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الوزيران د.محمد البصيري ود.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب خالل توقيع العقود

تكرمي الوزير د.محمد البصيري بحضور عبداحملسن املزيدي وسعود العسعوسيد.محمد البصيري يوقع على أحد الطوابع القدمية

يستغرق 5 سنوات من بداية التنفيذ

خالل احتفال قطاع البريد بمرور 50 عامًا على انضمام الكويت التحاد البريد الدولي

»األشغال« و»المواصالت« وّقعتا اتفاقية تنفيذ مبنى الركاب الجديد
بمطار الكويت الدولي بقيمة 27 مليون دينار الستيعاب 20 مليون راكب

دانيا شومان
اعتبر وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر مشروع مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي من املشاريع 
احليوية التي تندرج ضمن املشاريع احليوية في برنامج عمل احلكومة، 
مبينا أن املشروع مت اإلعداد له منذ فترة من الزمن عن طريق الطيران 
املدني بالتنس���يق مع وزارة األشغال العامة والقطاع اخلاص ملواكبة 

احلاجة املستقبلية في ظل زيادة الكثافة السكانية.
وأعلن د.صفر خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده امس بحضور وزير 
املواصالت د.محمد البصيري مبناسبة توقيع اتفاقية دراسة وتصميم 
واإلشراف على تنفيذ مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي بقيمة 
تصل إلى 27 مليون دينار أن إنشاء املشروع يستغرق 5 سنوات منذ 
بداية العمل عل���ى تنفيذه، مؤكدا أن برنامج العمل احلكومي واخلطة 
التنموية مسؤولية وطنية مشتركة بني جميع السلطات واملؤسسات 
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم وكل من يعيش على ارض البالد، الفتا 
إلى أن هناك دورا أساسيا في القطاع اخلاص من خالل جذبه للمساهمة 
في تنفيذ مش���اريع الدولة بتبسيط االجراءات والتشريعات لتسهيل 
مهامه وأيضا توفير فرص العمل وخاصة في القطاع اخلاص لتقليل 
املصروفات املتضخمة في امليزانية، الفتا إلى انه البد من التركيز على 
املنهج العلمي في األعمال واالستفادة من التقنيات والبحوث واالهتمام 
بالبيئة وتطوير الدوائر احلكومية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية 
وربط مخرجات التعليم بحاجة الس���وق وإبراز االجنازات احلكومية 
من خالل وس���ائل اإلعالم املختلفة، مشيرا إلى أن كثيرا من االجنازات 

ال تأخذ حقها إعالميا.
وقال ان برنامج العمل احلكومي يقوم على مقومات املجتمع املتماسك 

والروح اإليجابية في عملية التنمية.
وأكد د.صفر ان املخطط الهيكلي ال���ذي مت إقراره من قبل البلدية 
وصدر به مرس���وم بهذا الشأن نص على إنشاء مطار جديد في شمال 
مدينة الكويت، مضيفا إلى ان مجلس الوزراء طلب اإلبقاء على املوقع 
احلال���ي للمطار مع إجراء أعمال توس���عة فيه لرف���ع كفاءته وطاقته 

االستيعابية.
وكشف عن قيام الوزارة بالتنسيق مع ادارة الطيران املدني حول 
إمكانية إنشاء مطار جديد في شمال الكويت خاصة ان املجال اجلوي 
وحركة الطائرات يحتاجان إلى مس���احات كبيرة، مبينا ان املوضوع 

مازال حتت البحث والدراسة الفنية.

ومنها توسعتها وتوسعة ميناء بوبيان، مؤكدا ان عروض بناء السكك 
احلديدية س���يتم بعد شهرين من قبل املكاتب االستشارية مشيرا إلى 
قصر الدورة املستندية التي ستساهم بشكل كبير في تنفيذ املشروع 
الذي سيسهل عملية تقل الركاب والبضائع وغيرها من املشاريع ومنها 
إنش���اء هيئة عامة لالتصاالت التي ستنظم عملية االتصاالت الدولية 
وغيرها من اخلدمات مؤكدا أن قانون االتصاالت في طور الدراسة لدى 
اللج���ان املختصة في مجلس الوزراء مؤكدا انه خالل االنعقاد احلالي 

سيتم االنتهاء من مشروع قانون هيئة لتنظيم االتصاالت.
وفيما يخص جلنة تقصي احلقائق التي شكلها في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية اشار البصيري الى أن تشكيل اللجنة لن يتعارض مع 
آلية سير »الكويتية« للخصخصة وإمنا سيساهم في تنفيذ السياسة 
اجلديدة، مش���يرا إلى أن الفساد املالي واإلداري املنتشر في الكويتية 
س���يتم كشفه من خالل جلنة التحقيق احملايدة التي ستعلن نتائجها 

بعد شهرين من اآلن.
وأش���ار د.البصري إلى ان ترسيخ روح التعاون بني السلطتني في 
إقرار املشاريع التنموية وخطة عمل احلكومة خاصة في ظل اإلقبال على 
قانون اخلصخصة وقانون جلنة املناقصات اجلديد بثوبه اجلديد والذي 
سيقضي بشكل مباشر على كثير من العقبات والسلبيات املوجودة في 
قانون املناقصات القدمي، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تنموية وحيوية 

ضخمة إضافة إلى 40 شركة مساهمة مهمة خالل الفترة املقبلة.
وبني أن تلك القوانني واملش���اريع حتتاج إلى سيولة كبيرة سواء 
من الدولة أو مس���اهمة من القطاع اخلاص وبال شك حتتاج إلى دورة 

مستنديه سريعة وآلية تنفيذ عالية جدا.
من جهته قال الوكيل املساعد لشؤون هندسة املشاريع اإلنشائية 
م.حسام الطاحوس ان االتفاقية عبارة عن دراسة وتصميم واإلشراف 
على مشروع مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي بطاقة استيعابية 
13 مليون راكب سنويا، مشيرا إلى أن املبنى يقام على مساحة 130.000 
متر مربع مخصصة ملبنى الركاب ضمن موقع كلي مبساحة 504.257 
مترا مربعا ويتضمن املبنى عدد 28 بوابة منها عدد 8 بوابات للطائرات 
من طراز 380، الفتا إلى ان املشروع يشمل على فندق ترانزيت وعدة 
مناطق خدمية وكذلك عدد 2 مواقف س���يارات متعددة الطوابق بطاقة 

استيعابية 4500 سيارة.
وب���ني الطاحوس أن مدة االتفاقية ألعمال الدراس���ة والتصميم 24 

شهرا اما أعمال اإلشراف على التنفيذ فهي 36 شهرا.

وأش���ار إلى أن املجلس البلدي اصدر قرارا بإجراء أعمال توسعة 
املطار احلالي بعد طلب مجلس الوزراء ذلك، مبينا أن وزارة األشغال 
كونها مقاول الدولة التنفيذي س���تعمل على تنفيذ تلك الطلبات وكل 

ما حتتاجه وزارات الدولة.
وأكد ان الباب مفتوح أمام جميع الش���ركات بالتنس���يق مع وزارة 
األشغال على تنفيذ املشاريع التي تعمل على طرحها ضمن االشتراطات 

اخلاصة املتبعة في جلنة املناقصات املركزية.
وأعلن عن قيام مقاول مش���روع مستش���فى جابر بتنفيذ األعمال 
التحضيرية للمشروع وتنفيذ الفرشة األولى للعازل قبل صب اخلرسانات 
واألعم���دة للمش���روع، مؤكدا ان أعمال التنفي���ذ جارية ضمن اخلطة 

املوضوعة لذلك.
وكش���ف عن قيام الوزارة بالتنس���يق مع مقاول املشروع لتدريب 
موظفي ومهندسي الوزارة بشكل ميداني باإلضافة إلى ارسال بعثات 
جلمهورية مصر العربية، مش���يرا إلى تنظيم دورات تدريب من قبل 
الوزارة لبعض طلبة اجلامعة لالس���تفادة من اخلبرات العملية خالل 

مشاركتهم في املشاريع.
وأفاد وزير املواصالت د.محمد البصيري بأن توقيع االتفاقية لدراسة 
وتصميم واإلشراف على مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي 

هو أمر حيوي الستيعابه ما يقارب 20 مليون راكب سنويا.

وأضاف د.البصيري أن مشروع الركاب مدرج ضمن اخلطة التنموية 
احلكومة التي اقرها مجلس األمة قبل الفترة املاضية، مؤكدا في الوقت 
ذاته ان هناك مشاريع تنموية كبرى سيتم تنفيذها في مطار الكويت 
باإلضافة إلى توس���عة مدرجني وإطالتها باإلضافة إلى إنشاء مشروع 
»مدينة شحن« والتي ستكون اكبر مدينة شحن في الشرق األوسط، 
مشيرا إلى أن تنفيذ هذه املش���اريع سيساهم وبشكل كبير في جعل 

الكويت مركزا ماليا بحلول عام 2035.
وأكد ان سمو رئيس مجلس الوزراء مهتم جدا بتنفيذ هذه املشاريع 
احليوية من خالل إصراره على تقليل الدورة املس���تندية لتصل ألقل 
من 5 س���نوات، مؤكدا انه بعد 5 سنوات من اآلن سيتم افتتاح مبنى 

الركاب اجلديد والذي سيتسع ل� 20 مليون راكب سنويا.
وأش���ار البصيري إلى السياسة احلكومية التي انتهجتها في فتح 
األجواء بني البلدان ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية النقل اجلوي 

من والى مطار الكويت.
وفيما يخص مش���اريع وزارة املواصالت أكد البصيري انها كثيرة 
ومتعددة ومنها افتتاح مركز احلكومة مول في محافظة األحمدي االثنني 
املقبل الذي يعتبر تكملة لسلسلة احلكومة مول في برج التحرير، هذا 
باإلضافة إلى أن مركز احلكومة مول في اجلهراء سيتم افتتاحه في نهاية 
الشهر اجلاري، هذا باإلضافة إلى عدد من املشاريع التي تتعلق باملوانئ 

مع  التنس�يق  صف�ر: 
»الطيران المدني« للوقوف 
مطار  إنشاء  إمكانية  على 
الكويت ش�مال  جدي�د 

البصي�ري: توج���ه 
شحن  مدينة  أكبر  إلنشاء 
في الش��رق األوس��ط 
ف�ي مط��ار الكوي��ت

وزير المواصالت: ملتزمون بإنشاء سكك الحديد وطرح مناقصة جديدة قريبًا لتطوير قطاع البريد
االجداد م���ن اجلها حتى وصلت 

الينا عبر السنني«.
وأع���رب عن أمل���ه اال يكون 
الي���وم مجرد حمل���ات من  حفل 
تاريخ وحسب امنا يكون امتدادا 

الى االجي���ال القادمة »فال يكفى 
ان يكون ماضين���ا مجيدا ولكن 
يجب ان نضيف اليه جديدا حتى 
يكون ماضينا حاضرا وحاضرنا 

مستقبال«.

)أسامة البطراوي(د.فاضل صفر ود.محمد البصيري وبعض املشاركني في توقيع اتفاقية مبنى الركاب

فرج ناصر
الدولة لش���ؤون  قال وزي���ر 
مجلس االم���ة ووزير املواصالت 
د.محمد البصي���ري في تصريح 
للصحافيني على هامش احتفال 
قطاع البريد مبرور 50 عاما على 
انضمام الكويت الى احتاد البريد 
الدولي، ان هناك مناقصة جديدة 
سيتم طرحها قريبا، حيث سيكون 
فيها طفرة نوعية وخدمة متميزة 
لقطاع البريد في الكويت وان يشهد 
القطاع في خالل اخلطة التنموية 
للبالد انشاء شركة مساهمة خلدمة 
البريد، مشيرا الى ان هذا القطاع 

حيوي جدا حت���رص فيه جميع 
دول العالم على استخدام احدث 
الوسائل والتكنولوجيا احلديثة 
في ايصال الرسائل وخدمات البرق 
والهات���ف والتلكس وغيرها من 

اخلدمات.
وأضاف د.البصيري ان الوزارة 
ملتزمة كليا مب���ا ورد في خطة 
التنمية بشأن حتديث قطاع البريد 
وانشاء سكك احلديد، مشيرا الى 
ان الوزارة ماضية في اقرار قانون 
هيئة االتصاالت من خالل مجلس 
الوزراء ومن ثم احالته الى مجلس 
االمة لكي يتم اصدار القانون في 

دور االنعقاد احلالي قبل االجازة 
الصيفية للنواب.

وأشار د.البصيري الى ان كل 
من يعمل في الكويت س���واء في 
مؤسسة املوانئ الكويتية أو في أي 
قطاع من قطاعات الدولة سيأخذ 
حقوقه كاملة، الفتا الى انه داعم 
جلميع حقوق العاملني في مؤسسة 
املوانئ ومقتنع متاما باحقيتهم 
في كامل البدالت والعالوات ومبا 
يتعلق باق���رار كادرهم الذي هو 
عل���ى رأس االولويات في اجندة 
مجلس اخلدمة املدنية وباذن اهلل 
سيسرون ملا يرونه من مفاجآت 

في القريب العاجل، مشيرا الى ان 
احلكومة ت���درس جميع البدالت 
والكوادر املوج���ودة في مجلس 
اخلدمة املدنية، وستعطي نظرة 
شاملة الكثر من 37 كادرا واقرار 
املستحق منها سواء للموظفني في 
مؤسسة املوانئ او الطيران املدني 
الرقابة اجلوية  او  سواء املالحة 
والذين ندعمهم بجميع االشكال 

في اقرار حقوقهم.
البصيري ان يتحول  ومتنى 
قطاع البري���د الى احد القطاعات 
املهمة بصورة اكبر من الش���كل 
احلالي، متوجها بالشكر الى القطاع 

على هذا االحتفال وتكرميه لكوكبة 
من العاملني من الرعيل االول الذين 
خدموا قطاع البريد وساهموا في 
الى هذه املرحلة  تطويره ونقله 

املفصلية في تاريخه.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
لقطاع البريد في وزارة املواصالت 
سعود العسعوس���ي ان الوزارة 
حتتف���ل بذكرى مرور خمس���ني 
عاما على انضمام الكويت الحتاد 
البريد العاملي مؤكدا ان احلديث 
عن البريد ال يتعلق بقطاع تولى 
منذ تأسيسه مهام عظيمة فحسب 
»امنا ع���ن حقبة هامة من تاريخ 

بلدنا املعاصر«.
واضاف ان الكويت مرت بكثير 
املتغيرات والتطورات خالل  من 
السنوات املاضية وكان بريد الدولة 
احدى االدوات الرئيسية للمجتمع 

ملواكبة هذا التغير والتطور.
واش���اد العسعوس���ي بدور 
الش���باب العاملني بقطاع البريد 
»فهم امتداد ملن سبقوهم وحرصهم 

دليل على االخالص في العمل«.
وقال »اننا بقدر ما نستطيع 
لم نذكر سوى حملات من تاريخ 
مجيد لندرك ان حاضرنا هو امتداد 
ماهــر �أحمــد بن �سليمملاضينا ولالستمرارية التي جاهد 

وعموم عائلة بن �سليم

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

ال�سيد/ حممود عي�سى �بر�هيم �حلافظ

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

و�لـــدته
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


