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»السكنية« توزع 321 قسيمة

في مدينة جابر األحمد اإلسكانية

البدر: اهتمام كويتي بمشاريع 
البنية التحتية في البوسنة

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 321 قسيمة في 
مدينة »جابر األحمد« اإلسكانية على املواطنني من أصحاب الطلبات 

اإلسكانية حتى تاريخ السادس من مارس عام 1994.
وتعتبر مدينة »جابر األحمد« احد املشاريع اإلسكانية اجلديدة 
حيث تقع في اجلهة الغربية ملدينة الكويت وتبعد عنها 22 كيلومترا 
وتقدر مساحة املشروع بـ 1245 هكتارا ويشمل 6679 وحدة سكنية 

مقسمة على 1475 بيتا و4494 قسيمة و710 شقق.
ويشتمل املشروع على اخلدمات واملرافق العامة مثل املدارس 
مبختلف مراحلها واخلدمات التعليمية منها الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وجامعة خاصة وخدمات صحية منها مستشفى خاص 
ومركز صحي إضافة الى خدمات جتارية من أســـواق ومجمعات 

جتارية وإدارية.
كما يشتمل على قرية اوملبية متكاملة من ناد رياضي ومجمع 
صاالت العاب ومجمع االســـكواش ومجمـــع للتنس وغيرها من 
 األلعاب، إضافة الى وجود مركز إســـامي شـــامل ومسجد يسع

12 ألف مصل.

فرج ناصر
أكـــد وزير األشـــغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
د.فاضل صفر حرص احلكومة 
على ســـلوك نهج الشفافية في 
التعاطي والتعامل مع اجلميع، 
مشيرا إلى دعوة رئيس مجلس 
الوزراء إلى االنفتاح والتواصل 
التـــي تقوم بها  وطرح األعمال 
اجلهات احلكومية بشكل علني، 
وفي نفس الوقت التمسك بالقانون 
واللوائح والنظم املعمول بها في 

الباد.
وأشـــار د.صفر خال الندوة 
التي أقامهـــا الصالون اإلعامي 
مساء أمس األول وأدارها األمني 
العربي  العام للملتقى اإلعامي 
ماضـــي اخلميس إلى أنه وألول 
مرة في تاريخ الكويت سواء في 
املجالس التشريعية أو مجالس 
األمة أن تطرح احلكومة برنامجا 
عمليا، ولكـــن اجلميع يقول ان 
البرنامج يطغى عليه طابع الكام 
التحريري وال يحتوي على خطة 
زمنية موضوعـــة أو ميزانيات 
وأرقام محددة، بل هي أمور عامة 
يتناولها اخلطـــاب، ولكن ألول 
مرة في تاريخ الكويت وباتفاق 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
يتم إقرار قانون يشتمل على خطة 
للسنة األولى والسنوات األربع 
املقبلة، بحيـــث ان هذا القانون 
يحتوي على جميع برامج وخطط 
التي ستنفذ  الدولة  ومشـــاريع 
لكل جهة من اجلهات احلكومية 

املختلفة.
وتابع: انه ألول مرة أيضا يتم 
طرح هذا البرنامج بناء على عوامل 
ومقاييس لألداء تقيس من خاله 
كيف تؤدي عملك، مبينا أن أهم 
مقاييس األداء في هذه اخلطة هي 
اإلجناز وعملية الصرف، مشيرا 
إلى أن هناك مدارس علمية وعاملية 
في مختلف دول العالم ولكل منها 
طريقة في وضع معايير لقياس 
األعمال التي يقومون بها، موضحا 
ان احلكومة اختارت عملية قياس 
اإلجناز عن طريق قياس عملية 
الصـــرف ألنهـــا وجدتها أفضل 
طريقة تنطبـــق على احلالة في 
الكويت، متوقعا أنه في املستقبل 

ان الباد مقبلة في عام 2025 إلى 
زيادة في عدد الســـكان وحركة 
مرورية مكثفة، مشـــيرا إلى أن 
الـــوزارة بدأت منـــذ اآلن بطرح 
مشاريع كثيرة حتى نتمكن من 
فك االختناقات املرورية املتوقعة، 
مبينا ان البلدية حاليا تعد لوضع 
املخطـــط الهيكلي الرابع للدولة 
حيث ســـيراعي فـــي وضعه أن 
يطابق ويتماشـــى مع مشاريع 

اخلطة التنموية.

حول الخطة

وفـــي رده علـــى التســـاؤل 
بخصوص إعـــان احلكومة عن 
تنفيذها 25% من اخلطة في حني 
املواطن لم ير شيئا في الواقع، 
قال د.صفر ان طريقة قياس أداء 
احلكومة يتم عن طريق التنفيذ 
بحيث انه مبجرد ان مت االرتباط 
في السنة املالية احلالية بتوقيع 
عدد كبير من العقود فان الدولة 
تتحمل مبلغا محددا من امليزانية 
املوضوعة، فعلى سبيل املثال إذا 
وصلت املبالـــغ املرصودة لهذه 
العقـــود 100 مليـــون من أصل 
امليزانية الكلية والتي تبلغ 400 
مليون فذلـــك يعني اننا أجنزنا 
25% من اخلطة، أما االنتهاء من 
التنفيـــذ الفعلي فقد يحتاج إلى 
فترة زمنيـــة طويلة خاصة أن 

الثاث  ألزمت الشركات  هي من 
باســـتخدام شـــبكة موحدة في 
حني أن الشـــركات في الســـابق 
كانت تطالب بتخصيص موقع 
لكل شـــركة، حيـــث عمدنا إلى 
تسليم األرض املخصصة لبناء 
إلى وزارة املواصات  الشبكات 
الشـــركات مباشرة  إلى  وليس 
حتى تقـــوم الوزارة بتنســـيق 
العمل بني الشركات حسبما ترى 
فيه املصلحة العامة، مشيرا إلى 
أن املشـــكلة في قضية شركات 
االتصاالت تكمـــن في األراضي 
التي مت توزيعها قبل قرار توحيد 
الشبكة، حيث انه مت تخصيص 
مواقع لشركة االتصاالت األولى ثم 
الثانية ولكن بعد وجود الشركة 
الثالثة لم تكن هناك مواقع كافية 
لها لذلك وضعنا قرارا بأن تشارك 
جميع الشركات بنفس الشبكة 

في نفس األرض.
 وفي رده على سؤال بخصوص 
مخالفات السكن التي يعمد إليها 
التي تتخذ  البعض واإلجراءات 
ضد املخالفني السيما أحد املنازل 
في منطقة مشرف والذي بني على 
أساس خمسة أدوار، قال د.صفر: 
لقـــد أوقفنا العمل بهـــذا املنزل 
لتجاوزه عدد األدوار املسموح بها 
وحررنا ضده مخالفات ومت إيقاف 
العمالة، وقد حاول صاحب املنزل 

ومع وجود التحديات واخلبرات 
التي ستكتســـبها احلكومة من 
تطبيق اخلطـــة احلالية أن يتم 
القياس، خاصة  تغيير معدالت 
عندما يبدأ الناس في التعامل مع 
اخلطة ويصبح التخطيط جزءا 

هاما من حياتنا. 
وأوضح د.صفـــر ان لوزارة 
األشغال نصيبا كبيرا من ميزانيات 
ومشاريع اخلطة التنموية، حيث 
الـــوزارة حاليـــا بتنفيذ  تقوم 
مشاريع إنشائية تخدم 26 جهة 
حكومية منها 9 ملجلس الوزراء 
مثل مركز البحوث والدراســـات 
الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع 
والهيئـــة العامة للبيئة ومباني 
احملافظات إلى جانب مشـــروع 
مبنى الـــركاب رقم 2 وهو تابع 
للطيران املدني، كما ان هناك 9 
مشاريع تعود لوزارة التربية و17 
مشروعا لوزارة الداخلية باإلضافة 
إلى 15 مشروعا لوزارة الشؤون 
و7 للصحة و9 لـــوزارة العدل، 
كمـــا ان هناك مشـــاريع لوزارة 
املالية وللهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة والعديد من املساجد 

التابعة لوزارة األوقاف.
وكشـــف د.صفر عن وجود 
العديد من مشاريع الطرق املهمة 
في مختلف أنحاء الدولة السيما 
أن الناظر للمخطط الهيكلي يرى 

املشـــاريع ضخمة وحتتاج إلى 
جهد ووقت مضاعف. وعن سبب 
التأخير في كثير من املشـــاريع 
الوزارة قال صفر:  التي تنفذها 
هناك أسباب مختلفة حتيط بكل 
مشروع على حدة، فعلى سبيل 
املثال بالنسبة ملشروع ستاد جابر 
فقد طرأ عليه أثناء تنفيذه 5 أوامر 
تنفيذية 3 منهـــا كانت من قبل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بسبب تعاقب اإلدارات إلى جانب 
تغييرين من قبل الديوان األميري 
يخصان بعض املتطلبات اخلاصة 
باملقصورة األميرية، وكذلك احلال 
التي  بالنســـبة لباقي املشاريع 
طالها بعض التأخير.  وكشـــف 
صفر عن وصول مشروع املترو 
إلى جلنة الـ B.O.T ومبجرد أن 
تتم املوافقة عليه فسيتم طرحه 
على شركات املستثمرين، مبينا أن 
احتاد النقل البري في وقت سابق 
تطوع بالتعاقد مع شركة إسبانية 
مببلـــغ 3 مايني، حيث وضعت 
هذه الشركة خطة رئيسية لشبكة 
املترو وبعد ذلك مت تقدميها إلى 
جلنة اخلدمات في مجلس األمة، 
وكان يفترض أن تتقدم به وزارة 

املواصات. 
وفـــي حديثه عن الشـــبكات 
التابعـــة لشـــركات االتصاالت 
املتنقلة أكد د.صفر ان األشغال 

ان يكمل البناء ولكننا لم نسمح له 
بذلك، واآلن القضية أمام القضاء، 
وكذلك احلال بالنســـبة جلميع 
املنـــازل املخالفة في منطقة فهد 
األحمد حيث أوقفت الوزارة متديد 
الكهربـــاء إال أنه باألخير رفعوا 
أمـــام احملكمة وحصلوا  قضايا 
على احكام صادرة باسم صاحب 
السمو، وبالتالي فاننا نسير وفق 

هذه األحكام وننفذها. 
وحول قضية تثمني قطعة 12 
في منطقة الساملية قال د.صفر: 
هناك توجه بشـــكل عـــام وكما 
هو منصوص عليه في املخطط 
الهيكلي 2008/255 وحتى وضع 
الرابع بعدم  الهيكلـــي  املخطط 
حتويل أي منطقة من الســـكن 
اخلاص إلى االســـتثماري، ولم 
نســـتطع مع وجود هذا العائق 
القانونـــي املوافقـــة علـــى هذا 
املشروع، مشـــيرا إلى أن هناك 
أصواتا كانت تطالب باستماك 
القطعـــة والذي يكلف الدولة ما 
يقارب املليار دينـــار، مبينا ان 
إذا  االســـتماك يكون ضروريا 
كانت هناك منفعة عامة للدولة أما 
غير ذلك فان االستماك سيوصل 
رســـائل خاطئة للمواطنني بأن 
يؤجروا منازلهـــم ويعمدوا إلى 
تخريب املناطق حتى تأتي الدولة 

وتتملكها.

سراييڤوـ  كونا: أكد رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب 
البدر لدى اجتماعه برئيس مجلس الرئاســـة البوســـنية حارث 
سيايجيتش أمس عزم الصندوق مواصلة دعمه ملشاريع البنية 

التحتية في البوسنة والهرسك.
وأضاف البدر في تصريح خاص لـ »كونا« ان الصندوق سيدرس 
العديد من مشاريع البنية التحتية التي حتتاج البوسنة والهرسك 
لتنفيذها، مبينا ان احلكومة البوســـنية رشـــحت عدة مشاريع 

لدراستها من قبل الصندوق.
وأوضح ان الصندوق ميتلك خبرات فنية كبيرة وســـيدرس 
بعناية املشاريع املطروحة كافة وذلك في سبيل دعم ما هو مناسب 
منها، األمر الذي سيساعد في تدعيم البنية التحتية في البوسنة 
والهرسك، مشيرا الى املشاريع التي نفذها الصندوق في البوسنة 
والهرسك والتي شملت تعبيد الطرق وإنشاء اجلسور وغيرها من 

مشاريع البنية التحتية.
 وأشـــار البدر الى املستوى الرفيع الذي وصلت إليه العاقات 
بني الكويت والبوسنة والهرسك، والى اجلهود التي تبذلها قيادتا 
الشـــعبني في رفع مســـتوى التعاون مبا يخدم مصالح الشعب 

الكويتي والشعب البوسني.

التقى الرئيس البوسني

)قاسم باشا( الوزير د.فاضل صفر يقدم عرضا حول أحد املشاريع ماضي اخلميس مكرماً الوزير د.فاضل صفر

الرئيس حارث سياليجيتش خالل لقائه عبدالوهاب البدر

صفر: »األشغال« تنفذ مشاريع إنشائية تخدم 26 جهة حكومية
والمخطط الهيكلي الرابع للدولة يراعي زيادة عدد السكان بحلول 2025

أكد أنها ألزمت شركات االتصاالت باستخدام شبكة موحدة
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة
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با�سم/  اأنور ح�سن عبدالرحمن عثمان

رقم اجلواز / 30789

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو االت�سال

ت : 94473364

مفقود جواز �صفر م�صري

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز


