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الكليب: صّب 1000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة في مستشفى جابر
 واستحداث النظام اإللكتروني الالورقي لتسريع الدورة المستندية  

فرج ناصر
أعلن وكيل وزارة االش���غال 
العام���ة م.عبدالعزيز الكليب ان 
العمل جار في مش���روع انش���اء 
مستشفى الشيخ جابر على قدم 
وساق، الفتا الى انه مت امس االول 
صب 1000 متر مكعب من اخلرسانة 
املس���لحة، عالوة على استحداث 
الالورقي في  النظام االلكتروني 
التعامل مع عناصر املشروع الثالثة 
»ال���وزارة، املقاول، املستش���ار« 

لتسريع الدورة املستندية.
وقال الكليب خالل الديوانية 
الوزارة  الت���ي عقدتها  املفتوحة 
ضمن انش���طة مؤمتر ومعرض 
الثاني بحضور  العامة  االشغال 
قياديي الوزارة وممثلي املقاولني 
واملكاتب االستش���ارية واجلهات 
املختص���ة بالدولة، للحديث عن 
آخر تطورات مشروع مستشفى 
الشيخ جابر، ان هذا النظام يعتمد 
على الس���رعة والتعامل السريع 
والدقيق في عملية تنفيذ املشروع 
والذي من شأنه املساعدة في اتخاذ 

القرارات.
وأضاف أنه مت ايضا استحداث 
نظام آخ���ر وهو نظ���ام متابعة 
مشاريع الوزارة، معلنا انه سيكون 
جاهزا للتنفيذ خالل الشهر القادم، 
والذي سيساعدنا في عملية متابعة 
طرح املشاريع ومتابعة تنفيذها 
ومتابع���ة الدفعات وغيرها دون 
اللجوء الى االستفسار، وهذا يعطي 
انعكاسا واضحا عن مدى تنفيذ 
املشاريع، ومن ثم البدء مبقارنة 
التنفيذ مع برنامج عمل احلكومة، 
وتصبح الصورة واضحة لدينا، 
وتك���ون املعلومات حتت ايادينا 
في الوقت املطلوب، الفتا الى ان 
هذا النظام سيساعد على تقييم 
مدى الزام الوزارة ببرنامج عمل 

احلكومة.
وأشار الكليب الى اهمية مشروع 
مستش���فى جابر االستراتيجية، 
معتب���را اياه االكبر من نوعه في 
الشرق االوسط وبسعة 1168 سريرا 
متاشيا مع اس���تراتيجية وزارة 

بالندرة حيث مت تداخل تصاميم 
التكوينات اإلسالمية التقليدية مع 
الدمج اإلبداعي ألحدث االحتياجات 
الوظيفية والتقنيات الطبية جعلت 
من هذا املستشفى منارة وصرحا 

معماريا وطنيا.
وقال تبلغ مساحة املشروع 224 
ألفا و180 مترا مربعا وبتكلفة بلغت 
303 ماليني و998 ألف دينار ومدة 
التنفيذ 4 س���نوات وبدأ التنفيذ 

الصحة املستقبلية لتقدمي خدمات 
صحية ذات جودة عاملية.

وقام م.الكليب باس���تعراض 
املوقع االلكتروني للمشروع والذي 
يضم جميع املعلومات اخلاصة 
باملشروع، والتي ستكون متاحة 
للجميع، الفتا الى ان هذا املوقع 
افتتاح املؤمتر،  مت تدشينه يوم 
الفتا الى ان االمر اآلخر هو تنفيذ 
نظ���ام املتابعة االلكتروني ايضا 
على املوق���ع االلكتروني، والذي 
يضم 6 كاميرات متابعة على مدار 
الساعة، بحيث تتيح الي موظف 
متابعة العمل سواء كان في بيته 

او مكتبه.
 واضاف نفتخر بان مصممة 
هذا املشروع هي م.تهاني الديحاني 
التي كانت تعمل في وزارة االشغال 
العامة سابقا، واجتهت للعمل في 
القطاع اخل���اص، مؤكدا حرص 
الوزارة على التعاون مع الكوادر 
القط���اع اخلاص  الوطني���ة في 
وتشجيعها وتقدمي الدعم الكامل 
لها، واالستعانة بها في مشاريع 

الوزارة.
وقال م.الكليب ان املشاريع التي 

منتصف ديس���مبر املاضي ومن 
املتوق���ع االنته���اء منه منتصف 

ديسمبر من العام 2013.
واس���تعرض ندوم مكونات 
املشروع الذي يتكون من خمسة 
مب���ان، أولها مبنى املستش���فى 
الرئيس���ي والذي تبلغ مساحته 
469370 مترا مربعا مقسما الى عدة 
أقسام تشمل مبنى برج املرضى 
بارتفاع 11 دورا، ومبنى التشخيص 
والعالج وخدمات احلوادث ويتكون 
من اربعة ادوار، ومبنى العيادات 
ومركز االصاب���ات الذي يحتوي 
على 160 س���ريرا ويضم 6 غرف 
عمليات وقسما للعناية املركزة، 
ويعد من أكب���ر مراكز االصابات 
في الشرق األوسط، وثانيها مركز 
طب األسنان على مساحة 14100 
مت���ر مربع، ويعتبر مستش���فى 
منفص���ال لألس���نان، ويضم 65 
عيادة و80 مقعدا وملجأ للدفاع 
املدني بالس���رداب، ومبنى سكن 
املوظفني على مساحة 10270 متر 
مربع، ويحتوي على 204 وحدات 
س���كنية، والوحدة املركزية على 
مساحة 21350 مترا مربعا، وتعتبر 

ستنفذها البالد تعد فرصة طيبة 
للتأهيل والتدريب العملي للكوادر 
الوطنية من املهندسني وذلك من 
خالل املش���اركة ف���ي تنفيذ هذه 
االعمال واالستفادة من اخلبرات 
التي تقدمها املكاتب االستشارية 
العاملي���ة واحمللية واملقاولني في 
املش���اريع الكبرى، الفتا الى انه 
قام بزيارة مركز التدريب التابع 
لش���ركة املقاولون العرب والتي 
ابدت استعدادها لتدريب مهندسي 
الوزارة، اضافة الى ما س���تقدمه 
من خب���رات لطاقم الوزارة الذي 
يشرف على املشاريع التي تنفيذها 
الشركة على ارض الكويت، مؤكدا 
العمل���ي للكوادر  التدري���ب  ان 
الوطني���ة في املوق���ع هو افضل 

انواع التدريب.

انتهاء التنفيذ

وبدوره قال مدير املش���روع 
م.عل���ي ن���دوم، ان العم���ل جار 
ايجابي ج���دا، ونتوقع  بش���كل 
االنتهاء من التنفيذ قبيل تاريخ 
انتهاء التاري���خ التعاقدي، الفتا 
الى ان تصميم املش���روع يتميز 

قلب املشروع، وتضم كل األمور 
امليكانيكية ويعد مشروعا منفصال، 
ويصل عمق���ه الى 22 مترا حتت 
األرض، وأخي���را مبن���ى مواقف 
الس���يارات على مساحة 171 ألف 
متر مربع، والذي يتسع ل� 5000 
سيارة ويضم 3 أدوار وسردابا.

3 منصات للمروحيات

وأشار الى ان املشروع يضم 
3 منصات لهب���وط املروحيات، 
2 منها أعلى األبراج الرئيس���ية 
 »V.I.B« �للمبنى، وأحدهما يخدم ال
و»V.V.I.B«، والثالث أعلى املركز 

الطبي.
 م���ن جانب�����ه اس���تعرض 
مصم���م املش���روع املعم����اري 
أسد محمد خ����ان، م���ن لنج��دون 
العاملية باملشارك����ة  ويلس���ون 
مع دار »مستشارو اخلليج« فكرة 
التصميم وطريقة  وأساس���يات 
التوزيع الداخلي ملرافق املستشفى 

بشكل تفصيلي.
كما اس���تعرض ممثل املقاول 
املنفذ م.سري سليمان عبدالفتاح 
مدير املشروع لدى املقاول املنفذ 

الع���رب املصرية«  »املقاول���ون 
بالتع���اون مع »املقاولون العرب 
الكويتية«، كيفية بناء املشروع 
التي سيتم  واألسس واألساليب 

استخدامها في التنفيذ.
وحتدث عن مكونات املشروع 
الفت���ا الى وجود حت���د كبير في 
عملية االنش���اء، يتمث���ل في أن 
املنش���آت متالصق���ة، ومختلفة 
املناس���يب تتراوح ب���ني 3 أمتار 
و22 مترا حتت س���طح األرض، 
وارتفاعات مختلفة تتراوح بني 

منصوب الصفر و65 مترا.
وأشار الى ان هناك عددا من 
األساليب التي سيتم تطبيقها 
في املشروع ألول مرة، ومنها 
الدورة املستندية  اس���تخدام 
الداخلية، بحيث سيكون من 
أوائل املشروعات التي ستطبق 
هذا النظام، وسيبدأ التطبيق 
الفعلي 17 مايو املقبل، اضافة 
الى نظ���ام املتابعة بكاميرات 
مت تزوي���د املوقع بها ملتابعة 
املش���روع على مدار الساعة، 
اضاف���ة ال���ى عم���ل ديوانية 
املواطنني  للمشروع تستقبل 
في اي وقت للحديث عن آخر 

تطورات العمل.
وأضاف: نظرا جلسامة األنشطة 
القائمة في املش����روع والتي تزيد 
على 35 ألف نشاط ولضمان عدم 
أو مش����كلة  ح���������دوث أي خطأ 
اثناء فت����رة التنفيذ كان البد من 
ادخ���ال الكمبيوتر وتطبيق نظام 
 »3D Building Information Modeling«
ليساعدن����ا الكترونيا على اختصار 
الوق����ت والوصول ال����ى النتائج، 
الفت��������ا الى انه سيس����اعد أيضا 
على حس����اب الكميات والتأكد من 
دقتها، والسرعة في تعديل األعمال 
في حال احلاجة له����ا، والوصول 
الى دراسة حركة ودوران املعدات 
وارتفاعاته��������ا، واحلصول على 
مسطحات الشدات التي يحت����اج لها 
املش���روع والعدي����د م���ن األمور 

الفني���ة قبي���ل التنفيذ.

ن�دوم: 224 أل�ف متر مربع مس�احة المش�روع بكلف�ة 303 ماليين دين�ار ونتوقع االنته�اء منه قب�ل انتهاء التاري�خ التعاقدي

أكد في ديوانية »األشغال« أن المستشفى هو األكبر في الشرق األوسط بسعة 1168 سريرًا

)أنور الكندري( متابعة من احلضور  م.عبدالعزيز الكليب

أرقام وحقائق

مدينة فلورنسا تحتفي بصاحب السمو: الزيارة تتزامن 
مع الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية التآخي مع الكويت

فلورنسا � كونا: عبر رئيس املجلس البلدي ملدينة فلورنسا أوجينيو جاني 
عن ترحيب مدينته احلار بصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد، مثمنا 

دور سموه اجلوهري في تعزيز العالقات الكويتية � االيطالية املمتازة.
وقال جاني ان زيارة صاحب الس���مو األمير اليطاليا تشكل بالنسبة ملدينة 
فلورنسا عاصمة الفنون والثقافة االيطالية واألوروبية حدثا بالغ األهمية، حيث 
تتزامن مع الذكرى العش���رين لتوقيع اتفاقية التآخي بني املدينة والكويت التي 

أسست لعالقة صداقة خاصة وعميقة مع هذا البلد العربي املهم واملتميز.
وعبر املس���ؤول االيطالي عن ثقته بأن هذه الزيارة املهمة واملرتقبة ستمثل 
مناسبة للتأكيد على »صالبة هذا اجلسر الذي شيد بروح من الصداقة اخلالصة 
والتضامن بني فلورنسا وايطاليا والكويت التي تشكل واقعا متطورا ومتقدما 

في منطقة اخلليج والعالم العربي«.
ولف���ت في هذا الصدد الى أن الكويت قدم���ت منوذجا مضيئا للدميوقراطية 
الراسخة ومن أبرز مالمحه دور املرأة النشط في احلياة االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية وكذلك التقدم الهائل والتقدم التكنولوجي والعلمي ما جعل املجتمع 
الكويتي يعيش مرحلة من النهضة االستثنائية غير املسبوقة فور حتررها من 

نير االحتالل العراقي.
وأكد أن هذه اجلوانب املشرقة في التجربة الكويتية التي تلقى اهتمام الرأي 
العام االيطالي س���وف تبرز خالل الزيارة املهمة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد »الذي يعد ش���خصية عاملية استثنائية حيث قام بدور جوهري 

في قيادة هذا النمو املذهل الذي تعيشه الكويت«.
واس���تذكر جاني العديد من اللقاءات واملنتديات املهمة التي نظمتها ورعتها 
فلورنسا في مناسبات مختلفة املدينة التي اتخذت مواقف قوية وواضحة لصالح 
الكويت في جهود البحث عن األسرى واملرتهنني الكويتيني الذين أخفاهم نظام 
صدام حسني بعد الغزو منوها باعتزاز خاص لالحتفاالت التي أحيتها فلورنسا 
ملنح سمو الشيخ ناصر احملمد قالدة »الزنبقة الفضية« الرفيعة مبناسبة الذكرى 
اخلامسة عشرة على توقيع التوأمة. وشدد على دور صاحب السمو األمير الذي 
»كان بال شك الشخصية الفاعلة الرئيسية في تلك العالقات العميقة«، معربا عن 
تطلع مدينة فلورنسا الى ان حتظى باستقبال سموه وعن ثقته بتحقيق دفعة 
في مجاالت العالقات الثقافية واالقتصادية والعلمية التي أجنزت فيها الكويت 

تقدما نادرا في هذا العالم.

اجمالي مساحة املشروع 240 الف متر مربع.
اجمالي مس��احة البناء 720 الف متر مرب��ع وهو ما يوازي 

الف ڤيال.
اجمالي كميات اخلرسانة التي سيتم صبها في املشروع 

650 الف متر مكعب.
اجمالي كميات حديد التسليح املستخدم 75 الف طن.

الطاقم الطبي الدارة املستش���فى 5 آالف طبيب وممرض 
واداري

املبنى بارتفاع 65 مترا اضافة الى ثالثة ادوار حتت االرض.
مركز االصابات يتس���ع ل� 50 س���يارة اسعاف للحاالت 

الطارئة.
مت صب 1000 متر مكعب من اخلرسانة امس االول.

سيتم صب 5 آالف متر مكعب من اخلرسانة خالل االسبوع 
احلالي.

العمل جاٍر بدقة ومتابعة حثيثة النهاء املش��روع قبل الوقت 
احملدد.

الكويت قّدمت شكوى لألمم المتحدة احتجاجًا
على تدنيس إسرائيل لمقبرة »ماميال« المقدسية

األمم املتحدة � كونا: قدمت 
الكويت أمس نيابة عن املجموعة 
العربية في األمم املتحدة شكوى 
للمجتمع الدولي بشأن تدنيس 
إس���رائيل ملقب���رة مأم���ن اهلل 
»ماميال« في الق���دس، مطالبة 
باتخاذ اجراء عاجل حيال هذه 
املس���ألة وحذرت م���ن ان مثل 
هذا التطور ق���د يزيد من حدة 
التوترات واحلساسية الدينية 

في املنطقة.
وأرسل س���فيرنا لدى االمم 
املتحدة منصور العتيبي خطابات 
مماثلة للس���كرتير العام لألمم 
املتحدة ب���ان كي مون ورئيس 

اجلمعية العامة عل���ي التريكي ورئيس مجلس 
األمن الياباني يوكيو تاكاسو جلذب انتباههم الى 
هذه »املس���ألة اخلطيرة« ذات »األهمية الكبيرة« 

للمجموعة العربية.
وق���ال العتيبي في خطابات���ه ان »املجموعة 
العربية تطالب س���يادتكم باعطاء هذه املس���ألة 
اهمية قصوى فعلى املجتمع الدولي ان يستنكر 
ويشجب تدنيس مقبرة مأمن اهلل وان يبذل قصارى 
جهده إلجبار اس���رائيل على تعليق أفعالها غير 
الشرعية واالس���تفزازية بهذا اخلصوص متاما 
ووق���ف كل اعمال البناء ف���ي املقبرة وان تتعهد 
ببذل املساعي لعالج األمر بشكل مناسب وبأقصى 
درجات احلساسية والضمير للحفاظ على وحماية 
هذا املوقع التاريخي والديني املهم بش���كل كبير 

بالنسبة للتراث العربي والفلسطيني«.
وأوضح انه منذ القرن ال� 12 وهذه املقبرة مكان 
يتم فيه دفن آالف العائالت واألسر الفلسطينية وكذا 

الدينية  العلماء والشخصيات 
واملسؤولني.

وأضاف السفير العتيبي انه 
عالوة على ذلك فقد اعلن املجلس 
األعلى االسالمي املقبرة موقعا 
تاريخيا في عام 1927 كما أعلنته 
البريطاني  س���لطات االنتداب 

موقعا اثريا في عام 1944.
اليوم  وقال »لألسف يشهد 
العديد من أحفاد هذه العائالت 
واألس���ر املدفونة هناك بشكل 
مأس���اوي عملي���ة االجتث���اث 
والتدني���س احلق���ودة لرفات 
أس���الفهم وقبورهم على أيدي 
السلطات االسرائيلية التي تقوم 
بهدم اج���زاء كبيرة من املقبرة بهدف انش���اء ما 
يسمى »مركز الكرامة البشرية � متحف التسامح« 
فوق بقايا رجال ونساء وأطفال مسلمني مدفونني 

هناك«.
وأضاف السفير العتيبي ان هذه املقبرة تعرضت 
في املاضي للتخري���ب والتدمير والتدنيس على 

أيدي مستوطنني إسرائيليني متطرفني.
وقال ان »هذه األفعال االسرائيلية اتخذت في 
ظل جتاهل تام للتراث الفلس���طيني في القدس 
وللحساس���يات البشرية والدينية وأماكن الدفن 

التي يجب ان حتظى باحلماية واحلفظ«.
وأوضح ان »هذه االفعال تعكس عدم االحترام 
الشديد والقاسي ملعظم قيم التسامح واالحترام 
االساس���ية لتراث وثقافة ودين اآلخر كما تشكل 
محاول���ة اخرى واضحة حمل���و الهوية والتاريخ 
والوجود العربي الفلسطيني في األرض وخاصة 

في مدينة القدس«.
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منصور العتيبي

المتحدث باسم الحكومة األلمانية: 
األمير يزور ألمانيا غدًا ولمدة 4 أيام

قال املتحدث باسم احلكومة 
األملانية أولريش فيلهيلم امس 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد سيبدأ غدا زيارة 
رسمية إلى أملانيا تلبية لدعوة 
الرئيس األملاني هورس���ت  من 

كويلر.
وق���ال فيلهيلم ف���ي مؤمتر 
صحافي ان صاحب السمو األمير 
سيجتمع خالل زيارته التي تستمر 
4 أيام مع املستش���ارة األملانية 

اجنيال ميركل 26 اجلاري.
وحسب املتحدث فإن صاحب 
السمو األمير س���يجتمع خالل 
زيارت���ه التي تع���د األولى من 
نوعها الى أملاني���ا مع عدد آخر 
من املسؤولني األملان وفي مقدمتهم 

الرئيس هورست كويلر.
احملادث���ات  ان  وأوض���ح 
س���تتناول الى جانب العالقات 
الثنائية مواضيع إقليمية ودولية 

راهنة.
وفي اإلطار ذاته أعرب مسؤول 
أملاني امس عن س���روره الكبير 
الس���مو األمير  بزيارة صاحب 
الشيخ صباح األحمد الى أملانيا 
غدا والتي ستس���تمر حتى 29 

اجلاري.
وأكد رئيس اجلمعية البرملانية 
األملانية � العربية املشتركة النائب 
يواخيم هورستر في مقابلة خاصة 
مع »كونا« أهمية الزيارة في متتني 
العالقات السياسية واالقتصادية 
والتجارية والتعليمية والثقافية 

بني البلدين.
وأشار هورستر الى الزيارات 
الرفيعة املستوى التي يشهدها 
البلدان منذ سنني عدة، السيما 
في العام املاض���ي والتي تتوج 
بأس���مى املعاني واملضامني في 
كل املجاالت باجلولة األوروبية 

لصاحب السمو األمير.
وأبرز هورستر الزيارة التي 
قامت بها املستش���ارة االملانية 
اجنيال مي���ركل الى الكويت في 
عام 2007 واعتبرها مؤشرا نحو 
العالق���ات االيجابية  املزيد من 
التقليدية ب���ني أملانيا والكويت 
واإلرادة في تطويرها مبختلف 
امليادين، الس���يما السياس���ية 

واالقتصادية.

وأكد ان زيارة صاحب السمو 
األمير الى أملانيا فرصة متميزة 
في العالقات الثنائية التي تعود 
جذورها الى عق���ود من الزمن، 
مشيرا في الوقت ذاته الى تبادل 
البرملانيني األملان  الزيارات بني 
ونظرائهم الكويتيني التي اعتبر 
انها مهمة لالرتقاء بالتعاون بني 

البلدين.
ولفت كذلك ال���ى االتفاقيات 
الكثي���رة املبرم���ة ب���ني أملانيا 
والكويت سواء في ميدان حماية 
االستثمارات وتشجيعها او في 
التأهيل املهني، مضيفا ان اجلمعية 
األملانية للتعاون التقني احلكومية 
)جي تي زد( تنشط بالكويت في 

عدة مشاريع.

وق���ال في ه���ذا الص���دد ان 
اجلمعية تق���ود حاليا برنامجا 
تأهيليا في مختلف املهن يستفيد 
منه حوالي 35 ألفا من الشباب 
في الكويت، مبينا ان ذلك يتمتع 
بأهمية خاصة لتطوير قطاعات 

كثيرة في الكويت.
وأعرب عن سروره مبشروع 
سيقوم بتنفيذه مستثمرون أملان 
في الكويت ويتمثل في تأسيس 
مدرسة أملانية جديدة عالوة على 
انه توجد مجاالت عدة للتعاون 

املشترك بني البلدين.
وكشف ان حوارا يجري اآلن 
بني اجلانبني األملاني والكويتي 
حول تأس���يس جامعة أملانية � 

كويتية يكون مقرها الكويت.
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أكد أن سموه سيلتقي ميركل 26 الجاري

سفارتنا في إيطاليا: إنهاء مشكلة العالقين 
الكويتيين وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين

روما � كونا: أعلنت س����فارتنا في إيطاليا امس 
مغادرة جمي����ع العالقني من املواطن����ني الكويتيني 
في املط����ارات االيطالية نتيجة إغالق معظم املجال 
اجلوي األوروبي بسبب السحب البركانية عائدين 

الى بالدهم ساملني.
وقالت الس����فارة في بيان ان العالقني الكويتيني 
الذين بلغ عددهم 32 مواطنا ومواطنة غادروا مطار 
روما بعد اضطرارهم للتوقف خالل األيام املاضية 

بسبب الشلل الذي أصاب حركة الطيران في معظم 
أوروبا نتيجة انتشار سحب الرماد التي تصاعدت 

من بركان آيسلندا.
وأوضح البيان أن السفارة قامت بناء على األوامر 
السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بتوفير جميع التسهيالت والرعاية الالزمة وحتمل كل 
تكاليف وأعباء إقامتهم خالل فترة توقفهم االضطراري 

في روما وعودتهم تباعا حتى انتهاء املشكلة.


