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»األشغال« مستمرة في تنفيذ الطرق واملشاريع اخلدمية وفي اإلطار جسر الشيخ جابر

»األشغال« بدأت بتنفيذ مشاريع طرق الدائري األول وجمال عبدالناصر والجهراء

المنصور: طرح مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر وفتح المظاريف 8 يوليو 
أعلنت وزارة االش���غال العامة عن حترك 
عجلة الوزارة لتنفيذ خطة التنمية مبينة ان 
الوزارة مقبلة عل���ى مرحلة حافلة من طرح 
واجناز وتنفيذ مجموعة من املشاريع املتعلقة 

بتطوير البنى التحتية في الدولة.
وقال الوكيل املساعد لشؤون هندسة الطرق 
بالوزارة م.حسني املنصور امس ان الوزارة بدأت 
فعليا بتنفيذ مشاريع الطرق في البالد كالدائري 
االول وطريقي جم���ال عبدالناصر واجلهراء 

وعدد من التقاطعات الرئيسية وغيرها.
واوضح املنصور ان الوزارة ستقوم بطرح 
مشروع جسر الشيخ جابر االحمد بالتنسيق 
مع جلنة املناقصات املركزية كاشفا عن حتديد 
اللجنة موعد فتح مظاريف املشروع في الثامن 

من يوليو املقبل.
واس���تعرض املنصور مكونات مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد الذي يشتمل على أعمال تصميم وبناء جسرين بحريني 
أحدهما وصلة الصبية )اجلسر الرئيسي( والثاني جسر وصلة 

الدوحة.
واضاف ان جسر وصلة الصبية يشتمل على انشاء جسر 
بحري بطول 37.5 كيلومترا تقريبا يعبر جون الكويت ويبدأ 
من تقاطع طريق الغزالي السريع مع الطريق من ميناء الشويخ 

وصوال حتى طريق الصبية السريع.
واش���ار املنصور الى ان الهدف من انش���اء مشروع وصلة 
الصبية اختصار املسافة من مدينة الكويت الى مدينة الصبية 

حتى 37.5 كيلومترا بدال من 104 كيلومترات.
واضاف ان جسر وصلة الدوحة يشتمل بدوره على انشاء 
جس���ر بحري وطريق بطول 16 كيلومت���را تقريبا يعبر جون 
الكويت باجتاه الغرب مرورا بجزيرة ام النمل حتى رأس عشيرج 

ومن ثم الى طريق وصلة الدوحة.
واوضح انه فضال عن اختصار املس���افة 
فان أحد اهداف مش���روع جسر الشيخ جابر 
األحمد املساعدة على تنفيذ مشروع تطوير 
مدينة الصبية املتوقع ان تضم مس���تقبال ما 

يقارب 750 ألف نسمة.
وبني ان مسار جسر وصلة الدوحة يساعد 
في فك االختناقات املرورية من منطقة الشويخ 
خاصة على طريق الغزالي السريع والناجتة 
عن حركة مرور الشاحنات الكبيرة )الداخلة 
واخلارجة( الى ميناء الش���ويخ والعمل على 

حتويلها الى طريق الدوحة.
وكشف عن ان مسار جسر وصلة الصبية 
سيبدأ من منطقة الشويخ ليتصل مع تقاطع 
طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبد الناصر عابرا جون 
الكويت ش���ماال الى منطق���ة الصبية بط���ول 37.5 كيلومترا 

تقريبا.
واضاف ان مسار جسر وصلة الصبية يشمل انشاء جزيرتني 
صناعيتني مبساحة 30 هكتارا لكل منهما فضال عن جسر رئيسي 
للمالح���ة بارتفاع 23 مترا يكون مرتفعا من نقطة البداية )من 
طريق الغزالي( وصوال حتى مدينة الصبية بطول 31 كيلومترا 

تقريبا.
وأضاف ان كال من اجلزيرتني الصناعيتني )شمالية وجنوبية( 
حتتوي على مبان خلدمات املرور والطوارئ واجلهات املختصة 
ملراقبة صيانة اجلس���ر ومحط���ة للتزود بالوقود ومرس���ى 

للقوارب.
وختم املنصور قائال ان جس���ر املالحة الرئيس���ي )معلق( 
س���يكون بارتف���اع 23 مترا وبفتحة مالحية تبل���غ 1220 مترا 

للسماح مبرور السفن.

م.حسني املنصور

نقابة »المحاسبة«: رحلة العمرة
لألعضاء 25 الجاري

نقابة العاملين بـ»الناقالت« 
تطالب بالتجاوب مع مطالبها

ص���رح رئي���س مجلس 
ادارة نقابة العاملين بديوان 
المحاسبة د.ممدوح العنزي 
ب���أن مجل���س ادارة النقابة 
سينظم رحلة العمرة الرابعة 
العمومية  ألعضاء الجمعية 
للنقابة وعائالتهم الكرام وذلك 
25 الجاري التي تستمر حتى 

27 منه.
وأوضح العنزي ان الرحلة 
مدعوم���ة مادي���ا لألعضاء 
المنتسبين للجمعية العمومية 
وتقدم كل الخدمات وتوفير 
سبل الراحة للمعتمرين، حيث 

تبل���غ القيمة اإلجمالية للمعتمر عضو النقابة مبلغ 95 دينارا 
والتي تشمل اإلقامة في فندق زمزم والغرف مطلة على الحرم 
الشريف وتقديم وجبات اإلفطار والغداء بنظام البوفيه المفتوح 
وتخصيص قاعة خاصة للسيدات وايضا قاعة للرجال مع عدم 

مشاركة اي وفد آخر وتقديم هدايا مجانية للمشاركين.
وبين انه سيتم اجراء قرعة الختيار العدد المطلوب للمشاركة 
في رحلة العمرة، حيث بلغ عدد المش���اركين حتى تاريخ هذا 
 البيان 150 ش���خصا مش���تركا. واختتم العنزي تصريحه بأن 
النقابة تحرص عل���ى توفير كل الخدم���ات ألعضاء الجمعية 
العمومية من خالل التعاقد مع المراكز الصحية والمستشفيات 
والمنتجعات الس���ياحية والفنادق واألماك���ن الترفيهية التي 
تش���مل خصومات على األسعار األساس���ية وان مجلس ادارة 
النقابة يمضي قدما نحو تقديم ما هو أفضل ألعضاء الجمعية 

العمومية للنقابة.

صرح رئيس نقابة العاملني بش���ركة ناقالت النفط الكويتية 
يوسف الشايجي بأنه يش���عر بالسعادة والفخر ملدى االستجابة 
التي متت من قبل باقي زمالئه رؤس���اء النقابات النفطية الزميلة 
تلبية لدعوته لعقد االجتماع التش���اوري األول الذي عقد مس���اء 
22 فبراي���ر املاضي فيما بينهم لتبادل وجهات النظر حول العديد 
من املواضيع العاملية ذات االهتمام املشترك واملدرجة على جدول 
أعمالهم والتي تهم العديد من اخوانهم العاملني بالقطاع النفطي، 
ومت االتفاق على حتديد اجتماع تشاوري ثان بحضور رئيس احتاد 
عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع رؤس���اء نقابات 
القطاع النفطي على ان يعقد مس���اء يوم األحد املوافق 2010/3/7 
وذلك لوضع آلية للمطالبات اخلاصة بالعاملني بالقطاع النفطي. 
واختتم الشايجي تصريحه مبناشدة جميع املسؤولني بالتجاوب 
م���ع مطالب عمال القطاع النفطي تقدي���را جلهودهم ودورهم في 
زيادة الناجت القومي ومبا يعود بالنفع على جموع شعبنا الكويتي 
الكرمي في ظل قائد مس���يرتنا صاحب الس���مو األمير وولي عهده 

األمني حفظهما اهلل ورعاهما.

تزكية محمد األحمد رئيسًا 
للجمعية الكويتية لحماية البيئة

عقد مجلس إدارة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة اجتماعه 
األول لتشكيل هيئته اإلدارية اجلديدة بعد االنتخابات األخيرة 
ومت اختيار كل من وبالتزكية: محمد داود األحمد � رئيسا ملجلس 
اإلدارة وأحمد جاسم احلميضي � نائبا للرئيس ووجدان علي 
العقاب � أمينا عاما ويوسف عبدالعزيز الكوس � أمينا للصندوق 
وعضوية كل من األس���تاذ د.مشعل املشعان ويوسف الفياض 

ويوسف الغنيم.
من جهته، صرح رئيس مجلس اإلدارة اجلديد محمد األحمد 
بأن املجلس سيعمل على استكمال جهود املجلس السابق على كل 
األصعدة حلماية البيئة، مؤكدا ان الباب مفتوح اليوم أمام جميع 
املهتمني بالعمل البيئي في الدولة، خاصة في اجلهات احلكومية 
املعنية، وشكر األحمد مجالس إدارات اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة السابقني ومنذ نشأتها، على اجلهود الكبيرة التي بذلوها 

من اجل حماية البيئة في الكويت وتعهد مبواصلة املسيرة.
يذكر ان انتخابات اجلمعية الكويتية حلماية البيئة كانت قد 
جرت األسبوع املاضي وأسفرت عن فوز قائمة التغيير والتطوير 

بجميع املقاعد األربعة التي مت التنافس عليها.

د. ممدوح العنزي

حتت رعاية

�سمو رئي�س جمل�س الوزراء

خالل الفرتة من 6 - 9 مار�س 2010 على فرتتني �سباحية وم�سائية

حفل الفتتاح ال�ساعة  9 �سباح اليوم الأحد 2010/3/7
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