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خالل الغبقة الرمضانية السنوية للوزارة

صفر: »األشغال« أنهت 27% من الخطة التنموية والميزانية الحالية ستغطي المشاريع

الوكيل  أعل���ن  من جانب���ه، 
املساعد لقطاع الهندسة االنشائية 
م.حس���ام الطاحوس ان القطاع 
ابتكر طريق���ة جديدة في طرح 
املشاريع »التصميم والتنفيذ«، 
حيث ال تكتفي الوزارة فقط بكتابة 
املتطلبات من اجلهة املستفيدة، 
وامنا طرح املتطلبات كمسابقة 
معمارية داخل القطاع وتتاح لكل 
معماري يجد في نفسه الرغبة في 
املنافسة، وكانت التجربة االولى 
في مش���روع مبنى جهاز األمن 
الوطني، حيث تقدم للمنافس���ة 
النهائية أربع مجموعات اخذوا 
فترة شهرين تقريبا في احلصول 
على فكرة تصميمية ومت تقدميها 
الى جلنة تضم ممثال عن اجلهة 
املستفيدة ومعماريا من القطاع 
اخلاص، واستقر رأي اللجنة على 

اختيار املراكز الثالثة االولى.
الفائز  واختم بأن مخططات 
باملركز االول ستطرح للمقاولني 
لاللتزام بها الستكمال تصميمها، 
الفتا الى ان ه���ذا النهج يعطي 
ايجابي���ة م���ن حيث تش���جيع 
القدرات داخل الوزارة، واستكمال 
االعمال وبسرعة تتفق مع اجلهة 
املستفيدة في سرعة طرح وتنفيذ 
مشاريعها، اضافة الى انه يخلق 

اجواء معمارية مهنية جيدة.

التي جتمع كل موظفي الوزارة 
في اجواء اخوية طيبة نسأل اهلل 
تعالى ان يعيدها علينا وعلى أهل 
الكويت ومن يعيش على أراضيها 
واالمة االسالمية باخلير واالعمال 
والطاعات في شهر اخلير واحملبة، 
الفتا الى ان ش���هر رمضان هو 
شهر التواصل وان الكويت تنفرد 
مبيزة التواصل في الديوانيات 

وأماكن العمل.

وأوض���ح ان هن���اك بعض 
املعوق���ات اال ان الوزارة تخرج 
أجياال وخبرات نفتخر بها وتشهد 
لها املكاتب االستشارية واجلهات 
املتعاملة مع الوزارة، معربا عن 
أمله ان يكلل اهلل خطى اجلميع 
للمزيد من االجنازات واالعمال.

وحول احتف���ال الوزارة قال 
د.صف���ر: كعادة الوزارة جنتمع 
س���نويا في الغبقة الرمضانية 

الباب الرابع، حيث كانت قليلة 
السابقة وبالتالي  في السنوات 
فهذه مش���كلة، ولكن في اخلطة 
التنموي���ة ب���دأت وزارة املالية 
تتجاوب وتدرك اهمية اجلهود 
املبذولة إلجناح اخلطة، لذا سيتم 
الس���نة  تخطي هذا املعوق في 
املقبلة بشكل كبير، مطمئنا من ان 
ميزانية السنة احلالية ستغطي 

املشاريع.

من الغائها وابعادها عن الطريق 
لتحقيق هذا الهدف.

واعلن د.صف���ر ان امليزانية 
كانت من بني املعوقات التي ضمها 
التقرير، الفتا الى ان امليزانيات 
املتوافرة كانت بناء على احلسابات 
الى ان وزارة  اخلتامية، مشيرا 
املالية عندم���ا تضع ميزانياتها 
تضعه���ا بناء على احلس���ابات 
اخلتامي���ة واملصاريف وخاصة 

لدى املالية، وهكذا، الفتا الى ان 
هناك فكرة جلمع كل تلك اجلهات 
من خالل ممثلني عنها ومناقشة 

املشاريع واملوافقة عليها.
واكد ان ذل���ك افضل طريقة 
للقضاء عل���ى الروتني والدورة 
الكثير من  املس���تندية، وهناك 
ال���دول التي تتبع ه���ذا النظام 
وحققت جناحات طيبة، الفتا الى 
ان هناك معوقات قانونية البد 

هو محل بحث وتداول في اللجان 
الوزارية املختلف���ة، ومت طرح 
بعض االفكار ومنها احلاجة الى 
اجتماع كل اجلهات الرقابية على 
طاولة واحدة وتبحث املشاريع 
دفعة واح���دة، بدال من ان تأخذ 
املش���اريع فترة من الزمن لدى 
ديوان احملاس���بة واخرى لدى 
الفتوى والتشريع وثالثة لدى 
جلنة املناقصات املركزية، وغيرها 

فرج ناصر
أعلن وزير االش���غال العامة 
البلدية  الدولة لش���ؤون  وزير 
د.فاضل صفر االنتهاء من %27 
من اخلطة التنموية خالل الربع 
االول من السنة االولى من عمر 
اخلطة، الفتا الى انه على الرغم 
من التحديات، اال ان نسب االجناز 
س���تصل ملعدالت مشرفة خالل 

الربع الثاني من السنة االولى.
وق���ال د.صفر ف���ي تصريح 
الغبق���ة  للصحافي���ني خ���الل 
الرمضانية السنوية التي أقامتها 
الوزارة مس���اء امس االول، ان 
التقرير االخي���ر جلهاز متابعة 
تنفيذ اخلط���ة، قال ان 27% من 
املشاريع مت تنفيذها وان احلكومة 
مقبلة على الربع الثاني متوقعا 
حتقيق مشاريع اخرى متنوعة 
وليس فقط حتقيق مبان وطرق، 
وامنا مشاريع تتعلق باالنسان 
البش���ري ورفع  واالس���تثمار 
مؤهالتهم باالضافة الى املشاريع 
االخرى الترويحية منها واملساندة 

للمشاريع االنشائية.
وحول املعوقات التي أوردها 
التقرير والتي واجهت احلكومة 
أثناء تنفيذ اخلطة ومنها طول 
ال���دورة املس���تندية والروتني 
والبيروقراطية، قال ان هذا العائق 

د.فاضل صفر متحدثا عن اخلطة التنموية بحضور وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب والوكالء املساعدين جانب من احلضور

خالل حفل تكريم الفائزين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

فهد جابر العلي: أنشطة نقابة الدفاع 
في شهر رمضان أثلجت صدورنا

عبدالهادي العجمي
أشاد الوكيل املساعد للتخطيط 
ونظم املعلومات ب����وزارة الدفاع 
الش����يخ فهد جابر العلي بالدور 
ب����ه نقابة  ال����ذي تقوم  الكبي����ر 
العاملني املدنيني بالوزارة من خالل 
تنظيمها األنش����طة املتميزة التي 
تعود بالفائدة على املجتمع. جاء 
ذلك خالل حف����ل تكرمي الفائزين 
القرآن  مبس����ابقة حفظ وجتويد 
أقيم  الذي  الثانية للنقابة  الكرمي 
حتت رعايته على مسرح التطوير 
مبنطقة صبحان. وقال الشيخ فهد 
جابر العلي: عّودتنا النقابة على 
ملس����اتها الكرمية خاصة في هذا 
الشهر املبارك حيث أثلجت صدورنا 

مبا قدمت من انشطة مميزة.

الشيخ فهد جابر العلي

ترحيب باحلضور

بعض املشاركني في حفل توزيع اجلوائز

)أنور الكندري(د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب والوكالء املساعدون وحضور الغبقة في لقطة جماعية

)أنور الكندري(القائمون على مسابقة حفظ وجتويد القرآن في استقبال احلضور
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