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إطالق مشروع تسديد الدفعات للمقاولين والمكاتب االستشارية إلكترونيا اعتبارًا من يوليو الماضي

الكليب: »األشغال« تتجه لالعتماد على النظام االلكتروني لتسهيل تنفيذ برنامج عمل الحكومة
 فرج ناصر

العامة  أعل����ن وكي����ل وزارة األش����غال 
م.عبدالعزيز الكليب اطالق مشروع تسديد 
الدفعات للمقاولين والمكاتب االستشارية 

إلكترونيا بدءا من يوليو الماضي.
وقال في تصريح للصحافيين: بدأت الوزارة 
منذ فترة دراسة تطبيق النظام االلكتروني 
للدفعات، الذي يجعل الوزارة تعمل بكفاءة 
أكبر ويتيح للمسؤول الحصول على المعلومة 
أسهل بدال من المراسالت، فيخلق نوعا من 
السالسة والس����هولة في المتابعة في حال 
وجود دفعات، واذا كان هناك خلل أو تأخير 
في الدفعات فس����يتم اكتشافه من خالل هذا 

النظام ومن ثم معالجته.
واشار الى ان الوزارة قامت بتدريب الجهاز 
الفني ف����ي الموقع الذي يضم المستش����ار 

والمقاول باالضافة الى جهاز مكتب التخطيط 
والمتابعة للقطاعات والجهاز المالي للوزارة، 
وه����ذا النظ������ام نعتب�ره كن�����زا كبيرا من 
المعلومات نستطي�ع م�ن خالله ال��رد على 
الكثي��ر م�ن االستفس��ارات وتحسي�ن األداء 

مستقب��ال.
وأعلن ان النظام يعتبر واحدا من األنظمة 
القادمة سواء في اعتماد المقاولين أو تأهيلهم 
وكذلك المستش����ارون أو تقيي����م واعتماد 
المقاولين، معربا عن أمله في ان تعمل تلك 
األنظمة على تلبية احتياجات الوزارة، والتي 
من خاللها يتم تنفيذ برنامج عمل الحكومة 

بأفضل الطرق وأسهلها.
وأشار الكليب الى ان هذا التوجه يؤكد ان 
الوزارة تتجه الى االعتماد على أنظمة وليس 
على أشخاص، موضحا انه على المدى البعيد 

سيس����هم ذلك في رفع أداء الوزارة ويسهل 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة بطريقة أيسر، 
معربا عن أمله في ان يكون لبنة اضافية في 

سجل الكويت.
واضاف، وف����ي اطار تنفي����ذ أولوياتها 
الرئيس����ية التي تستهدف تطوير الكفاءات 
الوطنية والقيادات االدارية الشابة ومنحها 
دورا ريادي����ا في تحقي����ق أهدافها، تحرص 
ال����وزارة على تنظيم العدي����د من الدورات 
التدريبية المكثفة بشكل منتظم، وتوظيف 
جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة فضال 
عن التنس����يق الدائم والمتبادل مع مختلف 
المؤسسات والهيئات بهدف االرتقاء بمستوى 
األداء والدف����ع بعجلة التنمية، وانطالقا من 
أهمية تطوير األداء المؤسس����ي، استعانت 
أيضا بالخبرات الخارجية من أجل الجودة 

في األداء، والعمل على تحقيق الرخاء ونهضة 
المجتمع وتقدمه.

وح����ول البوابة االلكترونية للوزارة أكد 
م.الكليب الحرص على ابراز دورها وانجازاتها 
على المستويين المحلي واإلقليمي كرائدة 
المعلومات واألعمال  في مجال تكنولوجيا 
عبر بوابتها االلكترونية الجديدة مبينا ان 
ال����وزارة تهدف من خالل مش����روع بوابتها 
االلكترون����ي الى تحقي����ق طفرة نوعية من 
خالل موقع عالي المستوى والكفاءة يتميز 
بتحقيق سهولة الحصول على المعلومات 
ما يس����اعد على جهودها في تعزيز فرص 

االستثمار وجذب رؤوس األموال.
وأوضح ان البوابة عبارة عن بوابة لجميع 
خدمات وزارة األشغال التي تقدمها للشركات 

واألفراد.

 باالضافة الى انها ستقدم جميع المعلومات 
والبيانات عن المش����اريع التي تعمل على 
تنفيذها، األمر الذي سيس����هم في تخفيف 
الضغط عن الجهاز الفني الذي سيقوم بتجهيز 
الردود على االستفسارات الموجهة للوزارة 
باالضافة الى المس����اهمة في توفير الوقت 
المستقطع لمراجعة االدارات بغرض اتمام 
المعامالت بما يعزز الناتج القومي، وتفعيل 
الدفع االلكتروني واالستعداد الستخدامات 

البطاقة الذكية.
واختتم م.الكليب بأن البوابة االلكترونية 
لوزارة األشغال تم إنشاؤها بحلتها الجديدة 
باستخدام أفضل التقنيات المستخدمة في 
إنشاء صفحات الويب وفقا للمعايير الفنية 
المعتم����دة عالميا لتكون صفحتها س����هلة 

م.عبدالعزيز الكليبالتصفح واالستخدام.

د.وفاء بوجروه

نشاط توعوي مكثف لـ »إعانة المرضى« »أطباء األسنان« تقيم غبقتها الرمضانية الثالثاء
تقيم جمعية أطباء األسنان الكويتية غبقتها 
الرمضانية وذلك في فندق النخيل الثالثاء املقبل. 
وقالت عضو مجلس ادارة جمعية أطباء األسنان 
ومقرر اللجنة االجتماعية د.وفاء بوجروه ان هذا 
االحتفال سيقام حتت رعاية وحضور وزير الصحة 
د.هالل الساير الذي سيشارك اخوانه وأبناءه أطباء 
األسنان هذه املناس����بة التقليدية لشهر رمضان 
الفضيل. وأضافت بوجروه ان اجلمعية س����تقوم 
خالل الغبقة متمثلة ف����ي رئيس مجلس ادارتها 
د.ابراهيم تقي وأعض����اء مجلس اإلدارة وأعضاء 
اللجنة االجتماعي����ة للجمعية بتكرمي كوكبة من 
أطباء األسنان احلاصلني على شهادة دراسات عليا 
في مختلف اختصاصات طب األسنان كالعصب، 

االستعاضة الصناعية، اللثة، أمراض الفم، التقومي 
وطب األسنان العام، باالضافة الى تكرمي الشركات 
املشاركة في دعم هذه الغبقة الرمضانية والرائدة 
في مجال الطب وطب األسنان، مؤكدا على أهمية 
هذه األنش����طة االجتماعية في زيادة الروابط بني 

زمالء املهنة خاصة املهنة الطبية.
وأشارت بوجروه الى الدور الكبير الذي تقوم به 
وزارة الصحة ممثلة بالوزير والقائمني واملسؤولني 
عنها والذين بذلوا ما بوسعهم لالستجابة ملطالب 
اجلمعية وأطباء األسنان وتوفير ما حتتاجه مراكزنا 
الصحية وعياداتنا التخصصية لتواكب املستجدات 
العلمية في مجالنا التخصصي من ندوات وبعثات 

ومؤمترات.

كش���ف مدير مكتب اجلهراء بجمعية صن���دوق اعانة املرضى د.برجس 
السالمة عن جملة من االنش���طة الدعوية والتوعوية التي سيطرحها فرع 
اجلهراء خالل شهر رمضان. وقال السالمة في تصريح صحافي انه مت رصد 
خطة اعالمية متكاملة حتقق اعلى فائدة لش���رائح املجتمع املختلفة بهدف 
زيادة الوعي الصحي واغتنام اوقات ش���هر رمضان الفضيل فيما هو مفيد. 
واوضح ان من بني االنش���طة التي س���يقدمها املكتب في الفترة املقبلة عدة 
دورات مثل دورة تعلم احلجامة، وكذلك مس���ابقة طبيب املستقبل لالطفال 
وحتتوي على حفظ سورة الواقعة وتعلم الرقية الشرعية ودورة اسعافات 
اولية لالطفال ومحاضرة عن التدخني وفحص طبي. وقال د.السالمة كذلك 
سيتم توزيع بروشورات عن مشاريع الصندوق على البيوت واملراكز الصحية 
واملستشفيات )مت توزيع بعضها وجار توزيع الباقي منها، فضال عن حملة 
اعالنات في مجالت اعالنية اس���بوعية ف���ي محافظة اجلهراء ودروس ملدة 
خمس دقائق في املساجد توعوية صحية ألهالي احملافظة يتخللها تعريف 

.sms بسيط بالصندوق ومشاريعه، ورسائل اجلهراء

النامي: تطبيق قوانين
 نسبة استغالل الحيازات 

 من أولويات »الزراعة«

الوفرة  ادارة  صرح مدير 
الزراعية م.فرحان النامي ان من 
اولويات الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في 
الفترة املقبل����ة التركيز على 
نسبة االستغالل في احليازات 
الزراعي����ة املوجودة بكل من 
الوفرة والعبدلي الزراعيتني، 
جاء ذلك على خلفية صدور 
الئح����ة تنظي����م العالقة بني 
القس����ائم  الهيئ����ة وحائزي 
الزراعية والتي تنص ضمن 
بنودها على ان احليازة تعتبر 
مستغلة في حال زراعة 75% من 
مساحتها مبختلف احملاصيل 
واالعالف واالشجار.واضاف 
م.النامي انه يتم حاليا توزيع 
تعليمات على جميع احليازات 
تتضمن ضرورة اس����تغالل 
احليازة بالنس����بة املذكورة 
واال تعرض مستغل احليازة 
الى تطبيق اللوائح والقوانني 
التي تنظم العالقة معه والتي 
من ضمنها س����حب احليازة.
الوفرة على  ادارة  واكد مدير 
ضرورة استغالل التوسعات 
التي منحت لكثير من احليازات 
والتي لم تقوم باس����تغاللها 
واالكتفاء باستغالل مساحة 

احليازة االصلية فقط.
واضاف م.النامي ان االدارات 
في املناطق الزراعية س����واء 
العبدلي مفتوحة  او  بالوفرة 
جلميع املزارعني لالستفادة من 
املهندسني املوجودين يوميا 
مبا فيها ايام العطل الرسمية 
الرش����اد املزارعني الى افضل 
طرق الزراعة والري ومقاومة 
اآلفات، واوضح ان هناك آليات 
ثقيل����ة وخفيفة تعمل بنظام 
االستئجار املدعوم وبأسعار 
رمزية جلميع احليازات التي 
حتتاج اليها وفق نظام ودور 
متبع ميكن االس����تعالم عنها 

باالدارة واالستفادة منها.
اكد  على اجلان����ب اآلخر، 
م.النام����ي ان الهيئ����ة العامة 
الزراع����ة والثروة  لش����ؤون 
السمكية بالتعاون مع اللجنة 
االمنية وبلدية الكويت ووزارة 
الكهرباء واملاء ستس����تأنف 
العمل بردم باقي اآلبار املخالفة 
للشروط والتي مت حفرها في 
الدمام، ودعا م.النامي  طبقة 
املزارع����ني الى التع����اون مع 
فري����ق العمل الجن����از املهام 
املكلف بها وحتى ال يتعرض 
القانونية،  املزارع للمساءلة 
كما شدد م.النامي على ضرورة 
سداد القيمة االيجارية المالك 
الدولة جلميع املزارعني حتى 
يتمكنوا من صرف مستحقاتهم 
من الدعم وتعويض الصقيع 
ودعم النخيل ش����ريطة عدم 

وجود جتاوز بحيازاتهم.
واشاد م.النامي بدور املزارع 
في حتقيق االمن الغذائي رغم 
الظروف اجلوية غير املعتدلة 
وندرة املياه وغيرها، مشيرا 
الى ان الهيئة ال تدخر جهدا في 
سبيل تطوير الزراعة ومساندة 
املزارع في شتى مجاالت العمل 

الزراعي.


