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أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي خالل لقائه قيادي���ي الوزارة حرص 
احلكومة الشديد على التعاون بني جميع اجلهات 

لتحقيق خطة التنمية.
وأشار إلى ان هناك فريق متابعة لعمل تنفيذ 
خطة التنمي���ة يراقب باهتمام بالغ عمل الوكالء 
والقياديني في جميع وزارات الدولة ويرصد ما 
مت حتقيقه من هذه القيادات وخالل جدول زمني 
محدد ومطالبا بضرورة االلتزام باجلدول الزمني 
الذي حددته احلكومة لتحقيق التنمية وكس���ب 
الرهان مؤكدا إصرار احلكومة الشديد على تطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب كون اخلطة مرتبطة بجدول 

زمني محدد.
وأهاب د.العفاسي بقيادات الوزارة ضرورة عقد 
اجتماعات دورية متتالية مع قطاعاتهم ملتابعة 
ما مت تنفي���ذه من اخلطة املوضوعة موضحا ان 

البرنامج مرتبط بجهات حكومية عديدة متثلها 
أطراف لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بتحقيق 
هذه اخلطة التنموية وإجناح خطة عمل الوزارة 
يخضع ملراقبة ذاتية ه���ذا باإلضافة إلى كونها 
نابعة من برنامج عمل احلكومة والبد من تطبيقها 

بالشكل الذي راهنت عليه احلكومة.
وطالب د.العفاس���ي القي���ادات بعدم االكتفاء 
باملراسالت البينية عند وجود أي عوائق تؤدي 
إلى تأخير تنفيذ خطة عمل الوزارة املستمدة من 
برنامج عمل احلكومة، مؤكدا أن الوزارة جزء من 

منظومة حتقيق التنمية. 
كما استعرض الوزير مع احلضور ما مت حتقيقه 
على ارض الواقع من مشاريع حتققت خالل اجلدول 
الزمني احملدد لها ومنها على سبيل املثال إدارة 
احلضانات وإدارات العمل واألحداث. وطالب الوزير 
قطاع الشؤون القانونية بضرورة متابعة جميع 

القضايا احملالة من ال���وزارة إلى اإلدارة العامة 
للتحقيقات أو النيابة العامة سواء ضد األفراد أو 
الشركات املخالفة ومخالفات اجلمعيات التعاونية 
التي ثبت فيها وق���وع مخالفات مالية أو إدارية 
تس���تحق حتويلها للقضاء وجتاوزات موظفي 
الوزارة في جميع القطاعات دون استثناء، مشددا 
على أهمية التقيد بس���المة اإلجراءات القانونية 
املتبعة واملدد القانونية املتعلقة بكل قضية على 
حدة والسيما أن الوزارة ال حتيل أي جتاوزات أو 
مخالفات إلى القضاء إال بعد التأكد والتيقن من 
س���المة االدعاء واإلجراءات القانونية واإلدارية 
املتبعة إلحالة هذه القضايا إلى القضاء، وأعرب 
العفاسي عن اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه اإلجراءات 
بالش���كل واملضمون الذي يضمن حق الوزارة، 
مشددا على ضرورة محاس���بة أي مقصر إذا ما 
خس���رت الوزارة أي قضايا يكون املتسبب فيها 

احد متابعي هذه امللفات.
وأش���اد العفاسي في الوقت نفسه مبا حققته 
اإلدارة القانونية في الوزارة باملشاركة في صياغة 
وإع���داد قوانني عديدة كقانون العمل في القطاع 
األهلي وقانون رعاية املعاقني وقانون املساعدات 
العامة وقان���ون التعاون وقان���ون احلضانات 

اخلاصة.
وناقش ما يخص قط���اع العمل وآلية العمل 
القادمة خاصة بعد صدور قانون العمل اجلديد، 
مؤكدا أهمية إعداد اللوائ���ح والقرارات املنظمة 
للعمل. من جانبها قدمت الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتطوي���ر اإلداري بالوزارة عواطف 
القطان ش���رحا تفصيليا للوزير عما مت اجنازه 
م���ن خطة عمل الوزارة وتزوي���د األمانة العامة 
للتخطيط والتنمية بخطة الوزارة للسنة املالية 

املقبلة وهي خطط املشاريع التنموية.

العفاسي: فريق لمتابعة تنفيذ خطة التنمية يراقب عمل الوكالء والقياديين بالوزارات
دعا قيادات »الشؤون« إلى عقد اجتماعات دورية متتالية مع قطاعاتهم

صفر: مجلس الوزراء أقّر تنفيذ الدائري الثامن بعد التنسيق مع شركة نفط الكويت

فرج ناصر
استعرض وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر التقرير األول 
الذي أعده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والشؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد الفهد الذي مت عرضه على مجلس 
الوزراء لتقييم األشهر الثالثة األولى من تنفيذ 
اخلطة من تاريخ 1 ابريل حتى 30 يونيو لعرض 

ما مت تنفيذه من خطة الدولة.
وأوض���ح د.صف���ر خالل املؤمت���ر الذي مت 
عقده صب���اح امس لتوقيع عقد واتفاقيتني ان 
التقرير يضم سير عمل تنفيذ اخلطة السنوية 
ومدى التقدم في حتقيق اهدافها وسياس���اتها 
واس���تثماراتها واملعوقات وبعض املقترحات 
والتوصي���ات للتغلب عليه���ا، مبينا ان هناك 
مؤش���رات احتوى عليها التقرير حول نسبة 
االجناز للخطة الس���نوية في الربع األول من 
هذا الع���ام، وهناك بع���ض املعوقات املذكورة 
والتوصيات ملعاجلة هذه املعوقات لدفع العجلة. 
وأضاف: كما تعلمون أن الرؤية العامة للخطة 
حتى سنة 2035 تهدف الى حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري جاذب لالستثمار ويكون 
للقطاع اخلاص فيه دور ريادي ونشط مع التركيز 
على روح املنافسة واالنتاج وزرع القيم واحملافظة 
البش���رية،  الهوية االجتماعية والتنمية  على 
باالضافة الى تشريعات متطورة في اثناء تنفيذ 
اخلطة الى جانب االهداف االستراتيجية التي 

احتواها التقرير.
وبني د.صفر أن منهجية اخلطة الس���نوية 
ملتابعة األداء تختلف من جهة الى اخرى، مؤكدا 
ان املنهجية املعتمدة تعتمد على الصرف حسب 

ما هو موجود، وهذه املنهجيات تعود الى مدارس 
متعددة في االدارة وكل مؤسسة من مؤسسات 

الدولة لديها طريقة خاصة لقياس أدائها.
وكشف د.صفر ان السياسات العامة في اخلطة 
بلغت 231 سياسة منها 66 سياسة اقتصادية 
و132 سياسة تنمية بشرية ومجتمعية وحتت 
كل سياسة مجموعة من املشاريع التي حتقق 
تلك السياسات، باالضافة الى سياسات االدارة 
العليا والتخطي���ط واملعلومات التي تبلغ 33 
سياسة، مؤكدا انه مت البدء في تنفيذ 154 سياسة 
والتي بلغ عدد املشاريع فيها 334 مشروعا في 
اخلطة السنوية وهي مشاريع داعمة لألهداف 
العامة كما هناك سياسات لم تدخل حيز التنفيذ 
وتبلغ 77 سياسة نحن في طور ان ندخلها في 

حيز التنفيذ.

متطلبات خطة التنمية

وأوضح د.صفر ان املتطلبات في خطة التنمية 
تنقسم الى ثالثة انواع وهي التشريعية ومت اجناز 
56% من هذه املتطلبات وعدد تلك املتطلبات 44 
مشروع قانون مت تقدميها الى مجلس األمة وباق 
حتى اآلن 17 مشروع قانون حتت الدراسة وفي 
املرحلة املقبلة س���تقدم املتطلبات االخرى الى 
جانب املتطلبات املؤسسية التي تبلغ 16 وحدة 
من الوحدات االدارية اجلديدة التي يفترض ان 
تستحدث الستكمال عملية التنمية منها هيئة 
سوق املال ومجلس أعلى للخصخصة وهيئة 
لتنظي���م النقل وقد حصلنا عل���ى 9 موافقات 
إلنشاء هذه الوحدات كما أن هناك وحدات في 

طور املراجعة والتحضير.
اإلس���تراتيجية التي تنقس���م إلى قسمني، 

األول يعتمد على إنشاء شركات مساهمة عامة، 
األولى للمستودعات واملنافذ احلدودية والثانية 
للمبان���ي املنخفضة التكالي���ف والثالثة لبناء 
مدينة اخليران، أما الشركة الرابعة فهي للضمان 
الصحي، واألخيرة إلنت���اج الكهرباء وهي في 

طور التنفيذ.
وبني د.صفر ان هناك مشاريع تنموية رائدة 
في وزارة األش���غال في طور التنفيذ بعدما مت 
توقيع عقودها، عدا جسر جابر الذي سيكون 
اإلقف���ال فيه بتاريخ 8 أكتوبر القادم، وهناك 8 
مستشفيات في طور التصميم ومبجرد االنتهاء 
منها سيتم طرحها للتنفيذ، مشيرا الى وجود 
مستوى إجناز في املراحل التحضيرية مذكورة 
بالتفصيل في التقرير املقدم، الى جانب بعض 
املعوقات املذكورة من ضمنها التأخر في إصدار 
موافقات اجلهات املعنية وبطء الدورة املستندية 
الدولة،  ومشكلة تخصيص األراضي ملشاريع 
باإلضافة الى نقص املوارد البش���رية وتغيير 
اجلهات الطالبة للمشاريع للمواصفات املطلوبة 
والتي بدورها تدفعنا الى األوامر التغيرية بكثرة، 
مؤك���دا ان هناك توجها لدى ال���وزارة لتقليل 
األوامر التغييرية قدر املستطاع. وزاد د.صفر 
ب���أن من املعوقات الت���ي مت ذكرها في التقرير 
نقص اإلمكانات املادية والفنية لبعض املقاولني، 
وتضارب بعض االختصاصات اإلدارية وغياب 
بعض التشريعات، مبينا ان هناك جهات تعمل 
كخلية النحل حلل هذه املعوقات، موضحا ان 
التقري���ر احتوى على بع���ض التوصيات مثل 

تشكيل جلنة للمتابعة والتنفيذ.
وتطرق الى التقرير الذي نش���ر في إحدى 
الصحف الصادر عن جلنة املناقصات املركزية 

والذي يتحدث عن عدد العقود واملناقصات التي 
متت ترسيتها من قبل جلنة املناقصات املركزية 
جلميع اجلهات في الدولة، مشيرا الى ان جميع 
تلك املناقصات بلغت قيمتها 3 مليارات دينار 

وأبرزها ميناء مبارك الكبير.

طريق الدائري الثامن

وأعلن د.صفر إقرار مجلس الوزراء لنفيذ 
طريق الدائري الثامن بعد التنسيق مع شركة نفط 
الكويت كون املشروع مير على بعض احلقول 
النفطية، مؤكدا ان املجلس أقر املضي قدما في 
تنفيذ املشروع مع احلفاظ على اشتراطات األمن 
والس���المة التي حتفظ عدم اإلضرار باحلقول 

النفطية التي مير بها املشروع.
وكشف صفر عن تقرير االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( حول مشروع ستاد جابر الرياضي، 
مبينا ان التقرير أكد ان فرق تنفيذ املش���روع 

قديرة في مجال البناء واإلجناز.
وقال ان التقرير أشار الى ان البناء وجودة 
العمل في املشروع ممتازة والساحات واسعة 
وتعطي مجاال أوسع للمشاهدة واملتابعة، وان 
الس���تاد ميكن مقارنته بالستادات التي أقيمت 
عليها بطول���ة كأس العالم في جنوب أفريقيا، 
الفت���ا الى ان تقرير »الفيف���ا« تضمن عددا من 
املالحظات فيما يخص نوعية العشب في أرضية 
امللعب وتوفير مصع���د زجاجي وإزالة بعض 

احلواجز.
من جهت���ه، اعتبر وكيل وزارة األش���غال 
م.عبدالعزيز الكليب ان توقيع اتفاقية توقيع 
الطريق اإلقليمي اجلنوبي احلدث األهم واجلديد، 
والس���يما ان الدولة منذ فت���رة طويلة لم تقم 

بتنفيذ طرق جديدة، مبينا ان جميع مشاريع 
الطرق املوجودة هي مش���اريع تطوير للطرق 

القائمة حاليا لرفع مستوى كفاءتها.
وأشار الى انه في نهاية السنة املالية احلالية 
ستصل قيمة العقود التي تنفذها األشغال بعد 
توقيع عقد طريق جمال عبدالناصر الى مليار 

دينار.

عقد واتفاقيتان

من جانبه، قال الوكيل املساعد لقطاع الطرق 
م.حسني ذياب ان توقيع العقد واالتفاقيتني بقيمة 
47 مليون دينار، يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية 
لرفع مس���توى اخلدمات وإنشاء طرق جديدة 
للعمل عل���ى القضاء على االختناقات املرورية 

مبا يتناسب مع املرحلة املقبلة.
وأشار الى ان االتفاقيتني والعقد تتمثل في 
إنش���اء وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية � الطريق الدائري السادس املؤدية الى 
املناطق السكنية اجلديدة مبنطقة اجلهراء، وكذلك 
اتفاقية اإلشراف على تنفيذ أعمال العقد إنشاء 
وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية 
� الطريق الدائري السادس � املؤدية الى املناطق 
السكنية اجلديدة مبنطقة اجلهراء، باالضافة الى 
اتفاقية دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ 
وصيان���ة الطريق اإلقليمي � اجلزء اجلنوبي � 
املرحلة الثانية. وبني ذياب ان قيمة عقد إنشاء 
وإجناز التقاطعات على الدائري السادس للمناطق 
اجلديدة في اجلهراء يبلغ 39 مليونا و370 ألف 
دينار، الفتا الى ان أعمال العقد تتضمن إنشاء 
عدد 4 جسور علوية لاللتفاف بالتقاطعات أرقام 
1 و3 مع استحداث طرق تخدميية � إنشاء جسر 

علوي بطول 800 متر تقريبا بالتقاطع رقم 4 � 
عم���ل تقاطع حر كامل بالدوار رقم 5، إضافة 2 
لوب � إنشاء نفق يعلوه دوار بالتقاطع رقم 7 
� الرحي���ل اخلدمات القائمة واملعارضة ألعمال 
العقد � إنشاء جميع اخلدمات املرتبطة بالطرق 

واجلسور واألنفاق.
وقال ان قيمة اتفاقية اإلشراف على تنفيذ 
أعمال عقد إنشاء إجناز وصيانة تقاطعات على 
الطرق الرئيسية الطريق الدائري السادس تبلغ 
3 ماليني و188 ألف دينار، تتضمن أعمال االتفاقية 
إنشاء تقاطع FULL CLOVER Leaf مقابل أمغرة 
الصناعية على طريق الدائري السادس � إنشاء 
عدد 2 مدخل ومخرج ملدينة سعد العبداهلل على 
طريق الدائري السادس � تطوير التقاطع مقابل 
تيماء والنس���يم على طريق الدائري السادس 
بحيث يوفر جميع احلركات املرورية الالزمة.

إنشاء نفق بدال من املدخل واملخرج احلالي 
ملنطقة اجلهراء الصناعية يعلوه جسران للدوار 
� حتويل اخلدم���ات القائمة واملعارضة ألعمال 
التطوي���ر بالتقاطعات املذكورة � أعمال اإلنارة 

وصرف األمطار واألعمال املرورية.
وأضاف: ان اتفاقية دراسة وتصميم واإلشراف 
عل���ى تنفيذ وصيانة الط���رق اإلقليمي اجلزء 
اجلنوبي املرحلة الثانية تبلغ قيمتها 4.5 ماليني 
دينار، مبينا ان أعمال االتفاقية تتمثل في تقدمي 
الالزمة ألعمال  جميع اخلدمات االستش���ارية 
الدراسة والتصميم واإلشراف على تنفيذ وصيانة 
الطريق اإلقليمي � اجل���زء اجلنوبي � املرحلة 
الثانية بطول حوالي 90 كلم ويتضمن التقاطعات 
اجلديدة واملداخل واملخارج بناء على الدراسة 

املرورية التي سيقوم بها املستشار.

خالل مؤتمر صحافي وقع خالله عقدًا واتفاقيتين

الكلي�ب: قيم�ة العقود التي تنفذها الوزارة س�تصل إل�ى مليار دينار بعد توقي�ع عقد طريق جم�ال عبدالناصر نهاية الس�نة المالية الحالية
ذي�اب: 47 ملي�ون دين�ار قيم�ة العق�د واالتفاقيتي�ن.. وخط�ة ال�وزارة ترم�ي لرف�ع مس�توى الخدم�ات وإنش�اء ط�رق جدي�دة

الشريعان يشكل لجنة لمتابعة 
مناقصات »الكهرباء« وتسريعها

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء ان الوزير د.بدر الش���ريعان شكل امس جلنة 
تضم 3 وكالء مس���اعدين ملتابعة مناقصات الوزارة 

احلالية واملزمع تنفيذها.
وقالت املصادر ان هذه اخلطوة تهدف لتس���ريع 
إجناز املشاريع للحؤول دون تأخير خطة التنمية.

وفي سياق آخر، استقبل فجر امس ميناء الشويخ 
آخر توربينتني ضمن مشروع تطوير وتعزيز محطة 
الصبية ليكتمل بذلك عدد توربينات محطة الصبية 
املتوقع ان يتم تش���غيل اول���ى مراحلها في يونيو 

املقبل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء واملاء ان 
تعاقب وصول التوربينات ف���ي مواعيدها احملددة، 
يؤكد ان آلية العمل في هذا املشروع تسير على قدم 
وساق، متوقعا ان يتم تركيب آخر توربينتني على 
قواعدهما اخلرسانية في املشروع خالل األيام القليلة 
املقبلة. وبني املصدر ان القدرة اإلنتاجية لكل توربينة 

تقدر ب� 220 ميغاواط.


