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وزير األشغال د.فاضل صفر ووكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب وبعض املكرمنيد.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب يكرمان أحد املشاركني في مؤمتر »األشغال«

د.صفر وم.الكليب يتوسطان قيادات »األشغال« بحضور اللواء جاسم املنصوري

خالل حفل تكريم اللجان المشاركة في مؤتمر ومعرض »األشغال« الثاني

بحضور د.األنصاري والمستشار الهويدي

صفر: تركيب كاميرات المراقبة على مشاريع »األشغال« قريبًا
الكليب: اإلعالن عن ثالث جوائز للمشاريع المتميزة في الكويت

10 موثقات بالتسجيل العقاري والتوثيق
أدين اليمين القانونية أمام الحماد

أدى اليمني القانونية عدد من املوثقات بالتسجيل 
العقاري والتوثيق أمام نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد مبكتبه 
ب���وزارة العدل أمس بحضور وكيل وزارة العدل 
باإلناب���ة د.محمد االنصاري ورئيس التس���جيل 
العقاري والتوثيق املستش���ار ع���ادل الهويدي 
وذلك متهيدا لتسلم عملهن كموثقات بالتسجيل 
العقاري والتوثيق وفروعه في مجمعات احملاكم 

املختلفة.
وحث الوزير احلماد املوثقات اجلديدات على 
التفاني في عملهن واألمانة ومراقبة اهلل سبحانه 
وتعالى في وظيفتهن املناطة بهم كما حثهن على 
االس���تزادة من خبرات من س���بقوهن والتزود 
باملعلومات القانونية وكل ما يخدم مسيرة عملهن 

وحثه���ن ايضا على حس���ن التعامل مع جمهور 
املواطنني واملراجعني.

كما حث رئيس التسجيل العقاري والتوثيق 
املستش���ار عادل الهويدي املوثقات على الصبر 
واملثابرة في العمل والسعي نحو التزود باخلبرات 
واملعلومات القانونية مبا يؤهلهن ألن يكن جديرات 
بتحم���ل أمانة العمل واملس���ؤولية الهامة امللقاة 

على عاتقهم.
وبلغ عدد املوثقات الالتي أدين اليمني القانونية 
أمام الوزير احلماد صباح أمس عشر موثقات هن 
زهرية علي عبدو، ومنى ضعيان العنزي، وامينة 
فهد الهندي، ومرمي خال���د الوزان، وإميان جبار 
العنزي، واس���ماء محمد البشر العنزي، وضحى 
جمال مال اهلل، وس���ارة خالد العويشير، ونورة 

يعقوب الشطي، وأروى حامد اخلميس.

 فرج ناصر
قال وزير االش����غال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ان اهمية احللقات النقاشية 
الت����ي نظمتها الوزارة في وقت س����ابق تكمن 
في مناقش����ة توصياتها في مؤمتر االش����غال 
العامة وحتديدا فيما يخص الدورة املستندية 
واالستفادة من املياه املعاجلة وقضايا االختناقات 
املرورية. جاء ذلك خالل تكرمي اللجان املشاركة 

واملنظمة ملؤمتر االشغال الثاني.
وأش����ار د.صفر الى ان ورش العمل ال تقام 
من أجل تنظيمها فقط، وإمنا من اجل متابعة 
التوصيات الصادرة عنها ودراستها ومحاولة 

تطبيقها على ارض الواقع.
الفتا ال����ى ان واحدة من االمور التي وفقت 
الوزارة فيها هي الهيئة العامة للنقل والطرق، 
وهي لدى »الفتوى والتشريع«> حاليا لدراستها، 
معلنا عن انه ستتم صياغة مشروع القانون 
بشكل قانوني للعرض على مجلس الوزراء قريبا، 
ولفت الى انه فيما يخص الدورة املس����تندية، 
فالوزارة جادة في تفعيل ما أعلنه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير 
التنمية واالسكان الشيخ أحمد الفهد فيما يخص 
هذه االشكالية، وذلك لتقليص الدورة املستندية 
قدر االس����تطاعة، موضح����ا ان هناك خطوات 
تشريعية ينبغي حتقيقها ومن ثم نستفيد من 

نتائج التغييرات التشريعية لتقليص الدورة 
املستندية.

واستطرد د.صفر: أما فيما يخص االختناقات 
املروري����ة فقد بدأت الوزارة بطرح مش����اريع 
كبيرة، الفتا الى ان احلل العلمي لالختناقات 
املروري����ة يتمثل في النقل اجلماعي، أي زيادة 
وس����ائل النقل اجلماعي وتنمي����ة ثقافة النقل 
اجلماعي وحتسني اخلدمات قبل الدفع بالناس 
الى استخدام وس����ائل النقل اجلماعي، اضافة 
الى انش����اء مدن جديدة وهذا يقع على عاتق 
املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية لبناء مدن 
جديدة لنقل مجموعة كبيرة من الناس اليها، 
وبالتالي يخف االزدحام املروري، اضافة الى 
ضرورة اتخاذ اجراءات اخرى لتوسيع الطرق، 
وهذا ما تقوم عليه وزارة االشغال حاليا، معلنا 
انه مع نهاية هذا العام ستقوم الوزارة بطرح 
عدد من املش����اريع املفترض لها ان تنتهي في 
العام 2030، اال ان الوزارة تسعى لتنفيذ أغلبها 

في العام 2015.

أنظمة إلكترونية جديدة

وعن اس����تحداث انظمة إلكترونية جديدة 
لتسريع الدورة املستندية، قال د.صفر: يعتمد 
النظام على استخدام التقنية احلديثة وجلوس 
املعنيني بالدورة املستندية داخل الوزارة على 

طاولة واحدة واعطاء جزء من دور ادارة الرقابة 
والتدقيق الى القطاعات االخرى ملتابعة بعض 
مشاريعها، متأمال خيرا من هذا النظام باالسراع 

في تنفيذ املشاريع.

كاميرات مراقبة

وعن تركيب كاميرات املراقبة على مشاريع 
الوزارة، قال: سنعمم هذا النظام على كل مشاريع 

الوزارة كنوع من الش����فافية فيما بني الوزارة 
واملواطنني، بحي����ث يتيح هذا النظام الفرصة 
للجميع للدخول على املوقع واالطالع على سير 
العمل في املشروع، الفتا الى ان هذا النظام مطبق 
اآلن في ثالثة مش����اريع، اال ان اتاحة الفرصة 
للجمهور للدخول الى املوقع ومشاهدة مجريات 
العمل من خالل النقل احلي لم تتم اال في مشروع 
مستشفى الش����يخ جابر فقط حتى اآلن، وهو 

نوع من الشفافية ليرى اجلميع أعمال الوزارة، 
اضافة الى تدقيق الوزارة على ان االعمال تقام 
في أوقاتها سواء كان املوظف في موقع العمل 

أو حتى بعد الدوام الرسمي.

600 مشارك

من جانبه، أكد وكيل وزارة االشغال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب ان مواقف س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في رعاية 
املؤمتر لها أبلغ االثر، مما أعطى قوة دفع للجان 
لبذل العطاء ليخرج املؤمتر متناسبا مع هذه 
الرعاي����ة الكرمية، كم����ا كان لتوجيهات وزير 
االش����غال العامة ردود فعل ايجابية انعكست 

على اجواء املؤمتر.
وقال الكليب: لقد أثلج صدورنا هذا احلضور 
املتميز لكوكبة من الشخصيات القيادية، حيث 
ضم املؤمتر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد، كما 
ضم وزير االس����كان املصري ووزير االشغال 
البحرين����ي مع وفد مرافق له برئاس����ة وكيل 
الوزارة، كما ش����ارك وفد من االمارات العربية 
املتحدة ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية 
مصر العربية، مش����يرا الى ان عدد املشاركني 
بهذا املؤمتر بلغ 600 مش����ارك بينهم 200 من 

خارج الوزارة.
وأوضح م.الكليب انه وباستعراض االنشطة 
التي سبقت انعقاد املؤمتر جند ان اللجنة العلمية 
بذلت جهدا متميزا من خ����الل االعداد العلمي 
لبرنامج املؤمتر وثالث حلقات نقاشية سبقت 
املؤمتر، مشيرا الى حرص اللجنة العلمية على 
اختيار املتحدثني بعناية، حيث ضمت أفضل 
الكفاءات احمللية والدولية، الفتا حرص اللجنة 
على ان تكون هناك خطة بديلة في حالة تعذر 
حضور أحد احملاضرين، وهو ما حدث بالفعل، 
حيث لم يتمكن محاض����ر من احملاضرين من 
بريطاني����ا نتيجة آثار بركان ايس����لندا فتمت 

دعوة البديل.
وكشف عن اعالن اللجنة العلمية عن ثالث 
املتميزة بالكويت تشجيعا  جوائز للمشاريع 
لالبداع ولم تفرق بني مشروع مقدم من القطاع 
اخل����اص أو من القطاع الع����ام وتولى حتكيم 
اجلوائ����ز جلنة من 5 أعض����اء تضم اثنني من 
خارج الوزارة، مش����يرا ال����ى ان هذه اجلوائز 

ستكون دورية.
وأضاف م.الكليب ان ما يقارب 70 متطوعا 
شاركوا في التحضير، وجميعهم من موظفي 
ال����وزارة، وهو ما يفصح عن امكانية التنظيم 
إلقامة مؤمت����رات مقبلة بجهود موظفيها دون 

االستعانة بأي مساعدات خارجية.

د.محمد األنصاري

العثمان
 يطالب بإلغاء

 رسوم النظافة
استغرب رئيس جلنة 
االسكان وامني سر احلملة 
الوطني���ة االعالمي محمد 
العثم���ان قي���ام البلدي���ة 
بتحصيل رسوم نظافة من 
املواطنني رغم ان مستوى 
النظافة ال يرضي فهو محدود 
ومتدن للغاية ويحتاج الى 
فزعة من املس���ؤولني في 
البلدية لتحسني مستوى 
النظافة وحتسني الصورة 

العامة لها في البالد.
  وأش�����ار ال���ى انه اذا 
كانت الرسوم يتم تقاضيها 
مقاب���ل اخلدم���ة فاين هي 

اخلدمة؟!
ومن جان���ب آخر كذب 
العثمان االشاعات التي مت 
تداولها بشأن قيام احلكومة 
بتعوي���ض مالكي ش���قق 
الصوابر عن كل شقة 300 
الف دينار مؤكدا ان شيئا 
م���ن هذا لم يح���دث وانها 

اشاعات.
معربا عن امانيه في حل 
مشكلة الصوابر حال عادال 
يرضي اجلمي���ع حكومة 
وشعبا ويصب في مصلحة 

اجلميع.

عيادة الميدان في مؤتمر جمعية أطباء األسنان

شاركت عيادة امليدان الرائدة في خدمات طب 
الفم واالسنان في املؤمتر العلمي جلمعية اطباء 
االسنان الكويتية الذي اقيم حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير الذي نظم للتشجيع على 
تبادل املعرفة واخلبرات بني اطباء االسنان في 
الكويت واخلبراء العامليني الذين جاءوا خصيصا 
للمشاركة في هذا املؤمتر.وكان تواجد امليدان 
فعاال طوال فترة املؤمتر املقام في جمعية اطباء 
االسنان الكويتية في اجلابرية، كما قام موظفو 
العالقات العامة والتس����ويق بإعطاء نبذة عن 
عيادة امليدان وخدماتها املتميزة.وشهد ركن عيادة 
امليدان توافد العديد من الشخصيات احلاضرة 
التي استمعت الى نبذة عن طبيعة العمل في 
افرع عيادة امليدان واخلدمات واملميزات التي 
تقدمها ملراجعيها، كما ق����ام موظفو العالقات 

العامة بتوزيع العديد م����ن الهدايا التذكارية 
على املشاركني في املؤمتر. وقد صرحت مديرة 
ادارة التسويق والعالقات العامة بامليدان جمانة 
الش����طي بأن هذه الزيارة تأت����ي ضمن نطاق 
برامج املسؤولية االجتماعية التي تقدمها امليدان 
جتاه املجتمع، وان نشر ثقافة الوعي الصحي 
واجب يقع على عاتق املؤسسات الطبية.يذكر 
ان عيادة امليدان تش����مل 6 اف����رع في الكويت 
تغطي معظم املناطق، بحيث تتواجد في اماكن 
رئيسية في تلك املناطق يسهل الوصول اليها 
من قبل املراجعني، الى جانب ذلك تعتبر امليدان 
اكبر عيادة في الشرق االوسط من حيث عدد 
الكادر الطبي حيث يصل العدد الى 70 طبيبا 
متخصصا كما انها احدى الش����ركات التابعة 

للشركة املتحدة للخدمات الطبية.

توزيع الهدايا على املشاركني


