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»األنباء« تنشر موافقات »ديوان الخدمة« 
على صرف مكافآت »التربية«

مريم بندق
اعتمد رئي����س ديوان اخلدمة 
املدني����ة عبدالعزيز الزبن صرف 
املكافآت املالية لفرق عمل وجلان 
التربي����ة تنفي����ذا للكتب  وزارة 
املرفوعة من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، 
صرف 1560 دينارا لكل عضو من 
فريق عمل انش����اء مقرات بيئية 
لطلبة وزارة التربية بحسب كتاب 
الوزيرة: باالش����ارة الى القرارات 
رق����م )2009/0182(  الوزاري����ة 
بشأن اعادة تشكيل فريق العمل 
املشار اليه اعاله والقرار )11637( 
بشأن وضع آلية تنفيذ املشروع 
واالش����راف على املقرات البيئية 
والقرار )2009/2985( بشأن ضم 
اعضاء جدد للفريق وذلك لشغل 
الطلبة وااليجابيات  اوقات فراغ 
الت����ي حققتها برامج وانش����طة 
اللجن����ة الوطني����ة لليونس����كو 
ومكتب امللس����ت، يرجى املوافقة 
على صرف مس����تحقات املكلفني 
وعددهم 11 عضوا مبكافأة شهرية 
وقدرها 130د.ك وملدة سنة تصرف 
على بند اعمال اخرى لكل عضو 

وبيانهم كالتالي:
عبداللطي����ف احمد البعيجان 
االم����ني الع����ام للجن����ة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، 
داود سليمان االحمد مدير مكتب 
امللست االقليمي لقارة آسيا، يسري 
عبداهلل القحطاني مدير التصميم 
واالنشاءات، محمد محسن العنزي 
مدير االدارة الهندس����ية والهيئة 
العام����ة للبيئة، براك مهدي براك 
ه����ادي املوجه العام للعلوم، امل 
الفرح����ان مراق����ب باللجنة  بدر 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقاف����ة، حس����ام الدين محمد 
عبداملعبود باحث مبكتب ملست 
آس����يا باليونسكو، خليفة محمد 
املطاوعة الهيئ����ة العامة للبيئة، 
رجاء عبداجلبار جاس����م رئيس 
الكويتية  الوطنية  قسم باللجنة 
لليونسكو، منصور علي الشطي 
باحث تربوي بادارة املناهج، احمد 
محمد املوسى مدير ادارة العالقات 

العامة بالهيئة العامة للبيئة.
الزبن عل����ى صرف  وواف����ق 
املستحقات املالية للجنة االشراف 
والتنظيم والتقومي ملسابقة الكويت 
الدراسية الثانية في الروبوت للعام 

.2008/2007
بناء على طلب الوزيرة احلاقا 
بكتابنا اليكم واملؤرخ في 2010/1/7 
بش����أن صرف املستحقات املالية 
العضاء جلنة االشراف والتنظيم 
والتقومي ملسابقة الكويت املدرسية 
الروب����وت للعام  ف����ي  الثاني����ة 
2008/2007، ونظرا لوجود خطأ 
في حتديد قيمة املكافأة املستحقة 
العضاء الفريق، واملذكورة بكتابنا 
املشار اليه اعاله، لذا يرجى املوافقة 
املالية  على صرف املس����تحقات 
العض����اء اللجنة ال����واردة ادناه 
واعتبار ما جاء بكتابنا املشار اليه 

اعاله ملغى وفيما يلي األسماء:
 ٭حسن عبداهلل محمد احلداد 

388 دينارا
ابراهيم طاهر املطوع   ٭زهير 

388 دينارا
 ٭عم����اد الدي����ن محم����د احمد 

املرشدي 388 دينار
 ٭عادل جمعة عبداجليد سالم 

383.51 دينارا
طارق امير حسني العطار 388 ٭ 

دينارا
الزاحم  ف����رح   ٭اميان مرزوق 

388 دينارا
الزب���ن ص���رف  واعتم���د 
املس���تحقات املالي���ة العضاء 
الثانوي���ة  كنت���رول نظ���ام 
الثانية وكذلك  الفترة  املوحد 
االختبارات املؤهلة للقسمني 
العلمي واالدبي، حيث رفعت 
الوزيرة كتابا تضمن: باالشارة 
الى املوض���وع اعاله وتكليف 
بعض العاملني بالوزارة بأعمال 
الكنترول ونظرا النتهاء العمل 
املرفقة  حسبما جاء باملزاولة 
لذا يرجى املوافقة على صرف 
املس���تحقات املالي���ة العضاء 
الكنت���رول وعددهم 11 موظفا 
حي���ث ان املكلفني بالعمل من 
العاملني بالوزارة مبوجب عقد 
راتب مقطوع بيانهم كالتالي:

االبات لوناب����ان جوي 220 ٭ 
د.ك

محمد انوار الدين 220 ٭ د.ك
تركي عباس املشوح 630 ٭ د.ك

رضا محمد سيد رزق 630 ٭ د.ك
خالد حمود حريش 760 ٭ د.ك

عبداللطيف عبداهلل العاطي 315 ٭ د.ك
سفاري موتو داهاناراج 440 ٭ د.ك
شوقي منير حسن علي 420 ٭ د.ك

محمد الورداني اسماعيل 630 ٭ د.ك
سيد محمد قادري 630 ٭ د.ك 
نزهة صالح خزعل 24 ٭ د.ك.

وتضمنت املوافقات صرف 
املستحقات املالية العضاء اللجنة 
الفرعية للرقابة واالشراف على 
املقاص����ف املدرس����ية )منطقة 

احلكومية املرخص باستغاللها 
للتعلي����م اخلاص وقرار متديد 
عمل الفريق ملدة شهر اعتبارا من 
2008/9/1 الى 2008/9/30، يرجى 
املوافقة على صرف املستحقات 
املالية العضاء الفريق عن الفترة 
من 2008/3/1 حتى 2008/9/30 

املبينة اسماؤهم كالتالي:
محمد عبداهلل الداحس � 185 ٭ 
 ٭عب����داهلل س����عود الوهيب � 

 210
رقية حنيف مراد � 20 ٭ 

 ٭عب����داهلل عل����ي البصيري � 
 125

سلمان عبداهلل الاللي � 20 ٭ 
علي ابراهيم التميمي � 100 ٭ 

 ٭عبداحملس����ن صادق محمد � 
 85

ووافق على صرف املستحقات 
املالية لفريق عمل زيارة املدارس 
للتأكد من توافر االمن والسالمة 
حسب كتاب الوزيرة: باالشارة 
الى املوضوع اعاله والقرار رقم 
392 بتاريخ 2008/7/17 بش����أن 
تش����كيل فريق العمل املش����ار 
اليه اعاله، ونظرا لقيام الفريق 
باالعم����ال املكلف بها حس����بما 
جاء بقرار تشكيله، لذا يرجى 
املوافقة على صرف املستحقات 
املالية العضاء الفريق وعددهم 
5 موظفني ملدة 3 اشهر مبعدل 
االعم����ال االضافي����ة )على بند 
اعمال اخرى( وذلك عن الفترة 
ال����ى 2008/8/31   2008/6/1 من 

وبياناتهم كالتالي:
 � الرش����يدي   ٭محمد عبداهلل 

مراقب/ اخلدمات العامة
 � الراجحي   ٭فاطمة عب����داهلل 

رئيس قسم التخطيط
 ٭س����هام الس����يد عبدالرزاق � 

سكرتير اول
� كاتب   ٭تهاني عوض ادحيم 

حسابات اول
 ٭اسماء سعد القديري � مهندس 

امن وسالمة
واعتم����د صرف املس����تحقات 
املالية العضاء فريق عمل امللتقى 
الترب����وي االلكتروني اخلليجي 
االول »طموح����ي ابداع خليجي« 

وعددهم 19.
ووافق على صرف مستحقات 
فريق عمل اخلدمات الذكية لتطبيق 
التعلي����م االلكترون����ي وعددهم 
8 اعتب����ارا م����ن 2009/3/1 حتى 
2009/5/31 مبكافأة شهرية قدرها 

150 دينارا وبياناتهم كالتالي:
أ � فريق عمل االنظمة االدارية 
بعضوية كل من: انتصار س����عد 
احلسينان، حنان ناصر السعيدي، 
حسام الدين علي عبدالقادر وعبير 

عيسى العميري.
املكتب����ة  � فري����ق عم����ل  ب 
االلكتروني����ة بعضوي����ة كل من: 
عب����داهلل فراج العن����زي، فوزية 
العبهول، ش����وبيتا كولي وسهام 

كاظم االستاذ.
وواف����ق املزي����ن على صرف 
املستحقات املالية لبعض املكلفني 
بالعمل في كونترول الصف الثاني 
عش����ر )ادبي( للسنة 2010/2009 
من خ����ارج الوزارة لكل من احمد 
فه����د عب����داهلل � 440 ، ومحم����د 
املهدي عبدالباسط 630 للعمل في 
كونترول االدبي الختبارات الصف 
الثاني عشر وذلك خالل الفترة من 
2010/1/10 الى 2010/1/31 لالول ومن 
2009/12/27 الى 2010/2/5 للثاني 
مبكافأة يومية قدرها 10 دنانير.

واعتمد صرف املس���تحقات 
املالي���ة العضاء جلن���ة وضع 
االسس واملعايير الالزمة لدراسة 
الطلب���ات واص���دار املوافقات 
اخلاصة مبنح تراخيص املباني 
التعليمية مبدارس  واالنظم���ة 
التعليم اخلاص بحس���ب كتاب 
الوزيرة املتضمن: باالشارة الى 
قرار الوزارة رقم 1001/155 بتاريخ 
2009/12/29 بش���أن املوض���وع 
اليه اعاله، ونظرا لقيام  املشار 
اللجنة بأعمالها وفقا ملا جاء بقرار 
التكليف املش���ار اليه اعاله، لذا 
يرجى ص���رف 1800 دينار لكل 
عضو من اعضاء اللجنة وعددهم 11 
عضوا مبكافأة شهرية قيمتها 450 
دينارا ملدة اربعة اشهر وبياناتهم 
كالتالي: فهد عبدالرحمن الغيص � 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص، 
محمد عبداهلل الداحس � مدير عام 
التعليم اخلاص، فهد عبدالرحمن 
الرويشد � كلية التربية االساسية، 
مرمي احمد املذكور � كلية التربية، 
س���الم محمد الفيلكاوي � مدير 
ادارة التخطيط، رقية محمد مراد 
� مدير ادارة الشؤون القانونية، 
يسرى عبداهلل القحطاني � مدير 
ادارة التصميم واالنشاءات، انيسة 
محم���د الوهابي � مدي���ر ادارة 
املالية، سعاد نوري  الش���ؤون 
العامة للتعليم  � االدارة  راضي 
اخلاص، مشاعل صالح احلشاش 
� ادارة التخطيط وفاضل محمود 
عبداللطيف � اخصائي تخطيط 

� ادارة التخطيط.

 ٭ابراهيم احمد ابراهيم سلطان 
240 �

 ٭احمد عبدالنبي عبده سليمان 
174.750 �

محمد علي عمران � 174.750 ٭
 � فهم����ي  الس����يد   ٭محم����د 

174.750
اس����ماعيل  محم����د   ٭عل����ي 

174.750
 �  ٭طارق عبدالفتاح مصطفى 

174.750
 �  ٭ص����الح رمض����ان قط����ب 

21.437
ص���رف  عل���ى  وواف���ق 
املالي���ة لفريق  املس���تحقات 
العمل املكلف مبتابعة جميع 
القضايا والدعاوى التي تخص 
التعليم اخلاص بناء على كتاب 
الوزيرة املتضمن: باإلشارة الى 
قرار ال���وزارة رقم 2009/428 
بتاريخ 2009/12/13 بشأن متديد 
اعمال الفريق املشار إليه اعاله 
وقراري الوزارة رقم 2009/161 
و2008/120 بشأن إضافة اعضاء 
جدد ونظرا الستمرار الفريق 
في مزاولة العمل حسب قرار 
التكليف لذا يرجى املوافقة على 
صرف املستحقات املالية لفريق 
العمل وعددهم 6 اعضاء مبكافأة 
شهرية 150 دينارا ملدة 4 اشهر 
عن الفترة من 2009/12/1 حتى 
2010/3/31 وبياناتهم كالتالي:

 ٭محمد عبداهلل الداحس � مدير 
عام التعليم اخلاص

� رئيس   ٭نادرة فهد الصبيح 
قسم الشؤون القانونية

 ٭هيفاء محمد العنيزي � كبير 
اختصاصي قانوني

 ٭صالح احمد حسن � اختصاصي 
قانوني

 ٭محمد مسعود شيبة � باحث 
قانوني

 � اللوغاني   ٭ن����ورة ش����ريان 
م.مشغل حاسب آلي

الديوان على  ووافق رئيس 
صرف 150 دينارا للمكلفني بالعمل 
في املخيم الكشفي السنوي 63 
من خارج الوزارة واإلدارة العامة 

للتعليم اخلاص.
بن����اء على كت����اب الوزيرة 
باإلش����ارة الى املوضوع اعاله 
وقرار التكليف رقم 8343 بتاريخ 
2009/10/28 وقرار رقم 24292 
بتاريخ 2010/1/17 بش����أن إقامة 
املخيم الكش����في الس����نوي 63 
كبد والذي اقي����م خالل الفترة 
2010/1/28 حتى 2010/2/4 نظرا 

النتهاء فترة التكليف.
لذا يرجى املوافقة على صرف 
املس����تحقات املالي����ة للمكلفني 
بالعمل وعددهم 5 موظفني من 
الوزارة و38 موظفا من  خارج 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
مبكافأة قدره����ا 150 دينارا عن 

فترة التكليف.
ووافق عل����ى صرف مكافأة 
اعضاء جلنة املخيم الكش����في 
السنوي الثالث والستني مبنطقة 
كبد )من خارج الوزارة(، تنفيذا 
لطلب احلم����ود الذي جاء فيه: 
باإلش����ارة إلى املوضوع اعاله 
والق����رار رق����م 24238 بتاريخ 
2010/1/14 بشأن تشكيل جلان 
االعداد والتجهيز للمخيم الكشفي 

مبارك الكبير( وجاء في خطاب 
الوزيرة باالش����ارة للموضوع 
اعاله والقرار الوزاري رقم 285 
سنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة 
العليا للرقابة واالشراف على 
املقاصف املدرسية والقرار رقم 
17725 بتاريخ 2009/12/7 بشأن 
تشكيل اللجنة الفرعية للرقابة 
واالشراف على املقاصف املدرسية 
الكبير، ونظرا  مبنطقة مبارك 
املذكورين مكلفون بالعمل  الن 
باللجنة )من خ����ارج الوزارة( 
املوافقة على صرف  لذا يرجى 
املس����تحقات املالية عن ش����هر 

ديسمبر 2009 وهم: 
ابتسام محمد حمزة الكوت 25 ٭ د.ك
مشاري ناصر املطيري 25 ٭ د.ك

احمد صالح احلساوي 25 د.ك ٭
واعتمد صرف املستحقات 
املالية لكل من املكلفني بلجنة 
استخراج ش����هادات الثانوية 
العامة ومعادلة الشهادات للعام 
الدراس����ي 2009/2008 تنفيذا 
لكتاب الوزيرة: باإلشارة الى 
املوضوع اع����اله والقرار رقم 
1611/و بتاريخ 2009/8/10 بشأن 
تكليف عدد 30 معلما للعمل 
بلجنة اس����تخراج ش����هادات 
العام����ة ومعادلة  الثانوي����ة 
ش����هادات الثانوي����ة العام����ة 
األجنبية والعربية الصادرة 
من داخل وخارج الكويت للعام 
الدراس����ي 2009/2008 وذلك 
خ����الل الفترة م����ن 2009/7/1 

وحتى 2009/9/3.
وحي����ث إن اللجنة قد قامت 
املنوط����ة بها خالل  باألعم����ال 
املوافقة  التكليف، يرجى  فترة 
املالية  على صرف املستحقات 
للمكلفني وعددهم 30 مس����جال 
بالكش����ف املرفق وذلك مبعدل 
األعمال االضافية على )بند أعمال 

اخرى( وهم: 
 �  ٭لطفي محمد حافظ حجاج 

137.250
 �  ٭صال����ح عبداجلب����ار علي 

201.750
 ٭رض����ا محمد احمد س����الم � 

183.750
 ٭محمد الش����حات احمد محمد 

192.750 �
 ٭علي عبدالشافي علي عوض 

183.750 �
 ٭محمد خير ياس����ني الشماع � 

176
 �  ٭ع����الء محم����د بس����يوني 

183.750
 ٭محمود س����يد هاشم محمود 

97.50 �
 � ابراهي����م   ٭ماج����دة احم����د 

183.750
 ٭فهم����ي عبداحلكي����م محمد � 

174.750
 ٭محمد ب����دوي محمد بدوي � 

174.750
 ٭محم����ود علي احلفن����اوي � 

210.750
 ٭عثم����ان محمد احلم����راوي � 

174.750
 � ش����بيب   ٭كم����ال حس����ني 

201.750
 �  ٭حم����دي ع����وض عس����كر 

174.750
 ٭حسني عبدالعزيز عبدالسالم 

192.750 �
 ٭محمود يونس محمد رشوان 

174.750 �
 ٭مجدي مختار محمود الروي 

219.750 �
 ٭محمد حس����ني سيد حسني � 

174.750
 �  ٭محم����د حم����دان مصطفى 

174.750
 � ابوالده����ب   ٭ولي����د احم����د 

174.750
 ٭محمد عبدالفتاح محمد مطاوع 

174.750 �
 ٭وجدي توفيق احمد احمد احمد 

174.750 �

السنوي الثالث والستني مبنطقة 
)كب����د( واملقام ف����ي الفترة من 

2010/1/5 حتى 2010/2/4.
يرجى صرف املس����تحقات 
املالية للمش����اركني في اللجان 
من خارج ال����وزارة وعددهم 9 
امام اسمائهم  املبينة  باملكافآت 

وبيانهم كالتالي:
 ٭عبدالعزيز بليدان الفضلي � 

200 د.ك
 ٭حمود عب����داهلل جراد حمزة 

� 200 د.ك
خالد أبو احلمد رضوان � 160 ٭ 

د.ك
محم����د الطرقي الرولي � 180 ٭ 

د.ك
 ٭وليد خالد عبدالكرمي املنيس 

� 180 د.ك
عبداهلل جليل العنزي � 180 ٭ 

د.ك
عبداهلل حميد الشمري � 200 ٭ 

د.ك
منص����ور احمد محمود � 160 ٭ 

د.ك
 ٭السيد محمد ابراهيم اخلبازة 

� 160 د.ك
وأقر صرف املستحقات املالية 
للمكلفني بأعمال الس����كرتارية 
بلجنة تقومي املسابقات العامة 
للمراحل التعليمية الثالث )من 
خارج الوزارة( باإلش����ارة الى 
املوضوع اعاله وقرار التكليف 
رقم 25711 بتاريخ 2009/4/2 بشأن 
تشكيل جلنة تقومي املسابقات 
العامة للمراحل التعليمية الثالث 
االبتدائي، املتوسط والثانوي.

وحيث انهم مكلفون بأعمال 
السكرتارية والطباعة باللجنة، 
املوافقة عل����ى صرف  يرج����ى 
املس����تحقات املالي����ة للمكلفني 
مبعدل االعم����ال االضافية على 
)بند أعم����ال أخرى( وبياناتهم 

كالتالي:
زهراء احم����د النقي � 15.134 ٭ 

د.ك
 �  ٭ميرفت حسن عبدالرحمن 

20 د.ك
ص����رف  كذل����ك  واعتم����د 
املس����تحقات املالي����ة للمكلفني 
بلجنة العمل بامللتقي التربوي 
التاسع حتت ش����عار »االرتقاء 
هدفنا واجلهد سبيلنا«، حيث 
كان����ت الوزيرة قد رفعت كتابا 
تضمن: باإلشارة الى املوضوع 
أعاله والقرار رقم 30818 بتاريخ 
2010/3/9 بشأن تشكيل اللجان 
التربوي  اخلاص����ة بامللتق����ى 
التاس����ع للتنظيمات املدرسية 
التخطيط  واملجتمعية ألعمال 
واملتابع����ة والتنفيذ في منطقة 

مبارك الكبير التعليمية.
املكلفني بلجنة  ان  وحي����ث 
اخلدمات املساندة للجنة املذكورة 
أعاله قد قاموا بأعمال السكرتارية 
والطباعة باللجنة املشار إليها 
أعاله خالل الفترة من 2010/2/1 

وحتى 2010/3/31.
لذا يرجى املوافقة على صرف 
املس����تحقات املالي����ة للمكلفني 
املرفقة بياناتهم باجلدول املنشور 
وعددهم 5 وذلك مبعدل صرف 
االعمال  االضافية )على بند أعمال 

أخرى(.
 ٭ه����دى هايف عبيد مس����فر � 

 116
. عايدة علي بورحمة � 96 ٭
خلود ؟؟؟ العازمي � 96 ٭ 

عبير نهار السبيعي � 116 ٭ 
جمانة عبداهلل القبندي � 96 ٭ 
واكمل: صرف مس����تحقات 
فري����ق العمل املكل����ف باخالء 
املبان����ي املدرس����ية احلكومية 
املرخص باس����تغاللها للتعليم 
اخلاص، بحسب الكتاب املرفوع 
من الوزيرة واملتضمن: باالشارة 
الى املوضوع اعاله والقرار رقم 
27215 الص����ادر في 2008/3/31 
وبش����أن تش����كيل فريق عمل 
الخالء وتسلم املباني املدرسية 

أقر المبالغ المالية المطلوبة من الوزيرة الحمود لـ 16 لجنة وفريق عمل

»التربية«: التجديد لـ 23 موظفًا من غير الكويتيين
 ٭فتحية عبدالرؤوف علي 

عوض
 ٭مم������دوح عبداحلمي���د 

يوسف
 ٭فتح���������ي عبدالفت���اح 

عبدالعاط�ي
 ٭محم���د احم���د ب���دوي 

سالمة
 ٭احم���د عاصم عبدالعزيز 

سالم
 ٭زياد بهجت 

 ٭محمد عبداهلل محمد فتح 
الباب

 ٭جهاد سالم احلجلي
 ٭جيهان فريد خشوف

 ٭عم�����ر ف���اروق محم���د 
احلريري

 مريم بندق
واف��ق ديوان اخلدم��ة املدنية على متديد عق��ود 23 موظفا 
من غير الكويتي��ني العاملني بالعقد الثاني وذلك للس��نة املالية 

اجلديدة 2011/2010 بناء على طلب وزارة التربية.
وش��ملت االس��ماء التي متثل الدفعة الثانية بعد ان نشرت 

»األنباء« الدفعة االولى في وقت سابق كال من: 

 ٭سهام عبداحلميد حافظ 
عمارة

 ٭غزوان عزت رسالن
 ٭سيد زكي سالم

 ٭ج���الل احم���د محمد ابو 
حسني

 ٭محم���د جمي���ل محم���د 
يعقوب

 ٭عبداخلالق رشيد عبدالدامي 
احمد

 ٭فؤاد احد حسن التراس
 ٭محمد سمير عبدالعزيز 

ابراهيم
 ٭س���يد عبداملع���ز س���يد 

عبدالرحمن
 ٭عزيز السيد عبداملقصود
محم���د   ٭عبداملتع���ال 

عبداملتعال
 ٭عبداهلل محمد علي هالل
 ٭احمد محمود احمد عميرة

مجلس الوزراء: لجنة برئاسة الروضان وعضوية 
14 جهة حكومية لإلعداد لالحتفاالت الوطنية

مريم بندق
أجرى مجلس الوزراء تعديال على تشكيل جلنة 
االحتفال بالذكرى ال� 50 الستقالل الكويت ومرور 20 

عاما على يوم التحرير.
نص القرار املعدل على ان اللجنة التي يترأس����ها 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
تضم اعضاء ممثلني ال تقل درجة كل منهم عن وكيل 
وزارة مساعد من اجلهات احلكومية التالية: الديوان 
األميري، ديوان سمو ولي العهد، ديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء، األمانة العامة ملجلس الوزراء، وزارة 
الدفاع، وزارة الداخلية، احلرس الوطني، وزارات اإلعالم، 
التربية، املالية، الشؤون االجتماعية والعمل، الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة ومركز العمل التطوعي، 

األمانة العامة للمجلس األعلى لشؤون احملافظات.
تتولى اللجنة تنفيذ النشاطات والبرامج املقترحة 
لالحتفاالت، وللجنة دعوة م����ن تراه من املختصني 
س����واء من اجلهاز احلكومي او خارجه ملعاونتها في 

اداء مهمتها.

بمناسبة الذكرى الـ 50 لالستقالل والـ 20 للتحرير

عبد العزيز الزبن

»األشغال«: 21 كلم طرقًا و17.7 كلم جسورًا  
بكلفة 264.7 مليون دينار إلنجاز طريق الجهراء

كشفت وزارة األشغال العامة 
ان مشروع إنشاء واجناز طريق 
اجله���راء يض���م 21 كلم طرقا 
أرضية وتقاطعات حرة و17.700 
كلم جس���ورا مكونة من 8500 
قطعة مسبقة الصب واإلجهاد 
مبساحة سطحية تصل الى 380 
ألف متر مربع بقيمة 264.760 
ملي���ون دينار.وق���ال الوكيل 
املساعد لشؤون هندسة الطرق 
بالوزارة حسني املنصور أمس ان 
املشروع يقع في اجلانب الغربي 
ملدينة الكويت وميتد من بوابة 
اجلهراء الى دوار األمم املتحدة، 
مشيرا الى ان مدة االجناز تصل 
الى خمس سنوات وينفذ على 

خمس مراحل.
وأوض���ح منصور ان قيمة 
أعمال إنشاءات املشروع على 
مس���احة 380 ألف متر مربع 
بقيمة إجمالية 198 مليون دينار 
موزعة على 520 دينارا للمتر 
املربع، مبينا ان القيمة احلالية 
ألعمال مماثلة مت تنفيذها تصل 

الى 420 دينارا للمتر املربع.
وأشار الى ان أسباب التكلفة 
اإلضافية للمشروع تأتي بسبب 
امتداد 35 مترا تفرض استخدام 
القطع اخلرسانية املسبقة الصب 
واإلجهاد لتفادي مشاكل التربة 
الضعيفة داخل مدينة الكويت 
بط���ول 142 كل���م. وأضاف ان 
مستويات الطرق في املشروع 
تصل في بع���ض مواقعه الى 
خمسة ادوار موزعة على نفق 
وطريق سطحي وجسر مرتفع 
وتقاطع حر احلركة مكون من 

طابقني فوق اجلسر.
 وأش���ار الى ان ضيق حرم 

الطريق قلل استخدام الرامبات 
)مطلع اجلسر( لتكون في مواقع 

محدودة.
وذكر منص���ور تفصيالت 
حتويالت أعمال اخلدمات مشيرا 
ال���ى انها جاءت ب���� 1619 مترا 
لعبارات صندوقية خرسانية 
و33 ألف مت���ر خلطوط املياه 
و7550 مترا للصرف الصحي 
و7400 ألعمال الغاز و22 ألف 
متر لكوابل الكهرباء والضغط 
العال���ي و11225 مت���را ألعمال 

الهواتف.
وأضاف ان املشروع يضم 
التجميلية  الزراع���ة  أعم���ال 
والتي تتك���ون من 1708 نخلة 
و11522 شجرة و119 ألف شتلة 
وسياج أشجار بطول 74 ألف 
متر وغطاء نباتي بعدد 186 ألف 
قطعة ومسطحات خضراء بطول 

198 ألف متر مربع.
وبني انه سيخصص موقعا 
مجاورا للمشروع ألعمال جتهيز 
اخلرسانة مسبقة الصب تصل 

س���عته التخزيني���ة الى 1152 
قطعة، مشيرا الى ان املشروع 
سيس���تلزم 4 رافعات برجية 
و6رافعات ميكانيكية حديدية 
لس���احة الص���ب و6 خالطات 
متحرك���ة لنق���ل اخلرس���انة 
الكبيرة  وعناقلتني لألحم���ال 

و4 مولدات.
وقارن منصور بني مشروع 
طري���ق اجلهراء ومش���روعني 
مماثلني في هونغ كونغ »طريق 
لوي شي كوك« ودولة اإلمارات 
املتحدة »طريق مترو دبي« وقد 
جاءا بنف���س طريقة عمله عن 
طريق تركيب القطع مس���بقة 
الصب بثالث حارات وباجتاهني.
وقال ان مشروع هونغ كونغ 
بدأ العمل به في سبتمبر 2003 
بقيمة أعمال إنشائية 40 مليون 
دينار مبساحة سطح اجلسر 
77.040 ألف متر مربع بتكلفة 
إنشائية للمتر املربع 518 دينارا 
واستغرق املشروع 4 سنوات 

ونصف السنة.
وأضاف ان مش���روع مترو 
دبي الذي يحمل نفس مواصفات 
مشروعي طريق اجلهراء وهونغ 
كونغ وصلت قيم���ة األعمال 
اإلنش���ائية له مبا يعادل 577 
مليون دينار مبس���احة سطح 
اجلس���ر 440 أل���ف متر مربع 
بتكلفة إنش���ائية للمتر املربع 
1300 دينار واستغرق إنشاؤه 

أربع سنوات.
يذك���ر ان وزارة األش���غال 
العامة ستبدأ في أعمال مشروع 
طريق اجلهراء في يوليو املقبل 
على خمس مراحل تنتهي بعد 

خمس سنوات.

مكون من 8500 قطعة مسبقة الصب بمساحة سطحية تصل إلى 380 ألف م2

م.حسني املنصور

رسم توضيحي للجسور املزمع إنشاؤها

العصيدان: الموافقة 
على هيئة االعتماد 

األكاديمي خطوة موفقة 
أشاد الناشط السياسي وعضو 
العامة  التدريبي���ة بالهيئة  الهيئة 
للتعليم التطبيقي والتدريب م.حمد 
العصيدان مبوافقة مجلس الوزراء 
الهيئ���ة الوطني���ة لالعتماد  على 
التعليم.  االكادميي وضمان جودة 
وقال العصيدان في بيان صحافي 
»انها خط���وة صحيحة اتخذت في 
وقتها املناسب، وانني اعقد عليها 
مثل كل مخلص للكويت امال كبيرا 
في ان تنهض بدورها احليوي في 
خدمة التعليم والرقي برسالته«، واكد 
العصيدان ان النهوض بالتعليم بات 
من فروض التنمية الوطنية احلتمية 
بعد احلالة املزرية التي انحدر اليها 
مستوى التعليم في الكويت باعتراف 
اخلبراء على صعيد املدرسة واملعلم 

والطالب ونوعية املناهج.


