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دانيا شومان
أكد وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر حرص االشغال والبلدية 
على التعاون والتنسيق فيما 
بينها لتذليل جميع العقبات التي 
تعترض املشاريع اخلدمية التي 
يعمل اجلهازان على تنفيذها، 
مشيرا الى قيام وزارة االشغال 
مبراقبة شهرية للمشاريع التي 
تقوم االشغال بتنفيذها سواء 
املشاريع االنشائية أو املشاريع 
الهندسية الصحية ومشاريع 

الطرق لضمان تنفيذها حس���ب املواصفات القيادية في الوقت 
احملدد لها. وقال صفر خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد صباح 
امس لتوقيع مجموع���ة من العقود واالتفاقيات بقيمة إجمالية 
تبلغ 51 مليون دينار، مضيفا ان الوزارة قطعت ش���وطا كبيرا 
في تنفيذ املرحلة التاس���عة من مشروع جتديد شبكة الصرف 
الصحي في منطقة مش���رف باالضافة الى مجموعة اخرى من 
املشاريع اخلاصة لقطاع الهندسة الصحية وغيرها من القطاعات 
األخرى. واعلن صفر عن موافق���ة اجلهاز التنظيمي في بلدية 
الكوي���ت على معاجلة محطة تناك���ر منطقة املنقف التي كانت 
متثل مش���كلة كبيرة للحركة املرورية ف���ي املنطقة، مبينا ان 
اجلهاز س���يقوم برفع تقرير للمجلس البلدي بهذا الشأن ألخذ 
موافقته في تغيير مدخل احملطة بعيدا عن الطرق الرئيس���ية 

التي يستخدمها املواطنون.
وكش���ف صفر عن عزم وزارة االشغال بالتعاون مع البلدية 
ووزارة الكهرباء والقيام باعمال توس���عة للطرق السريعة في 
املناطق احلدودي���ة والزراعية كالعبدلي والنويصيب وغيرها، 

باالضافة إلى توفير خدمات اإلنارة لتلك الطرق.
واش���ار إلى وجود بعض التدخالت بني مش���اريع االشغال 
وبعض اخلدمات األخرى جلهات أخرى كوزارة الكهرباء وشركة 

نفط الكويت، سواء في مشروع 
الدائ���ري الثام���ن أو الطريق 
االقليمي الذي مير بني حقول 
النفط، مبينا ان الوزارة تعمل 
بالتنس���يق مع تلك اجلهات 
لتذليل العقبات التي تعترض 
تلك املشاريع من خالل وضع 
اساسات ودعامات حماية لتلك 
اخلطوط واالنابيب بالتعاون 

مع شركة النفط.
من جهته قال الوكيل املساعد 
لقطاع هندسة الصيانة فاضل 
العجمي ان عقد صيانة قطوعات 
اخلدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظتي حولي 
ومبارك الكبير بلغت قيمته 1.900.000 د.ك، وستستغرق 730 

يوما.
وبنف���س هذه القيمة مت توقيع عق���د آخر لصيانة قطوعات 
اخلدمات وطرق وس���احات ومؤسس���ات الدولة في محافظات 

العاصمة والفروانية واجلهراء.
وافاد العجمي بأن العقدين يشمالن أعماال انشائية صغيرة 
وصيانة عامة للطرق والس���احات مبا فيها الطرق والساحات 
املؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات اخلدمات واالعمال الطارئة 
واملتفرقة ومجاري االمطار ومخ���ارج البحر واالرصفة ملواقع 
مختلفة ومتفرقة. ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات 

الدولة.
وحتدث العجمي عن عقد اعمال البالط في محافظة األحمدي 
بقيمة 1.618.000 د.ك، ومدته 730 يوما، الفتا الى ان اعمال العقد 
تشمل على أعمال تطوير وجتميل وصيانة ارصفة وممرات املشاة 
ملواق���ع متفرقة وما قد يلزم من اعمال الصيانة العامة واملقدرة 
على أساس وحدة القياس لكل بند منها: األعمال الترابية � أعمال 
طبقة االساس � أعمال اخلرسانة � أعمال مجاري مياه األمطار � 

أعمال اخلدمات واملتفرقات.

الفهد: السماح لالبن األخير بالتقدم بطلب الرعاية السكنية
إعادة صرف بدل اإليجار لألسرة بعد توقفه

الشيخ أحمد الفهد في حديث مع م.علي الفوزان

وافق على اعادة صرف بدل االيجار 
لالسر التي توقف عنها صرف البدل 
لسابقة ورود اولويتها في التوزيع 
ولم تتقدم لتسلم البديل السكني 
او تسلمت بديال سكنيا وتنازلت 
عنه ثم دخلت قرعة توزيع القسائم 
على املخطط���ات. وقال ان القرار 
الذي اتخذ بناء على توجيهات من 
الشيخ احمد الفهد جاء لتقدمي رعاية 
سكنية فعلية خالل الفترة الواقعة 
بني اختيار الس���كن على املخطط 
والتس���لم الفعلي من اجل تأمني 
العيش الكرمي لألس���رة الكويتية 
في توفير الس���كن املؤقت حلني 
حصولها على السكن احلكومي. 
من جهة اخرى، اكد املركز في بيانه 
ان الشيخ احمد الفهد كلف ادارة 
املؤسسة التنسيق مع اجلهات ذات 

العالقة لدراس���ة اجراءات اصدار 
التملك مصحوبة بالرهن  وثائق 
العق���اري واتخ���اذ كل اخلطوات 
االيجابي���ة لتذليل املعوقات التي 
التملك  تعتري اص���دار وثائ���ق 
مصحوبة بتقري���ر رهن عقاري. 
وقال ان الوزير ش���دد على اتخاذ 
االجراءات االداري���ة والقانونية 
والتشريعية الكفيلة بتنفيذ هذه 
التوجهات ومب���ا ال يتعارض مع 
مبادئ الرعاية السكنية وحتقيق 
االس���تقرار االجتماعي لالس���رة 
الكويتية. من جانب آخر، قال املركز 
ان املجلس اعتم���د الئحة تنظيم 
البعثات واالجازات الدراسية مبا 
يتالءم مع حاجة املؤسسة الفعلية 
والتنس���يق ومخاطب���ة اجلهات 
املعنية بالدولة متهيدا القرار هذه 

الالئحة بصورتها النهائية. واضاف 
ان اعتم���اد الالئحة يأتي في اطار 
اجلهود املبذولة باملؤسسة لتنفيذ 
سياسات التنمية البشرية وتطوير 
العامل���ني لديه���ا واالرتقاء  اداء 
باملس���توى الوظيفي لهم، مؤكدا 
انها تعتبر خطوة ايجابية لتحسني 
االداء الوظيفي للعاملني باملؤسسة 

ورفع كفاءتهم.
وقال ان الشيخ احمد الفهد اعلن 
في االجتماع االنتهاء من اعمال جلنة 
املناقصات اخلاصة في املؤسسة، 
مؤك���دا اهمية عودة عمل اجلهات 
الرقابية ممثلة في جلنة املناقصات 
املركزية وديوان احملاس���بة بعد 
انتهاء الفترة املمنوحة للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية التي مضى 

عليها عشر سنوات.

ادارة املؤسسة  اصدر مجلس 
العامة للرعاية السكنية اخيرا عددا 
من القرارات املتعلقة بخدمة الرعاية 
السكنية بهدف حتقيق االستقرار 
االجتماعي لالسرة الكويتية ورفع 

االعباء عن كاهل املواطنني.
وقال املركز االعالمي ملكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
التنمية ووزير االسكان  لشؤون 
الشيخ احمد الفهد، في بيان صحافي 
امس، ان القرارات تتعلق بالسماح 
لالبن االخير بالتقدم بطلب الرعاية 
السكنية واعادة صرف بدل االيجار 
لالس���رة التي توقف عنها البدل 
نتيجة ورود اولوياتها بالتوزيع. 
واضاف املركز ان االجتماع الذي 
عقد برئاسة الش���يخ احمد الفهد 
وافق على الس���ماح لالبن االخير 
بالتقدم بطلب للرعاية السكنية 
مع بقائه بالس���كن القدمي مع امه 
او زوجة والده او اخته بحس���ب 
االحوال، موضحا انه في حال ورود 
اولوية طلبه يخير بني البقاء في 
البيت القدمي مع من كان مشتركا 
معه بالتخصي���ص او احلصول 
على بديل سكني جديد. واوضح 
ان الوزير اكد في االجتماع اهمية 
القرار الذي يأتي انطالقا من حتقيق 
مبدأ العدالة واستقالل االبن االخير 
شأنه شأن باقي اخوته، مضيفا ان 
القرارات اتت بعد دراسة التصورات 
العملية لتأمني االستقرار االجتماعي 
وتقدمي احللول االيجابية التي تهم 
املواطنني. واشار الى ان املجلس 

صفر وّقع عقودًا بـ 51 مليون دينار
أكد حرص »األشغال والبلدية« على التعاون

المنصور: 27.6 مليون دينار 
لصيانة تقاطعات طريق الفحيحيل

الطاحوس: »الداخلية« األكثر
استحواذاً على مشاريع األشغال

الفتا الى ان الوزارة كانت تولي 
لهذا املشروع اهمية كبيرة لتخفيف 
الضغط عن مس����تخدمي طريق 
الفحيحيل بالتعاون والتنسيق مع 
بلدية الكويت اليجاد طرق تربط 

منطقتي الصباحية واملنقف.

التالية: مبنى متخصص تعليم 
الص����م والبك����م وإعاقة  حاالت 
احلركة وحاالت الداون والتوحد، 
مبنى عالج طبيعي مع حمامات 
السباحة، ومبنى تعليم وعالج 

صعوبة النطق.
وأوضح الطاحوس انه ايضا مت 
توقيع عقد تصميم وإنشاء وإجناز 
إيداع محفوظات  وصيانة مبنى 
امللفات القضائية بقيمة 6.885.000 

د.ك ومدته 900 يوم.
الى ان  الطاح����وس  ولف����ت 
املشروع يش����تمل على تصميم 
مبنى يتكون من وحدات واقسام 
مختلفة منها مكاتب، غرف خدمات، 
غ����رف أمن وس����المة، حمامات، 
مصلى ومخازن، موقع املشروع 
املوقع املقرر سابقا الستغالله في 
إيداع السيارات التي يتم احلجز 
عليها وذلك في منطقة العارضية 
مبساحة مخصصة تبلغ 10000 

متر مربع.
من جانبه، ثمن رئيس املجلس 
البلدي زيد عايش العازمي جهود 
وزير األش����غال وقيادي الوزارة 
في تنفيذ مشاريع الدولة بالشكل 
الذي يحق����ق عملية التنمية في 
الدولة، معبرا عن فخره واعتزازه 
لقيام املهندسني الوطنيني بتنفيذ 
مجموع����ة كبيرة من املش����اريع 
التنموية. وكشف العازمي عن عزم 
املجلس البلدي مناقشة موضوع 
تخصي����ص قطعة 12 في منطقة 
الساملية للبت فيها، حيث سيتم 
اتخاذ قرار بهذا الش����أن بالشكل 

الذي يرضي املواطنني.

حتدث الوكيل املساعد لشؤون 
الطرق حسني املنصور عن عقد 
انشاء واجناز وصيانة تقاطعات 
على الطرق الرئيس����ية )طريق 
الى  املؤدية  الفحيحيل السريع( 
مناطق جنوب الصباحية واملنقف، 
العقد 27.650.000  وتبلغ قيمة 

دينار، ومدته 720 يوما.
وبني املنصور ان اعمال العقد 
تشمل انشاء نفق بطول 900م، 
انشاء الطرق واخلدمات املرتبطة 
بالنفق، انش����اء دوار س����طحي، 
وترحيل خدمات الضغط العالي 
واملياه والهاتف. واش����ار الى ان 
هذا العقد يأتي ضمن 15 تقاطعا 
في مختلف مناطق الكويت متت 
جتزئتها الى 6 مجموعات يجري 
العم����ل حاليا لتجهي����ز وثائق 
ومس����تندات تل����ك املجموعات 
املقبلة،  الفترة  لتوقيعها، خالل 

في قطاع املشاريع اإلنشائية 
قال الوكيل املساعد لقطاع املشاريع 
اإلنش����ائية حسام الطاحوس ان 
القطاع يعمل على تنفيذ مجموعة 
من املش����اريع اخلاصة بعدد من 
وزارات ومؤسسات الدولة، مبينا 
ان اجلزء األكبر من تلك املشاريع 
من نصيب وزارة الداخلية حيث 
انه����ا اكث����ر الوزارات ع����ددا في 
املشاريع، في حني ان اجلزء األكبر 
ماديا حاليا يأتي لصالح مشاريع 

وزارة الصحة.
وقال ان����ه مت توقيع اتفاقية 
دراسة وتصميم واإلشراف على 
تنفيذ مش����روع مجمع مدارس 
التربي����ة اخلاص����ة بقيمة تبلغ 

4.462.400 د.ك.
وعن األعمال في املرحلة األولى 
ق����ال الطاحوس انها ستش����مل 
الدراس����ة والتصميم باإلضافة 
الى األعمال االختيارية اآلتية إذا 
أسندت اليه في مرحلة التصميم 
وهي: تصميم األثاث املتحرك مببلغ 
142.205 د.ك، تخطي����ط املعدات 
اخلاصة مببلغ 91.796 د.ك، ورش 
الهندسة القيمة مببلغ 74.506 د.ك، 
كتيب مرجعي مببلغ 10.069 د.ك، 
برنامج تدريب لوزارة األشغال 
مببلغ 550 د.ك لكل متدرب شهريا، 
الدراسية مببلغ 37.818  الزيارة 
د.ك، والدراس����ة املرورية مببلغ 
45.903 د.ك، أما املرحلة الثانية 
فتبل����غ 6.604.993 د.ك ألعمال 
املرحلة الثانية، اإلش����راف على 
التنفيذ )اختي����اري(، باإلضافة 
الى األعمال االختيارية اآلتية إذا 
أسندت اليه في مرحلة اإلشراف 
على التنفيذ على االثاث املتحرك 
مببل����غ وق����دره 203.439 د.ك، 
واإلشراف على املعدات اخلاصة 

مببلغ وقدره 150.570 د.ك.
وقال ان أعمال االتفاقية بشكل 
عام تتكون من 3 مبان موزعة على 
املناط����ق التالية وهي الفنطاس 
مبس����احة 100000 مت����ر مربع، 
اجلهراء مبساحة 1500000 متر 
مربع، وحولي مبساحة 178979 
مترا مربعا. حيث يتكون كل مبنى 
على مب����ان تخصصية للحاالت 

حسني املنصور

حسام الطاحوس


