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جانب من أعمال »األشغال« إلجناز الدائري األول

م.حسني املنصورم.عبدالعزيز الكليب

السفير صالح الوسيمي

»كالد« نظمت ورشة عمل
»لنضع النقاط على الحروف«

بشرى شعبان
اكدت رئيس���ة مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم )كالد( آمال الس���اير ان اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم )كالد( نظمت ورش���ة 
عمل خاصة بأمهات طلب���ة صعوبات التعلم حتت 
عنوان »لنضع النقاط على احلروف«، وكانت ورشة 
العمل لبناء عالقة ايجابية مع االبناء واالسرة قدمتها 
نبيل���ة املدلج مدربة واخصائي���ة مجازة وذلك في 

فندق املارينا.
واشارت الس���اير، في تصريح صحافي، الى ان 
الورش���ة تناولت في يومها االول احلاجات لالوالد 
والتناقض بينها وبني حاجات الوالدين وكذلك العالم 
النوعي للطفل وماذا يريد، والعالم النوعي للوالدين 
وماذا يحتاجان، اما في اليوم الثاني فكان احلديث عن 
السلوكيات االربعة وهي: املشاعر، احلركة، التفكير 

واحلالة اجلسدية.
واضافت الساير انه في اليوم الثالث كان املوضوع 
ملداخل املعلومات لدى الوالدين واالبناء وكان للدورة 
االثر االيجابي على االمهات الالتي طالنب بعقد مثل 
ه���ذه الورش املفيدة والالتي يحصلن على عدد من 
اخلبرات الالزمة من اجل الوصول الى الهدف املنشود 
مع ابنائهن وتربيت���ه التربية احلاصلة وفق طرق 

علمية مدروسة.
وكشفت الساير ان القائمني على اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم واملعروفة باالسم املختصر »كالد« 
وضعت العديد من اخلطط القامة ورش���ات العمل 
الولياء االمور، خاصة االمهات، ألنهن االس���اس في 
التربية ونس���عى جاهدين من اجل جناح رسالتنا 
التي مت انش���اء اجلمعية من اجله���ا، فما نقوم به 
رس���الة نسعى الى تطبيقها حس���ب االهداف التي 

وضعناها خلطتها.
وفي ختام الورشة، قامت رئيسة اجلمعية آمال 
الساير واملدير التنفيذي للجمعية نورية العميري 
بتكرمي نبيلة املدلج وتقدمي الش���هادات التقديرية 

جلميع االمهات الالتي شاركن في الورشة.

الوسيمي أهاب بالراغبين في استخراجها التوجه للقنصلية

صرف جوازات السفر المصرية الجديدة اليوم
اعلن القنصل العام جلمهورية 
مصر العربية لدى الكويت السفير 
صالح الوس���يمي ان القنصلية 
العامة ستبدأ اعتبارا من اليوم 
25 أبريل في عملية اصدار جواز 
السفر اجلديد املقروء آليا وذلك 
العامة  القنصلية  بعد ان تلقت 
االشتراطات واملتطلبات الالزمة 
الص���دار جواز الس���فر اجلديد 
ووصول االس���تمارات اخلاصة 

به.

الع���ام  القنص���ل  واض���اف 
أنه سيتم تس���ليم االستمارات 
للمواطنني الراغبني في استخراج 
اجلواز اجلديد والذين سيقومون 
بدوره���م مب���لء بيان���ات تلك 
االستثمارات بكل دقة واحضار 
االوراق واملس���تندات املطلوب 
ارفاقها باالستمارات وستتولى 
العامة ارس���ال تلك  القنصلية 
الى مركز تلقي طلبات  االوراق 
استخراج جوازات السفر بالقاهرة 

وستتم موافاة القنصلية بجوازات 
السفر بعد اعدادها لتسليمها الى 
املواطنني املقيمني بالكويت، لذلك 
يهيب القنص���ل العام مبواطني 
جمهورية مصر العربية املقيمني 
بالكويت الراغبني في استخراج 
ج���وازات الس���فر اجلديدة الى 
العامة  القنصلية  ال���ى  التوجه 
لالطالع على الش���روط الالزمة 
الستخراجها وتسلم االستمارات 

اخلاصة بها.

وكيل األشغال أكد خالل ديوانية مؤتمر ومعرض الوزارة أن المشروع يبلغ طوله 11 كيلومتراً

الكليب: لن نعود إلى »الكهرباء« ثانية
العتماد مواد مشروع طريق الجهراء

فرج ناصر
أكد وكي����ل وزارة االش����غال 
م.عبدالعزيز الكليب ان مشروع 
تطوير طريق اجلهراء يعد من أهم 
وأكبر املشاريع القائمة حاليا لدى 
قطاع الطرق، والذي مت توقيعه 
اخيرا، الفتا الى ان اهميته تكمن 
في معاجلة امل����رور على طريق 
الى  يعد شريانا رئيسيا واصال 
الكويت، ويخدم املنطقة الشمالية 

بشكل خاص.
وقال الكلي����ب خالل ديوانية 
الوزارة التي انعقدت ضمن مؤمتر 
ومعرض االشغال العامة الثاني، ان 
املشروع مير بالعديد من املناطق 
السكنية بطول 11 كلم، وبالتالي 
سيتسبب العمل في ازعاج املواطنني 
خالل عملية التنفيذ، اال ان الهدف 
هو اتخ����اذ كل االجراءات الكفيلة 
بالتقليل من االزعاج والنشاطات 
التي قد تزعج مستخدمي الطريق، 
الفتا الى ان املش����روع مير حاليا 
مبرحلة االعداد والتجهيز للبدء 
في التنفيذ. وأش����ار الكليب الى 
ان هناك عمليات تدريبية واسعة 
تتم للكوادر الوطنية س����واء من 
التدريبية داخل  البرام����ج  خالل 
ال����وزارة، أو التدريب العملي في 
املواقع، الفتا الى ان هناك اتصاالت 
مكثفة لقيام مركز التدريب التابع 
لشركة املقاولني العرب بعمل برامج 

تدريبية.
وردا على س����ؤال ملمثل احد 
املقاول����ني عن بع����ض املعوقات 
التي تعترض تنفيذ املش����اريع 
والتي منه����ا معوقات ناجتة عن 
تدخالت لوزارة الكهرباء في اعتماد 
مواد هي باالس����اس معتمدة من 
قبلهم أصال في ش����روط العقد، 
مما يؤخر تنفيذ املش����روع، قال 
الكليب: باملشروع مواد معتمدة من 
وزارة الكهرباء، لذا من اخلطأ ان 
نذهب لوزارة الكهرباء أو غيرها، 
وهي تعليم����ات ذكرتها من قبل، 
مبعنى انه اذا كانت الكهرباء قد 
اعتمدت موادها منذ البداية ومت 
اخذ املوافق����ات على املصادر من 
اجله����ات املس����تفيدة، فال يجوز 
الرجوع اليها م����رة اخرى، الفتا 
الى ان ذلك سيطبق على جميع 
املشاريع، فإذا مت اعتماد املوردين 
واملواد واملص����ادر املوجودة في 
العقد والتي هي باالساس معتمدة 
م����ن وزارة الكهرباء فال ترجعوا 
اليهم، مش����يرا الى انه ليس من 
املنطق ان حت����دد املصادر وعند 
التنفيذ نحصل على املوافقات مرة 
اخرى، مادام هناك التزام بنفس 
املصادر، وفي تلك احلالة تكون 

»االشغال« هي املسؤولة.

مرحلة التجهيز

بدوره، أعل����ن وكيل الوزارة 
الطرق  املس����اعد لقطاع هندسة 
م.حس����ني املنصور ان مشروع 
تطوير طريق اجلهراء يعد اكبر 
مشاريع القطاع وأكثرها أهمية، 
الفتا الى انه مير حاليا مبرحلة 
التجهي����ز للب����دء في االنش����اء، 
مشيرا الى انه جار جتهيز مكاتب 

الدفاع والداخلية والتربية.
وأضاف: ان مش����روع تطوير 
طريق اجلهراء يبلغ 10 كم بسرعة 
80 كم في الساعة، حيث سيكون 
الطري����ق املؤدي م����ن دوار األمم 
الغزالي  املتح����دة حتى ش����ارع 
بع����دد 3 حارات ف����ي كل اجتاه، 
وابتداء من ش����ارع الغزالي الى 
بوابة اجلهراء بعدد حارتني لكل 
اجتاه، وس����يكون ط����ول اجلزء 
املرتفع اي اجلس����ور العلوية 7 
كم، والط����ول التقريبي للطريق 
9 ك����م، وطول اجلزء املنخفض 1 
كم بعدد 4 تقاطعات رئيس����ية، 
مع حتديث طريق املطار ب� 1 كم، 
وشارع الغزالي ب� 2 كم وطريق 
مستشفى الصباح ب� 1 كم، فضال 
عن التقاطعات املتعددة املستويات 
والتي وضعت لتستوعب املتطلبات 

املرورية املستقبلية.

تعديل ونقل

وأضاف: يحتاج حرم املشروع 
من نهاية حدود مشروع الطريق 
الدائري األول الى دوار األمم املتحدة 
تعديل ونق����ل وحماية اخلدمات 
القائمة وحتديث الطرق الفرعية بني 
طريقي جمال عبدالناصر واجلهراء، 
وتتمثل األعمال الرئيسية في نقل 
خطوط املياه ونقل الصرف الصحي 
وأعمال احلماية ونقل خط الغاز 
وخدمات الضغط العالي واملنخفض 
وخدمات الهاتف والري وتسوية 
املوقع وتصري����ف مياه األمطار. 
وأشار الى إنشاء املشروع مير ب� 
5 مراح����ل، املرحلة األولى طريق 
اجلهراء - النفق من دوار اجلهراء 
الى طريق املطار على 5 خطوات، 
واملرحلة الثاني����ة التي تبدأ من 
النهاية الغربية من مشروع طريق 
الى طريق املستشفيات  اجلهراء 
بخطوتني رئيسيتني، فضال عن 
املرحلة الثالثة التي تبدأ من طريق 
الغزالي  الى طريق  املستشفيات 
ب� 4 خطوات، في حني ان املرحلة 
الرابعة تشتمل على طريق الغزالي 
وطريق املطار ب� 3 خطوات، وأخيرا 
املرحلة اخلامس��ة وه�ي تقاط�ع 

الغزالي ب� 5 خطوات رئيسية.

الى  املهندس����ني باملوقع، اضافة 
انه مت االنتهاء من جتهيز ساحة 
صب اخلرسانة. وقال املنصور 
ان املشروع يبدأ من بوابة دوار 
اجلهراء وحتى دوار األمم املتحدة 
بطول 11 كلم، اال ان مجموع اطوال 
الطرق 20 كل����م، حيث ان 7 كلم 
هي طريق مرتفع، مشيرا الى ان 
تكلفته االجمالية بلغت 264 مليونا 
و764 الف دينار، منها 212 مليونا 
للطريق املرتفع فقط، الفتا الى انه 
هو الذي رف����ع القيمة االجمالية 

للمشروع بشكل عام.
وأشار الى ان الطريق املرتفع 
يبدأ من طريق املطار وحتى دوار 
االمم املتحدة، الفتا الى انه خالل 
االشراف على املشروع سيكون 
هن����اك مكتب للعالق����ات العامة 
منفصل عن مهندسي االشراف، 
وذلك للتعامل مع زوار املشروع، 
مشيرا الى انه سيكون عل ى دراية 
كاملة بس����ير العمل في املشروع 
وتطوره ونس����بة االجناز، لنقل 
الى  لل����زوار، اضافة  الص����ورة 
تخصيص فريق اعالمي متخصص 
للمشروع للقيام بالدور التوعوي 

للجمهور ومستخدمي الطريق، 
وإعالم  املواطنني قبل إغالق أي 

جزئية من الطريق. 
وأشار الى ان فترة اإلجناز 5 
سنوات، معربا عن أمله في االنتهاء 
من املش���روع قبل الوقت احملدد، 
مشيرا الى ان املشروع يهدف الى 
تقليل االزدحام املروري وتلبية 
املتطلبات املرورية املس���تقبلية 
وحتسني السالمة املرورية، مع عدم 
فصل حركة املرور العابرة واحمللية، 
مع األخذ بعدة اعتبارات رئيسية 
أبرزها تأمني مستوى خدمة عالية 
ملستخدمي الطريق والتنبؤ املروري 
والتقليل من االستمالكات واحلفاظ 
عل���ى املداخل واملخ���ارج القائمة 
وتقلي���ل التأثير عل���ى اخلدمات 
القائمة. وقال ممثل املستشار، ان 
املش���روع محاط مبنشآت مدنية 
مختلفة ومعزولة بش���كل كبير، 
تتميز بخصائص أبرزها انها مناطق 
سكنية وأخرى صحية، فضال عن 
مناطق تعليمية وتطبيقية وأخرى 
صناعية، وكذلك منطقة الشويخ 
العس���كرية  اإلداري���ة واملناطق 
واملؤسسات احلكومية كوزارات 

ملي�ون   264.7 المنص�ور:   
دينار التكلفة اإلجمالية للمشروع 
منها 212 مليونًا للطريق المرتفع


