهيدا 
للبدء في دراسة العاصمة واملناطق الشمالية والغربية 
لتطويره����ا باالضافة الى املناط����ق اجلنوبية واملناطق 
الصناعية واحلرفية في منطقة الشويخ الفتا الى ان تلك 

املشاريع والدراسات ستساهم في التنمية.
واض����اف ان هناك جلنة مكلفة م����ن مجلس الوزراء 
للتحقيق في حادثة مش����رف مبينا ان إحدى توصياتها 
الرئيسية اس����تبعاد مقاولها من جميع مشاريع الدولة 

»ونحن ملتزمون بذلك«.
وذكر ان الوزارة جتري حاليا أعمال الصيانة واالصالح 
جلميع اخلطوط املغذية حملطة مشرف باالضافة الى تنظيف 
احملطة واجراء بعض األعمال مبينا وجود جلنة مشكلة 

من الوزارة للتنسيق فيما يخص اصالح احملطة.

امطار وصحية وخدمات اخرى مبنطقة الفنيطيس )املرحلة 
االولى املرحلة الثانية(.

واش����ار الى ان عقد إنش����اء واجن����از وصيانة طرق 
ومجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى مبنطقة الري 
تبلغ تكلفته 2.083.665 مليون دينار ويس����تغرق 540 
يوما ويشتمل املش����روع على استحداث طرق رئيسية 
وداخلية ومجاري صرف وأمطار ومجاري صرف صحي 
واألعمال املدنية للهاتف وأعم����ال اإلنارة وأعمال املياه 

واألنظمة املرورية.
وقال املنصور ان عقد إنشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى مبنطقة املهبولة 
)املرحلة االولى( تبلغ تكلفته 13.807.624 مليون دينار 
ومدته 900 يوم ويشمل الطرق الرئيسية واملؤقتة وشبكات 
الصرف الصحي ومجاري االمطار وأعمال التغذية باملياه 

العذبة وأعمال الكهرباء واألعمال املدنية للهاتف.
بدوره اكد الوكيل املس����اعد لقطاع هندسة املشاريع 
اإلنشائية م.حسام الطاحوس ان أكبر ميزانية في القطاع 
هي ل����وزارة الصحة والعدد األكبر للمش����اريع لوزارة 
الداخلية وعدد املش����اريع في القط����اع حاليا تصل الى 
108 مش����اريع في مراحلها املختلفة. وقال الطاحوس ان 
الوزارة توقع اليوم عقد إنشاء واجناز وصيانة مشروع 
مخفر خيطان والذي يعتبرآخر مش����روع تقوم الوزارة 
بتنفيذه لوزارة الداخلية بقيمة 1.397.000 مليون دينار 
وتستغرق مدته 640 يوما. واشار الى ان مخفر خيطان 
هو من املراكز احلكومية املهمة ملا س����يقدمه من خدمات 
اجتماعية بتوفير النواحي األمنية واخلدماتية في ظل 
ازدياد االحتياج الى تطوير النماذج احلالية ملراكز الشرطة 
وجعلها تقدم املزيد من اخلدمات لتسهيل امور املواطنني 
واملقيمني كما روعي الش����كل املعماري مبا يتناسب مع 
املنطق����ة التجارية احمليطة. وب����ني الطاحوس ان العقد 
اآلخر هو إلنش����اء واجناز وصيانة مركز ضاحية شرق 
األحمدي بقيمة 11.191.540 مليون دينار وتستغرق مدته 
730 يوما مبينا ان املش����روع يتكون من إنشاء واجناز 
وصيانة مباني السوق املركزي واحملالت ومركز تنمية 
املجتمع ومبنى الوحدة االجتماعية ومبنى املكتبة العامة 
ومبنى املركز الصحي ومبنى لوزارة التجارة والبلدية 
ووزارة الطاقة والبريد ومبنى املخفر ومبنى السرداب 

ومواقف السيارات اخلارجية وأعمال املوقع العام.

القحطاني: التنمية بحاجة إلى جيل الشباب الواعد
أكد رئيس جمعية املهندسللن م.طللال القحطاني ان التنمية 
البشللرية وحتفيز الهمم يحتاجان الللى دعم الكوادر الوطنية من 
كل املهن، في إشللارة إلى تعطيل اجلهات املعنية لكادر املهندسن، 
واضللاف ان حتفيز الهمم يحتاج الى دعم، وأي خطط تنموية لن 

تتحقق بالدعم املالي فقط دون دعم تنموي.
وأشار القحطاني الى ان التعاون والعمل اجلماعي بن الكويتين 
ومهنيتهم هي التي كانللت احد العوامل املؤثرة في العصور التي 

عاشها الكويتيون وخاصة في مرحلة ما قبل النفط.
وأكد ان هذه اللقاءات تهدف الى االسللتفادة من اخلبرات التي 
قدمت ونهضت بالكويت، مضيفا انه من الصعب العمل واألصعب 
منه تطوير العمل نحن في حاجة الى جيل الشللباب اجليل الواعد 
الذي يشللعر مبستقبله، نحن ال نتحدث عن روايات أو أساطير، 
بل نقوم بعمل، هناك فرق بن العمل وقيادة العمل، ال نريد اعماال 

تقليدية.

وزير األشغال األسبق عرض تجربته على الشباب بجمعية المهندسين

العيسى: أجهزة الدولة بحاجة إلى دماء شابة للقيام بالتنمية
اكد وزير االشغال األسبق خالد العيسى 
ان الكويت حتتاج الى فزعة العادة اطالق 
همم ابنائها وتنمية مهاراتهم لتعلم املهن 
الت����ي فقدها املجتم����ع الكويتي ولم يعد 
الكويتيون ميارس����ونها ج����راء قيامهم 
باالعمال الكتابية واملكتبية فقط، مؤكدا 
ان الكويت متتلك كل املقومات لالنطالق 
نحو املستقبل وحتقيق كل آمال ابنائها.

واضاف العيسى، خالل لقاء االربعاء 
الشهري الذي يعقد في جمعية املهندسني 
بحضور رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني، 
ان النية املخلصة والعمل والفكر اجليدين 
وعرضهما على الشخص صاحب القرار في 
الوقت املناسب عوامل تساعد على مشاركة 
اجلميع في اتخاذ القرار واملس����اعدة في 
تطوير البلد، مش����يرا الى ان العالقة بني 

احلاكم واحملكوم في الكويت مثالية.
وقال العيسى: عملت في الصناعة وفي 
االعالم وبدايتي من االعالم وكنت رئيس 
حترير الهدف في الستينيات، واشهد كل 
املشاهد السياس����ية، ولقد ضربت جلنة 
صياغة الدس����تور في ذلك الوقت اروع 
االمثلة في خدمة الوطن والوطنية. وحول 
قصة توزيره، قال العيسى: حدثت ازمة 
سياسية وباتصال من االمير الراحل الشيخ 
صباح الس����الم الذي كان في ذلك الوقت 
وليا للعهد ورئيسا للوزراء طلب مني ان 
اذهب اليه في القصر الذي في الساملية، 
وحاورني ساعة ونصف الساعة، وقال: 
ابيك وزي����ر الدولة، واختلفت معه حول 
احلقيبة الوزارية، وقلت له لي مالحظتان، 
خليني اختار ميداني وس����الحي وادري 
انك مقبل على معركة ووزارة املالية هي 
الواجهة، وبالوعة احلكم هي االش����غال 
فاجعلني انزح هذه البالوعة تبيني محارب 

هذا ميداني.
وتولى رئاسة البلدية محمد العدساني 
وانا االشغال، وذهبت الى مفتي الكويت 
وسألته عن احلدود بني امللكيتني العامة 
واخلاصة، حيث قال لي ان املد االعلى هو 
احلدود، ومن هن����ا انطلقت فكرة تنفيذ 

شارع اخلليج وبدأنا بذلك.
وح����ول مد ش����ارع اخللي����ج باجتاه 
املستشفى االميركي، قال: في تلك الفترة 
كان يزور الكويت احلبيب برقيبة وطلبوا 
مني التنظيف امام قصر السيف، ومددت 
الى سور دسمان ثم املستشفى االميركي 
واس����تمرت احلملة حتى مد الشارع الى 
الساحل احملاذي للسور. وعرض العيسى 
شيئا من تطور املجتمع الكويتي وحركة 
البناء فيه، فقال: اه����ل الكويت اتوا من 
شمال العراق ومن ايران وناس اتوا برا 
وبحرا واس����تقروا ف����ي الكويت، وكانت 

املساكن خيمة وبنوا اجلدار االول بالسعف 
واكتشفوا ان حرق الطني يتحول الى صخر 
واتوا باحلصى من البحر وخلطوه بالطني 
ثم قاموا بتطويره الى ان جاءت االرسالية 
االميركية واتوا باالسمنت وتطورت من 
بيت الش����عر الى االسمنت، والعامل كان 
يحمل على رأسه ويبني اما اآلن لم يعد 
لدينا اي مهنة من املهن االولى حتى الكفيف 
شغلوه في ذلك الوقت، واآلن لم يعد عندنا 
م����ن املهن اي ش����يء واصبحت وظائفنا 
مكتبية ميكن آخر املهن سائق التاكسي، 
وبعد اكتش����اف التاكسي الوردي لم يعد 
لدينا مهنة، والسؤال هو كيف نعيد للكويت 
مجدها بسواعد عيالها؟ البيروقراطية، وكل 
شيء يبدأ بفكرة تطرح في الوقت املناسب 
وامام الرجل املناس����ب، فانشاء محطات 
تقطير املياه بدأ بسؤالنا انفسنا في ذلك 
الوقت هل يعقل ان تس����تورد بلد املاء؟ 
اليوم نستورد حتى االعالف، ولم يبق اال 
البترول وهو حق لكل مواطن، وبحسبة 
بسيطة يحق لهذا املواطن 3 براميل يوميا، 
واليوم اصبحنا مليون واصبحنا نعيش 
حرب الشوارع والصحة وكل مرافقنا ضاقت 
ألننا ابتعدنا عن مهننا االصلية، فقد آن 
االوان ألن نضمن للكويتيني احلد االدنى 
من العيش وان نعلمهم املهن االصلية آن 

االوان ان نقبل هذا التحدي.
التحدي موج����ود وامكانيات النجاح 
موجودة وقيادتنا تطلب، فصاحب السمو 

االمير في اكثر من مناسبة يقول »اعينوني 
انا اخوك����م واآلن لدينا نقابات ومجتمع 
مدني والعالقات حميم����ة وخيرنا كثير 
فيجب ان نقبل التحدي«، اجل آن االوان 
لنفكر معا ونعيد املهنية واالخالص في 
العمل للكويت، واجهزتنا في حالة شيبة 
ويجب أن تأتيها دم����اء جديدة تعيد لها 
الشباب فهذا هو االساس ألي خطة تنمية، 
وكل ش����يء بدأ بأفكار من قبل اجلميع، 
فنحن منلك املقومات: قيادتنا بالتراضي 
وقانعون بها وقانعة بنا، ومنلك االمكانيات 
البشرية واملالية، لنخلص النية ونتوجه 
الى الرجل الصحي����ح من اولياء االمور، 
مشيرا الى اقتراح انشاء البلدية جاء ابان 

زيارة احد الشيوخ للبحرين.
وفي ختام اللقاء، قدم العيسى مشروعا 
للبناء مسبق الصنع، مشيرا الى انه عرضه 
على املعنيني لكن البيروقراطيني اعاقوا هذا 
املشروع، معلنا عن جائزة تقديرية ألي 
فكرة ملسابقة هندسية لتخفيض نفقات 
املباني وتش����كل لها جلنة من اجلمعية 
واجلامعة والفك����رة الثانية التي امتناها 
ان يشدوا حيلهم ويتبرعوا الجناز بيت 
بالنظام مس����بق الصنع خالل 100 يوم، 
وهذا يعني ان انتظار املس����اكن سيكون 
لفترة زمنية بس����يطة بدال من 20 عاما، 
داعيا لتطوع املهندسني القامة مثل هذه 
املن����ازل، والتفاصيل واآللي����ة مت��روكة 

للمن��ظمني.

م.طال القحطاني مكرما خالد العيسى خال اللقاء

بحث القنصل العام للكويت لدى مدينة 
هوش���ي منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر مع حاكم إقليم كانتا تران تان مان 
سبل تعزيز أواصر الصداقة بني البلدين السيما 

في املجاالت االقتصادية واالستثمارية.
وق���ال البدر في بي���ان صحافي امس ان 

الزي���ارة تأتي في إطار التعرف الى عدد من 
األقالي���م املهمة التي تلع���ب دورا مميزا في 

تنمية االقتصاد الڤيتنامي.
وأوضح ان���ه مت خالل اللق���اء طرح كل 
املس���ائل واالهتمامات املش���تركة التي من 
شأنها تعزيز أواصر الصداقة بني البلدين، 

السيما في املجاالت االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية. من جانبه، أشاد حاكم املدينة 
بهذه الزيارة التي تعتبر أول زيارة يقوم بها 
مسؤول كويتي الى اإلقليم، معربا عن تطلعه 
الى تعزيز أوجه االستثمار مع الكويت في 

شتى املجاالت.

قنصلنا في ڤيتنام التقى حاكم إقليم كانتا


