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م.نبيل مكي

مواقف سيارات

ممرات علوية

6 مواقف سيارات متعددة الطوابق وممرات علوية 
لربط مباني مستشفيات »الصحة« بـ 17.838 مليون دينار

 تعمل وزارة األش����غال على 
إنشاء ستة مواقف سيارات متعددة 
الطوابق ملستشفيات وزارة الصحة 
ومشروع ممرات خارجية علوية 
لربط مباني مستش����فى الصباح 

بقيمة 17.838 مليون دينار.
وقال مهندس املش����روع نبيل 
مكي ل� »كون����ا« أمس ان إجمالي 
عدد املباني ستة ملواقف سيارات 
تسع 5993 س����يارة موزعة على 
مستش����فيات ابن سينا والرازي 
واجله����راء والفرواني����ة ومبارك 
والعدان، مش����يرا الى ان إجمالي 

مدة العقد تصل الى 24 شهرا.
وأضاف مكي ان نسبة االجناز 
الفعلية ملشروع مواقف السيارات 
حتى ال� 10 من ابريل اجلاري تصل 
الى 73.51% و63.67% ملوقع اجلسور 
الرابطة ملباني مستشفى الصباح، 
متوقعا االنتهاء من املشروع بشكل 
كامل في نهاية سبتمبر من العام 

اجلاري.
وأوض����ح ان املش����روع يأتي 
رغبة من وزارة الصحة في تقدمي 
خدمة أفضل لألعداد املتزايدة من 
املوظفني واملراجعني مبستشفياتها 
بتخصيص مساحات إلنشاء مواقف 
سيارات متعددة الطوابق، اضافة 
الى جسور تربط مباني مستشفى 

الصباح بعدد جسرين.
وأش����ار الى انه مت تخصيص 
مساحة 40 ألف متر مربع لتكون 
موقفا للسيارات متعدد الطوابق 
ملوقع مستشفى الصباح األول بسعة 

مستش����فى مبارك بس����عة 1000 
سيارة ومساحة إجمالية 40 ألف 
متر مربع، مشيرا الى إضافة عدد 
مصعدين بكل موقف بعدد إجمالي 
12 مصعدا بناء على طلب اجلهة 

املستفيدة.
وقال انه مت تخصيص مساحة 
14.435 مترا مربعا لتكون موقفا 
للسيارات متعدد الطوابق ملوقع 

1000 سيارة مبساحة إجمالية 40 
ألف متر مربع وتخصيص مساحة 
9.240 مت����را مربعا لتكون ملوقع 
الثاني بسعة  مستشفى الصباح 
1000 سيارة ومساحة إجمالية 40 

ألف متر مربع.
وأفاد بأنه مت تخصيص مساحة 
10 أالف مت����ر مربع لتكون موقفا 
للسيارات، متعدد الطوابق ملوقع 

مستش����فى اجلهراء بسعة 1000 
سيارة ومساحة إجمالية 40 ألف 
متر مربع وتخصيص مس����احة 
10 آالف مت����ر مربع لتكون موقفا 
للسيارات متعدد الطوابق ملوقع 
مستشفى الفروانية بسعة 1000 
سيارة ومساحة إجمالية 40 ألف 

متر مربع.
وأض����اف ان����ه مت تخصيص 

مساحة 12 ألف متر مربع لتكون 
موقفا للسيارات متعدد الطوابق 
ملوقع مستشفى العدان بسعة 1000 
سيارة ومساحة إجمالية 40 ألف 
متر مربع، مشيرا الى انه سيتم 
عمل ممرات علوية لربط مستشفى 
األطف����ال واإلدارة الطبية باملبنى 

الرئيسي ملستشفى الصباح.
وأوضح انه بذلك يكون إجمالي 
مساحة املواقع املخصصة ملواقف 
السيارات متعددة الطوابق 83.675 
الف متر مربع بس����عة ستة آالف 
س����يارة ومس����احة إجمالية 240 
ألف متر مربع. واش����ار مكي الى 
ان الوزارة طرحت املشروع بنظام 
»بلد.ديزاين« الستعجاله واجنازه 
بأقصى سرعة ممكنة، موضحا انه 
مت تقسيم املشروع الى ثالث مراحل 
األولى للتصميم والثانية لإلنشاء 
والتس����ليم والثالثة للتش����غيل 

والتدريب والصيانة.
وقال انه مت تعديل املش����ايات 
الكهربائية للجس����ور التي تربط 
مستش����فيات الصب����اح لتصبح 
مشاية كهربائية واحدة بكل جسر 
بدال من مشايتني وإضافة اربعة 
مصاعد لألسرة متشيا مع متطلبات 

اجلهة املستفيدة.

تتسع لـ 5993 سيارة ومدة العقد 24 شهرًا

وزير األشعال زار مختبرات الزراعة النسيجية: 
»األبحاث« يسهم في دعم اإلنتاج الزراعي

اطلع على التقنيات المتطورة

.. ويستمع إلى شرح عن إجنازات »األبحاث«

أش���اد وزير األش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صف���ر بخبرات معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ف���ي البرامج البحثية 
والعلمية املتمثلة في موارد الغذاء، وعبر الوزير 
د.صفر عن تقديره لدور املعهد في خدمة املجتمع 
وقطاعات���ه وثقته في نتائ���ج أبحاثه، مؤكدا أن 
حتقيق التنمية الوطنية ال ميكن أن يتم مبعزل 
عن التخطيط واالستفادة من انشطة ومشاريع 

البحث العلمي.
جاء ذلك في تصريح صحافي لوزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
عقب زيارته ملختبرات الزراعة النسيجية مبعهد 
الكويت لألبح���اث العلمية على هامش حضوره 
مؤمت���ر الكويت األول لألم���ن الغذائي الذي أقيم 
باملعهد، ورافق الوزير في اجلولة مدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري ونائب املدير العام لشؤون األبحاث 
د.محمد س���لمان، ونائب املدير العام للمعلومات 

د.نادر العوضي.
وأعرب الوزير د.صفر عن سعادته باملستوى 
الكبير لإلنت���اج العلمي في مختب���رات الزراعة 

النس���يجية والتقنيات املتطورة في هذا املجال، 
مشيدا مبساهمات املعهد وبخبراته في دعم اإلنتاج 
الزراعي في الكويت، مؤكدا ان املعهد من املؤسسات 
الرائدة والداعمة للمشاريع الزراعية البحثية ملا 
يتمتع به م���ن كفاءات وطنية ذات خبرات عالية 

في هذا املجال.
وخالل زيارة الوزير د.صف���ر إلى مختبرات 
الزراعة النسيجية التابعة إلدارة موارد الغذاء في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية مت اطالع الضيف 
على التجارب الناجحة لتقنية الزراعة النسيجية، 
ودورها الناجح في إنتاج نباتات ال حتمل ڤيروسات، 
تتم زراعتها بكميات وفيرة، أفاد الباحثون بأن هذه 
التقنية الناجحة تتيح للمزارعني زراعة النباتات 
مرتني في السنة بدال من مرة واحدة كما كان معموال 
به قبل استخدام هذه التقنية وتطويرها في املعهد، 
حيث تعد تقنية الزراعة النسيجية من التقنيات 
املهمة والتي مت تطويرها إلنتاج ما يقرب من 30 
إلى 40 ألف شتلة سنويا، ويسعى املعهد من خالل 
هذه التقنية انشاء ش���ركة متخصصة بالزراعة 

النسيجية وتسويق انتاجها جتاريا.

يت����رأس رئي����س مجلس 
االدارة – املدي����ر العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية م.جاسم البدر وفد 
الكويت للمشاركة في املؤمتر 
الوزاري الدولي حول »احليوان 
ووباء اإلنفلون����زا اجلائحة« 
الذي س����يعقد ف����ي جمهورية 
ڤيتنام االش����تراكية )هانوي( 
في الفترة من اليوم وحتى 21 
اجلاري بدعوة من وزير الزراعة 
والتنمية الريفية ووزير الصحة 

الڤيتنامي.
وس����يناقش املؤمت����ر عددا 

من املوضوعات واوراق العمل املقدمة للمؤمتر 
بخصوص وباء انفلونزا احليوان من حيث تأثير 
املرض على كل من االنسان واحليوان وطرق نقل 

العدوى من احليوانات لالنسان 
وكيفية مكافحته واالحتياجات 
اتباعها  الواج����ب  االحترازية 
للوقاية من املرض باالضافة الى 
االطالع على احدث املستجدات 
في شأن هذا املرض كونه احد 
االمراض العابرة واملش����تركة 
بني االنس����ان واحليوان، كما 
تأتي مشاركة الكويت في هذا 
املؤمتر في اطار تفعيل اتفاقية 
التعاون املش����ترك املبرمة بني 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية ممثلة عن 
الكويت وجمهوري����ة ڤيتنام 
االش����تراكية والتي تضمن التنسيق والتعاون 
بني البلدين ف����ي كل االمور والقضايا الزراعية 

املختلفة.

البدر يرأس وفد الكويت للمؤتمر الدولي 
حول »الحيوان ووباء اإلنفلونزا« في ڤيتنام

تفعيل مقترح إنشاء مركز لألمن الغذائي
في اجتماع لجنة السياسات الزراعية بـ» التعاون«

الصديقي  يترأس وفد الكويت

يناقش االجتماع اخلامس 
الدائمة  والعش���رون للجنة 
للنظم والسياسات الزراعية 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي سيعقد في مقر 
االمانة العامة للمجلس مبدينة 
العربية  الرياض باململك���ة 
الس���عودية غدا أو بعد غد، 
وتش���ارك فيه الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
الكويت  السمكية ممثلة عن 
بوف���د مكون من نائب املدير 
العام لشؤون الثروة النباتية 
م.فيصل الصديقي ورئيس 
قسم احلجر الزراعي عبداالمير 

يوس���ف القالف، عددا من املوضوع���ات املطروحة على جدول 
االعمال على رأسها مقترح االمانة العامة للمجلس حول تفعيل 
ورقة الكويت بشأن انشاء مركز داخلي لألمن الغذائي، باالضافة 
الى تطوير مش���روع قدرات احلج���ر الزراعي ومراجعة قوائم 
آفات قانون احلجر الزراعي املوحد بدول املجلس، وكذلك بحث 
انضمام دول املجلس الى اتفاقية وقاية النبات بالشرق االدنى، 

كما سيناقش االجتماع املشروع االقليمي للمياه الراكدة.

م.عبدالعزيز الكليب خالل املؤمتر الصحافي 

أكد االنتهاء من االستعدادات الخاصة بالمؤتمر

الكليب: االزدحام المروري واالستفادة من المياه المعالجة 
على رأس محاور مؤتمر الحلول واإلمكانات

 فرج ناصر
أعلن وكيل وزارة األشغال 
م.عبدالعزيز الكليب عن انتهاء 
الوزارة من جميع االستعدادات 
والتحضيرات التي قامت بها 
لعقد مؤمترها الثاني »احللول 
الثالثاء  واإلمكان���ات« غ���دا 
ومن جميع األم���ور املتعلقة 
باملؤمتر الذي يضم 3 محاور 
رئيس���ية تتضمن مواضيع 
»االختناقات املرورية والنقل 
اجلماعي، االستفادة القصوى 
من املياه املعاجلة، آلية تسريع 
تنفيذ املشاريع االستراتيجية 
والدورة املستندية« مبينا ان 
الوزارة قامت بالتحضير لهذا 
املؤمتر منذ فترة طويلة وذلك 
من خالل مجموعة من البرامج 
التي أقامتها سابقا والتي كان 
أبرزه���ا عقد ث���الث حلقات 
نقاشية خصصت كل واحدة 
منها ملناقشة محور من محاور 
املؤمتر أسفرت عن اخلروج 

مبجموعة من التوصيات.
وقال م.الكليب خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في مبنى 
الوزارة صباح أمس ان املؤمتر 
يه���دف الى مناقش���ة بعض 
املواضيع املرتبطة بأعمال وزارة 
األشغال العامة والتي تشترك 
في نوعيتها مع جهات أخرى 
داخل وخارج الكويت، مبينا 
حرص ال���وزارة على اختيار 
عدد م���ن املتحدثني العامليني 
واملتخصصني للمشاركة في 
املؤمت���ر وع���رض خبراتهم 
ونتائج تطبيقاتهم ومقارنتها 
مبا يتم تطبيقه محليا اضافة 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد كمتحدث أساسي 
في اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 
للحديث عن »تأثيرات الدورة 
املس���تندية على تنفيذ خطة 

التنمية في الدولة«.
ان  الى  واش���ار م.الكليب 
ال���وزارة حرصت ومن خالل 
اللجنة العلمية للمؤمتر على 
اختيار املتحدثني العامليني في 

التخرج واكس���ابهم املعرفة 
واخلبرة من خالل االستفادة 
العملية واملباشرة من اخلبراء 
الذين ميلكون خبرات كبيرة 

في هذا املجال.
انه مت���ت دعوة  واضاف 
اجلهات احلكومي���ة املعنية 
وبعض اجلهات اخلارجية التي 
لديها عالقة واهتمام باحملاور 
للمشاركة في املؤمتر وتقدمي 
ورقة عمل ملناقشتها واخلروج 
بنتائج إيجابية منها، مشيرا 
الى ان الوزارة ترجح امكانية 
عقد املؤمتر كل س���نتني بدال 
مما هو مقرر له كل عام بهدف 
التركيز على تطبيق النتائج 
والتوصيات التي تسفر عنها 
النقاشية والبرامج  احللقات 

التي يتخللها املؤمتر.
ان  الى  واش���ار م.الكليب 
الوزارة وضعت أسسا ومعايير 
خاصة الختيار الشخصيات 
املتحدثة ف���ي املؤمتر والتي 
جاءت على أس���اس العنصر 
العمل���ي لهذه الش���خصيات 
إيج���اد احللول  ودورها في 
العملية للمشاكل التي يتطرق 
لها املؤمتر بهدف التنس���يق 
الى أفضل احللول  للوصول 
والنتائج التي تطمح لها وزارة 
األشغال واجلهات املشاركة في 

املؤمتر.

املؤمتر على أساس اخلبرات 
الطويل���ة الت���ي متلكها هذه 
ف���ي املجاالت  الش���خصيات 
التي لها عالقة باحملاور التي 
سيتم مناقشتها خالل املؤمتر 
ومدى قدرتهم على تقدمي نتاج 
عملهم الطويل في هذا املجال 
لالس���تفادة منهم واخلروج 
بالتوصي���ات التي تطمح لها 
وزارة األشغال من اقامة املؤمتر. 
ولفت الى ان الوزارة حرصت 

على تضمني املؤمتر فكرة انشاء 
ديوانية مفتوحة للجميع يتم 
من خاللها مناقشة اثنني من 
أهم مشاريع وزارة األشغال 
التي تعمل على تنفيذهما حاليا 
وهما مشروع مستشفى الشيخ 
جابر ومشروع تطوير طريق 
اجلهراء باالضافة الى حتضير 
برنامج خاص لضيوف املؤمتر 
يشمل زيارة للمطار األميري 

وأخرى للمركز العلمي.

وقال انه سيتم على هامش 
املؤمتر عقد دورتني تدريبيتني 
يتم من خاللهما استضافة عدد 
من أصحاب اخلبرة في مجال 
ادارة املش���اريع الستعراض 
ادارة  خبراته���م في مج���ال 
املش���اريع مبختلف مراحلها 
وافض���ل املمارس���ات الفنية 
لتنفيذ تلك املش���اريع مبينا 
أهمية هذه النوعية من الدورات 
املهندس���ني حديثي  في دعم 

مناقشـة مشـروعي مستشـفى جابر وتطوير طريق 
الجهـراء وطرح فكـرة إنشـاء ديوانية مفتوحـة للجميع

أكد مدير العالقات العامة بوزارة االشغال حمد بوشهري 
حرص الوزارة على مواصلة ديوانية االشغال االسبوعية 

واستضافتها للوكالء املساعدين. 
وقال ان ديوانية اليوم االثنني ستستضيف الوكيل املساعد 

لقطاع املشاريع االنشائية م.حسام الطاحوس. 
جتدر االشارة الى ان ادارة العالقات العامة استضافت من 
قبل خمسة وكالء مساعدين خالل ديوانيتها االسبوعية لتغطية 
أنشطة ومشاريع قطاع الطرق واملشاريع الكبرى واملركز 

احلكومي وقطاع الهندسة الصحية وقطاع الصيانة.

ديوانية األشغال تستضيف الطاحوس اليوم

م.حسام الطاحوس

)أسامة البطراوي(حمد الغريب وفاضل العجمي

د.فاضل صفر خالل جولة في مختبرات الزراعة النسيجية

م.فيصل الصديقي

»الزراعة« حظر 
استيراد  الطيور 

والبيض من بلغاريا
العامة  الهيئة  حظرت 
لشؤون الزراعة والثروة 
الس��مكية بشكل مؤقت 
اس��تيراد جمي��ع أنواع 
الطي��ور وبيض الدجاج 

من بلغاريا.
وقالت الهيئة أمس ان 
قرار احلظ��ر اتخذ بناء 
على تقارير من املنظمة 
العاملية للصحة احليوانية 
تفيد بأن انفلونزا الطيور 

ينتشر في بلغاريا.

م.جاسم البدر


