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)أسامة البطراوي(د.فاضل صفر خالل توقيع احدى االتفاقيات

»الراشد« كّرم موظفي
قسم التأمين

اقام مستشفى الراش���د )الرائد االول لرعاية العائلة(، حفلة 
تكرمي ملوظفي قس���م التأمني بحضور مستش���ار التأمني جعفر 
العيدان واملدير العام للمستش���فى نائل السيف واملدير الطبي 
د.حسن انور واطباء املستشفى ورؤساء االقسام وموظفي قسم 

التأمني السيد يونس ومحجوبة خميس.
والقى خالل احلفل املدير العام نائل السيف كلمة اثنى فيها 
على اجلهود الكبيرة التي بذلوها لدى املستشفى والتي كان لها 
االثر االكبر في تطوير قس���م التأمني باملستشفى والتي متيزت 
بأرقى معاني االخالص والتفاني في سبيل رفع مستوى اخلدمات 
باملستش���فى. وقد منح السيد يونس ومحجوبة خميس شهادة 

تقدير تكرميا لهما على جهودهما املبذولة.
وتقدم املدير الطبي د.حسن انور وجعفر العيدان بكلمة شكر 
للمدير العام نائل السيف وذلك تعبيرا عن حب اجلميع واالنتماء 
ورفع مستوى املستشفى وذلك باالرتقاء باخلدمات ومن منطلق 

خطة التطوير في ظل »الرائد االول لرعاية العائلة«.

وزير األشغال وّقع 9 عقود لمشاريع البنية التحتية بقيمة 41 مليون دينار:
تكلفة مشروع طريق الجهراء أقل من مثيليه في دبي وهونغ كونغ

عامة للطرق والساحات املؤقتة 
الس���يارات وقطاعات  ومواقف 
اخلدم���ات واألعم���ال الطارئ���ة 
واملتفرق���ات ومج���اري األمطار 
ومخارج البحر واألرصفة ملواقع 
مختلفة ومتفرقة، مشيرا إلى انه 
يش���مل كذلك الطرق والساحات 
داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك 
حسب مستلزمات الصيانة العامة 
وذلك طبقا للشروط واملواصفات 

ألعمال العقد.
ولفت إلى ان عقد أعمال الصيانة 
العاجلة والطارئ���ة واملتفرقات 
للطرق ف���ي محافظات األحمدي 
وحولي والفروانية ومبارك الكبير 
مدتها 730 يوم���ا لكل محافظة، 
مش���يرا إلى ان أعمال العقد هي 
لألعمال الطارئة والعاجلة وأعمال 
املتفرقات واألعمال اإلنش���ائية 
التكميلية  الصغيرة واألعم���ال 
الصغيرة لالسفلت أو البالط أو 
الكربس���تون وخالفه ومعاجلة 
العيوب التي تظهر في س���طح 
االسفلت ومنها احلفر أو الهبوطات 
أو التآكل أو الشروخ أو جتمعات 
املياه أو تعديل مناسيب وإصالح 
الكسور في أسقف غرف التصريف 
أو غرف التفتيش بجميع أنواعها 
مبا فيها غرفة التفتيش لوزارات 
اخلدمات األخرى أو إعادة إنشاء 
أي منها وكذلك تعديل منسوب 
أو استبدال أو استكمال النواقص 
الهابط  البالط والكربستون  في 
الكس���ور وخالفه، مش���يرا  أو 
إلى أن ذلك ف���ي مواقع متفرقة 
وفي أماكن متع���ددة وبأي عدد 
ف���ي وقت واحد ويش���مل كذلك 
الطرق والساحات داخل وزارات 
ومؤسسات الدولة احلكومية وكل 
ذلك حسب مستلزمات الصيانة 
العامة كما يحددها قطاع الصيانة 
طبقا للشروط واملواصفات الفنية 
لها واملقدرة على أس���اس وحدة 

القياس. 

املرتبطة بالطرق مثل  اخلدمات 
شبكة اإلنارة واملطر والري.

وأش���ار إلى ان تقاطع 2 هو 
إنشاء جس���ر علوي بطول 1.50 
كم تقريب���ا باإلضافة إلى عدد 4 
لوبي وعدد 1 رامب وإنشاء جسر 
عل���وي بط���ول 400م وترحيل 
خدمات الضغط العالي واملتوسط 
وإنشاء جميع اخلدمات املرتبطة 
بالطرق مثل شبكة اإلنارة واملطر 

والري.
 بدوره أكد الوكيل املس���اعد 
للمشاريع اإلنش���ائية م.حسام 
الطاحوس ان قيمة عقد إنش���اء 
وإجناز وصيانة مركز ضاحية 
الصدي���ق 12.960.000 دين���ارا، 

مشيرا إلى ان مدته 730 يوما.
املركز  أن  الطاح���وس  وذكر 
يقع في جن���وب مدينة الكويت 
مبس���احة إجمالية 72.630 مترا 
مس���طح واملس���احة اإلجمالية 
للمبان���ي 32.700 متر مس���طح 
ويشمل س���وقا مركزيا ومنطقة 
احملال التجارية ومسجدا وبنوكا 
ومبنى تنمية املجتمع كذلك يوجد 
مكتب البريد والوحدة االجتماعية 
ومكاتب كل م���ن وزارة الطاقة 
ووزارة التج���ارة ومركز خدمة 
إلى مخفر  املواطنني باإلضاف���ة 
ومبنى مستقل بذاته يحتوي على 
مواقف سيارات مشيرا إلى أن عقد 
توريد وتركي���ب وصيانة أثاث 
متحرك ملبنى البحوث والدراسات 
الكويتية قيمته 780000 دينار 

ومدته 240 يوما.

طرق زراعية

من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لقطاع الصيانة م.فاضل العجمي إن 
عقد صيانة وإنشاء طرق املناطق 
الزراعية باملنطقة اجلنوبية قيمته 
2.757.000 دينار ومدته 730 يوما، 
الفتا إلى ان هذا العقد يشتمل على 
إعمال إنشائية صغيرة وصيانة 

اجلهاز الفني الذي سيقوم بتجهيز 
الردود على االستفسارات املوجهة 

للوزارة.

مناطق جديدة

من جهته قال الوكيل املساعد 
لش���ؤون الطرق م.حسني ذياب 
إن عقد إنش���اء وإجناز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيسية 
الطريق الدائري السابع والسادس 
املؤدي���ة إلى املناطق الس���كنية 
اجلديدة مبنطقة غرب اجلليب 
قيمته 17.439.000 دينارا ومدته 
1080 يوما، مشيرا إلى ان تقاطع 
رقم 1 هو إنش���اء عدد 2 جس���ر 
علوي لاللتفاف مع طرق تخدميية 
بطول 2 كم تقريبا وإنشاء جميع 

باقفالها.
وأشار إلى أن ميزانية وزارة 
األشغال للسنة املالية 2010/2009 
بلغت 371 مليون دينار ومت صرف 
منها ما يقارب 279 مليون دينار 
بنسبة صرف 75%، مشيرا إلى أن 
امليزانية املعتمدة للسنة املالية 
2011/2010 بلغ���ت 535 ملي���ون 

دينار. 
واعتبر ان البوابة اإللكترونية 
عبارة عن بوابة جلميع خدمات 
الت���ي تقدمها  وزارة األش���غال 
للش���ركات واألف���راد، باإلضافة 
إلى أنها س���تقدم كل املعلومات 
والبيان���ات عن املش���اريع التي 
الذي  تعمل على تنفيذها، األمر 
سيسهم في تخفيف الضغط عن 

أي استفسارات تتعلق باملشاريع 
التي تطرحها سواء من الناحية 
الفنية أو التكلفة املالية، السيما 
أن الوزارة حريصة على انتهاج 
مبدأ الشفافية فيما تقوم به من 

أعمال.
وأعل���ن الكلي���ب ع���ن عدد 
التي تعمل  العقود واملش���اريع 
وزارة األش���غال عل���ى تنفيذها 
سواء احلالية أو العقود التي ما 
تزال مطروحة، مبينا أن العقود 
اجلاري تنفيذها حاليا تبلغ 157 
عق���دا في حني يبلغ عدد العقود 
املطروحة حاليا ومازالت في طور 
أخذ املوافق���ات اخلاصة بها 34 
عقدا، وكذل���ك 18 عقدا مطروحة 
ولم يتم االنتهاء من املدة املتعلقة 

لتخفيف االزدحامات واالختناقات 
املرورية املتوقعة بها مستقبال، 
كاش���فا عن موافق���ة تخصيص 
الفائت موقعا  البلدية األسبوع 
إلنش���اء مدينة طبية تدار عبر 
التأمينات االجتماعية  مؤسسة 
للمتقاعدين في املنطقة نفسها.

 من جانبه أكد وكيل األشغال 
الكليب أن قيمة  م.عبدالعزي���ز 
مشروع تطوير طريق اجلهراء 
مرتفعة إجماال عما هو متعارف 
عليه في مجال مشاريع الطرق، 
باإلضافة إلى عدم وجود اإلمكانية 
لتجزئة املشروع ألكثر من مرحلة 
كون جميع املراحل مترابطة مع 
بعضه���ا البعض، الفت���ا إلى إن 
دور ال���وزارة يقتضي توضيح 

وكذلك احلاجة إلى زيادة رواتب 
عدد كبير من املهندسني واملوظفني 
الوافدين في األشغال على غرار 

ما مت في البلدية.
 وأشار د.صفر إلى أنه يطمح 
إلى توفير أجهزة كمبيوترات لكل 
موظف في الوزارة وكذلك وسائل 
النقل كالسيارات لالشراف على 
املش���اريع التي تنفذها الوزارة، 
الفتا إلى أنه مثل هذه النواقص 
في األجهزة واملعدات قد تتسبب 
في ع���دم أداء املوظفني لعملهم 
بالش���كل املطل���وب، األمر الذي 
يتطلب منا توفير تلك األجهزة 

بشكل سريع.
وقال د.صفر ان الوزارة بدأت 
في تنفيذ اجلزء املتعلق بها فيما 
يخص برنامج عمل احلكومة قبل 
إقراره، مؤكدا أنها مس���تمرة في 
تنفيذ اجلزء اخلاص بها من اخلطة 
بالش���كل الذي يحق���ق األهداف 

املرجوة منها.

جائزة التقدم العلمي

وأعلن د.صفر عن فوز البلدية 
ووزارة الكهرب���اء واملاء باملركز 
األول مناصفة بينهما في جائزة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في مجال احلكومة اإللكترونية 
والرب���ط اإللكترون���ي وإيصال 
التيار الكهربائي، مبينا أن التكرمي 
الذي ستنظمه مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي لتوزيع اجلوائز 
س���يكون حتت رعاي���ة صاحب 

السمو األمير.
وق���ال د.صف���ر إن أبرز هذه 
العقود عقد إنشاء وإجناز وصيانة 
مش���روع إجناز تقاطعات على 
الدائري  الرئيس���ية في  الطرق 
السابع والسادس والطرق احمليطة 
باملنطقة احملاذية ملنطقتي جليب 
التي  املبارك  الشيوخ وعبداهلل 
س���تقام فيها اجلامعة اجلديدة 
واملنطقة اإلدارية لوزارات الدولة 

فرج ناصر
أك���د وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر أن قيمة مشروع 
تطوي���ر طريق اجله���راء الذي 
طرحته وزارة األشغال مؤخرا 
مماثلة لقيمة عدد من املشاريع 
املشابهة حلجم ومكونات املشروع 
في كل من دب���ي وهونغ كونغ، 
الذي  مبينا أن قيمة املش���روع 
دار حوله الكثير من اجلدل في 
الفترة املاضي���ة أقل بكثير من 
بعض املش���اريع املثيلة له في 

املنطقة.
وأشار خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده صباح أمس لتوقيع 
9 عقود ملشاريع البنية التحتية 
بقيمة 41 مليون دينار إلى أن حجم 
املشروع ومكوناته والتكنولوجيا 
احلديثة واملتطورة املستخدمة 
في���ه وأهميته ونوعي���ة املواد 
تعط���ي مبررا واضحا للس���عر 
املط���روح، الس���يما إذا ما متت 
مقارنته مبشاريع أخرى مماثلة 

في العالم.
البواب���ة  إل���ى أن   ولف���ت 
اإللكترونية التي دشنتها وزارة 
األشغال تعطي القدرة ألي شخص 
املقاول���ني وموظفي  وبال���ذات 
ال���وزارة واجلهات األخرى على 
أن يقوموا بإجراء معامالتهم عبر 
البوابة اإللكترونية دون احلاجة 
الستخدام املراسالت الورقية كما 

كان متبعا سابقا.

تحديات كثيرة

وأكد د.صف���ر وجود بعض 
التحديات الت���ي تواجه الوزارة 
في عملي���ة تنفيذ خطة وبرامج 
عمل احلكومة وإن كانت استطاعت 
جتاوز جزء كبير منها، مش���ددا 
على ضرورة مكافأة املوظفني على 
اجلهد الذي يبذلونه خارج أوقات 
العمل وخالل العطل الرس���مية، 

أكد أنه يطمح لتوفير أجهزة كمبيوتر لكل موظف في الوزارة وكذلك وسائل النقل كالسيارات لإلشراف على المشاريع

�إع���������������������ان

جمعية �لعد�ن و�لق�صور �لتعاونية

�مل����دي��ر �ملع���ي���ن

تعلن جمعية �لعد�ن و�لق�صور �لتعاونية
نفاد  حتى  املنطقة  �سكان  من  للم�ساهمني  املخف�سة  التذاكر  �ستطرح  انها 

الكمية ح�سب املواعيد التالية وخالل فرتة حمدودة ... ال تتحمل اجلمعية 

تاأخر امل�ساهم يف �سراء التذاكر املخف�سة.

وه��ي موزع����ة كاالت���ي :

اجلهة
البيع 

للم�ساهم
فرتة البيع

�سالحية 

التذاكر

مفتوحةمن 6/20 اىل 2010/7/31م1 د.كاالكوابارك

مفتوحةمن 6/20 اىل 2010/7/31م1 د.كقرية امل�سيلة

مفتوحةمن 6/20 اىل 2010/7/31م500 فل�ساطفل امل�ستقبل

مفتوحةمن 6/20 اىل 2010/7/31م1 د.كحديقة ال�سعب

رحلة بحرية  

عبارة 

ح�سب موعد من 6/20 اىل 2010/7/31م1 د.ك

الرحلـــــــة

املركز العلمي 

اأي ماك�س -االكواريوم

�ستة من 8/1 اىل 2010/9/30م1 د.ك

اأ�سهر

مفتوحةمن 8/1 اىل 2010/9/30م1 د.كاملدينة الرتفيهية

�ص���روط �ال�صتفادة من �الن�صط��ة و�لفعاليات :

- البطاقة املدنية اال�سلية للم�ساهم وعائلته ويكون عنوانه منطقة العدان والق�سور.

اأفــرادهــا فقط وخادمة ويكون من  العائلة وعــدد  التذاكر بنظام  - يتم بيع 

الدرجة االأوىل .

- التذاكر تتوفر يف فرتة التوزيع فقط.

- كل نوع من التذاكر ت�سرف للم�ساهم )العائلة( مرة واحدة فقط .

- يف حال ان كانت االم م�ساهمة تقدمي �سهادة ميالد االبناء.

ماحظة : تذ�كر جمانية للفئات �لتالية :

البــنــاء املــفــقــوديــن والــ�ــســهــداء وذوي االحــتــيــاجــات اخلــا�ــســة مــن امل�ساهمني 

باجلمعية على اأن يح�سر مايثبت ذلك من جهة االخت�سا�س.

لال�ستف�سار : 25427057 العالقات العامة واالعالم

نائل السيف وحسن أنور خالل تكرمي السيد يونس

الحاج�ة ماسّ�ة لزيادة روات�ب عدد كبير م�ن المهندس�ين والموظفي�ن الوافدين في األش�غال على غ�رار ما تم ف�ي البلدية

د.رشيد العميري مكرما إحدى املتفوقات

خالل تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية

العميري: 3 مسارات أساسية لمكافحة المخدرات
هاني الظفيري

أك����د نائب رئيس اللجن����ة الوطنية للوقاية من 
المخدرات د.رشيد العميري ضرورة تفعيل 3 مسارات 
وهي الوقائية واألمنية واإلصالحية لمكافحة المخدرات 
داخل البالد، مش����ددا في الوقت ذاته على ضرورة 
تكاتف مختلف المؤسسات خاصة في وزارتي التربية 
واألوقاف. وأضاف العميري في الحفل الخاص بتكريم 
الطالب والطالبات الفائزين في المس����ابقة الثقافية 
والتي أقيمت تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن 
الشيخ جابر الخالد، انه مخطئ من يعتقد ان مكافحة 
المخدرات والوقاي����ة منها تحتاج الى جهود فردية 
وتخص بلدا ما على وجه األرض، فالقضية ستظل 
قائمة وعلى الجميع ان يظل مستيقظا ومستفزا كل 

قواه وعلينا كأفراد ومؤسسات ان نتعاون لتطوير 
أدائنا وأساليبنا في المقاومة والمواجهة.

من جانبه قال أمين عام اللجنة الوطنية د.احمد 
السمدان أنه البد من اإليمان بأهمية الشباب ودورهم 
الفعال ف����ي بناء الوطن وتقدمه وان المؤسس����ات 
التعليمية تش����غل حيزا من مراح����ل النمو العقلي 
والنفسي ممثلة في مدارسها ومناهجها وبمقدرتها 
على اكتش����اف أي تعثر قد يحدث ألي منهم سواء 
كان هذا العارض دراسيا أو نفسيا. وتابع ان الجهود 
التوعوية تتجه الى إش����راك جميع فئات المجتمع 
ف����ي الحرب على هذه اآلفة على األخص فئة الطلبة 
والشباب وهم المس����تهدفون أساسا من قبل تجار 

المخدرات ومروجيها.


