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الوزير أحمد الهارون وماضي اخلميس وعدد من احلضور في اللقاء

جانب من أعمال احلفر في موقع مشروع مستشفى جابر األحمد

الهارون أكد أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين مقداره 4.5 مليارات دينار

وزير التجارة: أسعار السلع الغذائية واالستهالكية في الكويت
هي األرخص على مستوى العالم والغالء قضية عالمية

ان حتيل االمر الى النيابة التخاذ 
االجراءات املناسبة وهناك اكثر من 
300 شركة في طريقها للخضوع 

للمساءلة.
وحول قانون املنافسة اشار 
الهارون الى انه قانون يستحق 
التنفيذ ومت رص���د ميزانية له 
ووضعنا الهيكل التنظيمي للجهاز 
وهناك تعدي���ل جوهري قدمته 
احلكومة حول من يتولى رئاسة 
املجلس ونائبه وهناك تعديالت 
اخرى حول املجلس الذي يتولى 
تطبيق هذا القانون واحيل االمر 
برمته الى مجلس االمة في مارس 

2010 املاضي.
وخفف الهارون من حجم القلق 
من االزمة االقتصادية العاملية التي 
تلقي بظاللها على الكويت منذ 
ما يزيد على السنتني، موضحا 
ان الكويت تتأثر بأي ازمة حول 
العالم كون الكويت مرتبطة بكل 
االسواق العاملية وتتأثر بتأثرها 
سواء سلبا او ايجابا ولكنها امور 
حتت السيطرة وال تشكل هاجسا 
باملعنى املتعارف عليه، اما البنوك 
فليس هن���اك قلق على االطالق 
حيث ان الدولة قد ضمنت الودائع 
الكويتيني موظفون وال  واغلب 
تتأثر قوتهم الشرائية باالزمات 
املالي���ة وودائع القطاع اخلاص 

تتجاوز 24 مليار دوالر.
وعن دعم احلكومة للمقترض 
الكويتي في حالة بنائه للعقار 
اكد الهارون ان اي كويتي يحصل 
على قرض يعط���ى دعم للمواد 
االنشائية مبقدار 40 طن حديد 
و4000 كيس اسمنت وكمية من 
الطابوق العازل اذ يقدر اجمالي 
الدعم ال���ذي تتحمله الدولة في 
املواد االنشائية 14.500 دينار لكل 
قرض واجمالي الدعم الذي تقدمه 
الدولة للمواطنني 4.5 مليارات 

دينار سنويا.
انه  اله���ارون بالقول  وختم 
يأمل اال تعمل وس���ائل االعالم 
على اثارة املواطنني واملبالغة في 
قضية ارتفاع االسعار مناشدهم 
بان يتحروا الدقة في كل ما ينشر 
حتى ال يثيروا البلبلة والقلق غير 
املبرر، مؤكدا ان االعالم منظومة 
جبارة لديها القدرة على اشعال 
فتيل ازمة او اخماد نارها حسب 
طريقة التناول والطرح وموجها 
ش���كره المني عام هيئة امللتقى 
االعالمي العربي ماضي عبداهلل 
التي  الندوة  اخلميس على تلك 
فسحت له املجال لتوضيح كل 
النقاط التي قد تبدو غامضة لدى 

البعض.

على التاجر والس���عر وهذه من 
ارتفاع  املسببات االساسية في 
السلع في السوق احمللي ووزارة 
الشؤون تعالج هذه االزمة بوضع 

قوانني تقضي على تلك اآلفة.
وشدد الهارون على ان مشكلة 
احتاد املزارعني واحتاد مستوردي 
اخلضار والفاكهة تكمن في وجود 
خلل اساس���ي في هذه االسواق 
فقد اكتشفنا ان احتاد مستوردي 
اخلضار والفواكه مستأثر على 
مس���احة قوامها 71 بسطة غير 
مس���تغلة في حني هناك الكثير 
ممن يريدون عرض منتجاتهم 
وال يجدون املكان لعرضها، ونحن 
ننسق مع وزارة الشؤون ملواجهة 

هذا النوع من اخللل.
وحتدث الهارون عن الشركات 
املوقوفة والتي وصفها بالشركات 
»العفن���ة« الت���ي يجب تنظيف 
السوق منها، ومؤكدا: ان ذلك هو 
دور »التجارة« فسوق االوراق 
املالية يوقف تداول الشركات لكن 
قانون الش���ركات يعالج اخللل 
في تلك الشركات ودور الوزارة 
ان تقدم كل احلسابات السنوية 
في اجلمعيات العمومية في تلك 
الشركات سواء كانت توقفت عن 
التداول او لم تتوقف من عدمه، 
وهناك عدد كبير من الش���ركات 
انتهت ميزانيتها منذ 2008 ولم 
تقدمها، ووزارة التجارة تالحق 
ه���ؤالء لتجبرهم عل���ى تقدمي 
ميزانياتهم واال فللوزارة احلق 

مهنة الوسيط أصبحت مهنة من 
ال مهنة له، وهناك دخالء استغلوا 
دفاتر السمس���رة وكثير منهم 
ورب���ط مالك الدفتر في صفقات 
غير حقيقي���ة، ونعلم ان هناك 
فسادا في سوق العقار نعمل على 
استئصاله عبر متابعة صارمة 

للسوق.
وعبر مداخلة اخرى من رئيس 
مجلس ادارة شركة املدينة خالد 
املطوع مستفسرا فيها عن قانون 
الش���ركات، أوضح الهارون انه 
يتم بالتعاون مع اللجنة املالية 
مبجلس األمة التي ملست حرصها 
على إجناز هذا املشروع ويأتي 
ضمن أولوي���ات اللجنة، وأرى 
انه س���يرى النور خالل الدورة 
املقبلة، فهو قانون مرتبط ارتباطا 
وثيقا بقانون هيئة سوق املال، 
والتعديالت التي ستجرى على 
قانون الش���ركات سيراعى فيها 
ما ورد في قانون هيئة س���وق 
املال، ونحن نعمل على سن قانون 

شامل يكون قوامه 360 مادة.
اله���ارون ان الصناعة  وبني 
بالنس���بة لنا قط���اع مهم جدا 
وحج���م صادراتن���ا يتجاوز 2 
مليار دوالر وهي نس���بة تتجه 
بنمو مضطرد، ويجب ان نخلق 
لها املجال ك���ي تنافس أكثر في 
هذا املجال، وعن االراضي اتفق 
مع الرأي الذي يقضي بأن هناك 
شحا في االراضي، ولكن خالل 
الشهور املقبلة ستكون هناك دفعة 

الكويت تعتبر من أرخص الدول 
على مستوى العالم مقارنة بكل 
الدول االخرى، وبالذات في املواد 
االستهالكية والغذائية، قائال: هذا 
واقعنا، ولكن هناك من يش���وه 
تلك احلقيقة لالسف، فنحن دولة 
مستوردة لكل املواد االستهالكية 
والغذائية ونتأثر بشكل مباشر 
بارتفاع االسواق العاملية، مبديا 
توقعه بارتفاع س���عر احلبوب 
خالل الفت���رة املقبلة، مؤكدا ان 
احلكومة أعدت العدة لذلك ووفرت 
مخزونا يكفي عاما كامال ملواجهة 
تلك االزمة التي قد تطل برأسها 

في أي وقت.
اله���ارون االرتفاع  ووصف 
غير املبرر من قبل بعض التجار 
ألسعار املواد الغذائية »باملفتعل«، 
مش���ددا على ان الوزارة تتدخل 
بقوة عند تأكدها من ان السعر 
مخالف وحتيل املخالف للنيابة، 
ومضيفا: ه���ذا من صلب عملنا 
ومفتش���ونا ال يدخ���رون جهدا 
في محاربة م���ن يخالف النظم 

والقوانني.
وعن قان���ون غرفة التجارة 
والصناع���ة، أوضح الهارون ان 
الغرفة« مصطلح  تعبير »أزمة 
غير صحي���ح، بل ه���ي ضجة 
اعالمي���ة أكثر منها أزمة وحول 
اذا ما كان قانون الغرفة دستوريا 
أو غير دستوري، اكد انها قضية 
حس���مت ولكنه أشار الى ان اي 
قانون قابل للتعديل والتغيير 

جديدة لتوطني صناعات في مواقع 
جديدة وهيئة الصناعة هذا العام 
وطنت 102 مشروع صناعي في 
منطقتي أمغرة وصبحان، وهذه 
أصبحت حقيقة وواقعا، وهناك 
1062 منشأة صناعية قيد الشروع 
في تنفيذها في مناطق جديدة، في 
حني كل املنشآت التي مت توطينها 
منذ بداية الصناعة في الكويت 
875 منشأة، وهذا سيعطي قفزة 

جديدة للصناعة.
وأضاف ان هناك دراس���ات 
جادة على منطقة النعامي غرب 
الكويت على مساحة 6 كيلومترات 
مربعة رمبا تتخصص في أنواع 
الثقيل���ة، وهناك  الصناع���ات 
مخصص مس���احات للمستثمر 
االجنب���ي، الفتا ال���ى انه يجب 
ان نهيأ بيئة مناس���بة له لنقل 
صناعة متقدم���ة وتكنولوجيا 
نستفيد منها والهدف هنا ليس 
جذب وتوسعة رؤوس االموال 
فنحن لدينا تخمة في سوق املال 
بل اله���دف فتح الباب اكثر امام 
التكنولوجيا وجذب عمالة وطنية 

لهذه املشاريع.
الهارون عن دهشته  واعرب 
من قضي���ة احت���اد اجلمعيات 
التعاونية، مشيرا اال انها مبثابة 
مراكز جتارية تستأثر بنحو %80 
من جتارة س���وق التجزئة في 
الكويت وأصبح لديهم من القوة 
ما جتعلهم يفرضون سيطرتهم 
الكاملة على التجار مما ينعكس 

والقان���ون صدر ع���ام 59، وآن 
األوان ان يعدل كي يحاكي الزمن 
وينهض بهذه املؤسسة العريقة 
ومن لديه احلجة ان قانون الغرفة 
غير قانوني فليتقدم للمحكمة 

الدستورية.
وف���ي مداخلة م���ن اخلبير 
االقتصادي س���ليمان الدليجان 
تس���اءل فيها عن معاناة سوق 
العالقة به  العق���ار واملش���اكل 
العقارية وهي  املقاصة  وشركة 
اول ش���ركة مقاصة تنشأ على 
مس���توى اخلليج، اكد الهارون 
ان الوزارة تعطي سوق العقار 
أهمي���ة كبرى، حيث ان س���وق 
العقار يش���كل نسبة كبيرة من 
حجم السوق الكلي في الكويت، 
مؤكدا ان السوق العقاري يحتاج 
الى الكثير من التنظيم، ومشيرا 
الى ان شركة املقاصة بدأت عملها 
بعد تغيير ف���ي الهيكل االداري 
لها، وذلك بعد توصيات بتسويق 
مزاياها املطروحة جلذب املتداول 
في السوق العقاري ملا تتمتع به 
شركة املقاصة من مزايا عديدة 
أهمها ضمان اموال املتداول في 
حالة شراء عقار وهذه الوساطة 
مهمة جدا، والنظام املعمول في 
املقاصة أفض���ل بكثير من نظم 
اخرى حول العال���م، لكن االمر 
ينقصه التسويق اجليد، ونحن 
نوفر للمقاصة كل انواع املساعدة 
كي تنه���ض، حي���ث انها متلك 
املصداقية أكثر، وأش���ار الى ان 

حتد كبير باعتباره أول مجلس 
لهيئة مفوضية ألس���واق سوق 
املال وعليهم مسؤولية نقل سوق 
الكويت لالوراق املالية بالكويت 

الى مصاف متقدم.
الى قانون  الهارون  وتطرق 
الى ان  املنافسة، مشيرا  حماية 
القانون صدر عام 2007 والالئحة 
التنفيذية صدرت عام 2009 ونحن 
اآلن بصدد التنفيذ الفعلي ملثل 
هذا القانون، نعمل على تهيئة كل 
السبل لتطبيقه، في حني أوضح 
ان قانون التخصيص الذي بدأت 
فكرته منذ عام 1992 لكن لم يكتب 
لها الصدور اال في العام املاضي 
بعد اجلهود التي بذلتها الهيئة 
املختلفة كي ي���رى هذا القانون 

النور.
ولفت ال���ى ان قانون العمل 
في القطاع االهلي قانون مهم له 
تأثير كبير على العملة الشاملة 

في القطاع اخلاص واالهلي.
الهارون عن قضية  وحتدث 
االسعار وقال انها قضية عاملية 
وليست محلية، واصفا اياها بأنها 
قضية موس���مية تأتي وتذهب، 
وهذا أمر طبيعي ما دمنا نتعامل 
م���ع واردات فإذا ما ش���حت في 
مصادرها فمن الطبيعي ان تشح 
في باقي الدول التي تصدر لها هذه 
االنواع من اخلضراوات، ضاربا 
املثل بالعديد من الدول العربية 
التي تعاني ايضا من ارتفاع حاد 
في أسعار املواد الغذائية، وأكد ان 

اقام الصالون االعالمي ندوته 
االسبوعية التي استضاف فيها 
التجارة والصناعة احمد  وزير 
الهارون في جلس���ة اتس���مت 
بالشفافية واملكاشفة، حيث فتح 
الوزير قلبه واجاب بكل اريحية 
على املداخ���الت التي وجهت له 
من قبل كبار رج���ال االقتصاد 
والصحافيني الذين حضروا الندوة 
التي ادارها وقدمها االمني العام 
لهيئ���ة امللتقى االعالمي العربي 

ماضي اخلميس.
في البداية، رحب االمني العام 
للملتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس بالوزير، واصفا وزارة 
التجارة والصناعة بالتركة احململة 
باالعباء والهموم، موجها الشكر 
للوزير على افساحه املجال لطرح 
التي تطفو على  كل التساؤالت 
سطح احلياة اليومية واملتعلقة 
بأداء وزارة التجارة والصناعة 
وموجة غالء االس���عار والعديد 
من القضايا التي تطرح نفسها 

بقوة على املشهد العام.
الهارون في مس���تهل  وعبر 
حديثه عن اش���ادته بالصالون 
التي تطرح  االعالمي والقضايا 
عبر منبره، واصفا جهود امللتقى 
االعالمي العربي باملشرفة والهادفة 
الى توضيح الصورة على حقيقتها 

للخاصة والعامة.
الهارون قائال: ان  واستطرد 
ملفات وزارة التجارة والصناعة 
كبي���رة ومثقلة ومحملة بأعباء 
كبيرة، مش���يرا الى ان هذه هي 
الطبيعة  الوزارات ذات  طبيعة 
اخلدمية. وقال ان وزارة التجارة 
والصناعة من الوزارات التي تتسم 
باالهمية، في مس���ار االقتصاد 
الوطن���ي الكويتي وعليها حمل 
كبير حول االنطالق باالقتصاد 
نحو آف���اق اكبر من اآلفاق التي 
نعيشها. وقال ان االقتصاد يعني 
التجارة واملال والصناعة وهي 
أمور كثيرة حتتم علينا ان نعد 
العدة ونضع اخلطط ونس���ن 
القوانني التي جتعل من انطالقتنا 
انطالقة سليمة، خاصة ان صاحب 
الس���مو األمير قد حدد في اكثر 
من مناسبة هدفا، وهو ان تكون 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
وأضاف: نحن بالفعل شعرنا 
في سن تلك النظم والتي ترجمت 
في عدة قوانني مثل قانون هيئة 
املال وأنشئت وأصبحت  سوق 
حقيقة موجودة وبدأت أعمالها 
بانطالقة قوية جدا، ونعمل على أن 
تنقل الكويت الى مصاف االسواق 
العاملية، كذلك فإن املجلس امام 

تعبي�ر »أزمة الغرفة« مصطلح غي�ر صحيح بل ضجة إعالمية ومن لديه حجة أن قانون الغرفة غير دس�توري فليتقدم للمحكمة الدس�تورية

هيئة الصناعة وطنت 102 مش�روع صناعي في منطقتي أمغرة وصبح�ان وصادراتنا تتجاوز ال� 2 مليار دوالر

دارين العلي
ثالث قضايا رئيسية تتصدر جدول اعمال االجتماع 
الوزاري للمسؤولني عن شؤون البيئة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي تس����تضيفه الكويت في 12 
اجلاري بحضور عدد كبير من اخلبراء البيئيني في 
منطقة اخلليج. وقال نائب مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الكابنت علي حيدر في تصريح ل� »األنباء« ان 
جدول اعمال االجتماع يحفل بالقضايا البيئية التي 
تتصدرها مس����ألة تغير املناخ واملبادرة اخلضراء 
اخلليجية والبيئة البحري����ة. ولفت الى انه حاليا 
يجري التنسيق مع األمانة العامة لوضع اخلطوط 

النهائية جلدول األعمال، مش����يرا الى ان املجتمعني 
سيناقشون بالدرجة األولى تغير املناخ وتأثيره على 
املنطقة اخلليجية وامكانية تالفي املسببات والنتائج 
وكيفية التعامل معها. واشار الى ان البند الثاني من 
جدول االعمال سيخصص للمبادرة العربية املطروحة 
على االمانة العامة ومدى امكانية تطبيقها وما جتلبه 
من منافع ملنطق����ة اخلليج الفتا الى ان البند اآلخر 
سيتناول البيئة البحرية اخلليجية ومسألة تكليف 
البنك الدولي بالقيام بدراس����ة البيئة البحرية على 
مستوى اخلليج باالضافة الى مواضيع اخرى على 

بساط البحث البيئي.

دارين العلي
وافقت جلنة املناقصات املركزية على ترس����ية 
مناقصة مش����روع تزويد وتركيب محطتي حتويل 
رئيسي 11/132 كيلوفولت مبحطتي ضخ مياه الزور 
)أ( وميناء عب����داهلل )أ( وذلك مببلغ اجمالي قدره 
5.419 ماليني دينار. وأفادت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء بأن اللجنة وافقت أيضا على مشروع 
فحص مواقع وأعمال فحص التربة ملشروع محطة 
اخليران ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير 
املياه املفترض ان تعمل بقدرة انتاجية 55 ميغاوات 
لتغذية املدينة اجلديدة ف����ي اخليران والتي تقوم 
بإنشائها املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية وذلك 

بتكلفة 164 ألف دينار كقيمة اجمالية للمشروع.
وذكرت املص����ادر ان جلنة املناقص����ات وافقت 
كذلك على طرح خمس����ة مناقصات تابعة للوزارة 
هي مشروع لتزويد ومتديد كيبالت أرضية جهد 132 
ك.ف معزولة وكيبالت قيادة مع ملحقاتها مبنطقة 

الشعيبة، باإلضافة الى طرح مناقصة لصيانة وإصالح 
أنابيب بخار الضغط العالي لغاليات محطة الدوحة 
الش����رقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه 
عالوة على طرح مش����روع إلص����الح وتوريد املواد 
الالزمة للمقطرات مبحطة الش����ويخ، كما مت طرح 
مشروعني، األول لشراء قطع غيار للمحمص النهائي 
واملواقد للغاليتني 5 و6 مبحطة الدوحة الش����رقية 
لتولي����د القوى الكهربائية وتقطي����ر املياه، واآلخر 
إلجراء اعمال الصيانة واإلصالح للرافعات السقفية 
ومنصات الرفع وجميع األبواب الكهربائية واليدوية 

املوجودة في مخازن الوزارة.
وبينت املص����ادر ان املناقصات التي مت طرحها 
من خالل اللجنة ستتنافس فيها الشركات احمللية 
والعاملية املتخصصة من الش����ركات املصنفة لدى 
اللجنة، حيث سيتم تقدمي العطاءات خالل املرحلة 
املقبلة لدراستها وإحالتها للوزارة إلعداد الدراسات 

الفنية اخلاصة بكل مشروع.

فرج ناصر
العامة  أعلنت وزارة األشغال 
أمس انها أجنزت ما يقارب 95% من 
أساسات املبنى الرئيسي ملشروع 
مستشفى جابر األحمد مبا ميثل 
اجن����از 7% تقريبا م����ن إجمالي 

املشروع.
وقال مهندس مشروع مستشفى 
جابر م.علي ن����دوم في تصريح 
صحافي انه مت حفر وصب قواعد 
س����كن املمرضات واحلفر ملواقف 
السيارت اضافة الى تدعيم جوانب 
احلفر ملبنى الوحدة املركزية مضيفا 
ان بعض مباني املشروع حتتاج 
الى عمق 22 مترا وبعضها 15 مترا 

وبعضها 5 أمتار.
وأضاف ندوم ان����ه مع نهاية 
الشهر س����يتم االنتهاء من صب 
الثان����ي من  الس����رداب  أعم����دة 
انتهاء جزء  املستش����فى متوقعا 
كبير مع مطلع العام املقبل ورؤية 
املبنى على س����طح االرض الذي 
يتكون من مبنى ثلثه حتت األرض 
»وهي نسبة ممكن ان نحددها من 
نسبة امليزانية املصروفة من القيمة 

اإلجمالية للمشروع«.
وأكد عدم وج����ود أي عوائق 
تذكر للمشروع باستثناء بعض 
األمور التي وصفها بالتحديات التي 
تتالشى أمام اإلصرار والعمل اجلاد 
مبينا ان العمل في املشروع يتم 
على 3 فترات زمنية متواصلة خالل 
ال� 24 ساعة باستثناء 3 ساعات 

لتبديل الشفتات بني العمال.
وأشار الى ان افتتاح ديوانية 
املشروع يأتي لثالثة أسباب أهمها 
التواصل مع اجلمهور من املواطنني 

ميكن ان تكون بطريقة الديوانية 
املعتادة ف����ي املن����ازل او أن يتم 
حتضير مادة او محاضرة او عرض 
مرئي باالضافة الى مجال النقاش 
واالستفسار الفتا الى ان الديوانية 
وجدت خلدم����ة املواطن واعطائه 
املعلومات بكل شفافية وبالطريقة 

التي تناسبه وترضيه.
واش����ار ندوم الى ان حرصه 
على اطالع املواطنني واهل املنطقة 
ووسائل االعالم على مجرى العمل 
في املشروع يأتي من باب الشفافية 
في العمل ودرءا للتخمني واالقاويل 
التي يستغلها البعض للهجوم على 
القائمني في املش����اريع في وزارة 
االش����غال واتهامه����م بالتقصير، 
مش����يرا الى ان ذل����ك األمر ليس 
بجديد على مشاريع االشغال لكنه 
في الس����ابق لم يعلن عن فتحنا 
البواب املشاريع واستقبال من يود 
معرفة املعلومات عن املشاريع ما 
جعل البعض يظن ان االمر سري 

واالبواب موصدة.
وتابع ندوم قائال ان اكثر األمور 
التي ش����جعتني على القيام بتلك 
اخلطوات هو موقف شخصي مع 
احد الصحافيني وجدته يصور سور 
املشروع من اخلارج وعندما سألته 
ما الذي تعرفه عن املشروع قال لي 
انه عبارة عن سور وحفرة لكني 
عندما ادخلته للمشروع واطلعته 
العمل غي����ر فكرته وقررت  على 
حلظتها ان اطلع اجلميع على مجرى 
العمل، مشيرا الى ان املشروع يعامل 
معاملة خاصة وبأهمية كبري كونه 
مشروعا حيويا كبيرا يخدم شريحة 

كبيرة من املواطنني.

استقبال املس����ؤولني والضيوف 
الرسميني، مشيرا الى انه حرص 
ومنذ بدأ العمل في املشروع على 
التواصل مع اجلمهور والشفافية 
في العمل عن طريق بعض الوسائل 
مثل الصحافة والتلفزيون ونشر 
كل ما يستجد في العمل باالضافة 
الى عرض املش����روع والتعريف 
التجارية  به من خالل املجمعات 
وافتتاح الديوانية يوما في االسبوع 
الستقبال املواطنني الذين يرغبون 

في االستفسار عن املشروع.
واوضح ن����دوم خالل افتتاحه 
لديوانية مستشفى جابر مساء امس 
االول في موقع املشروع ان النظام 
الذي س����يتبع في الديوانية غير 
مقيد باسلوب معني بل هو مفتوح 
ومتكيف حسب رغبة الرواد بحيث 

املوقع معتبرا ان املشروع مبثابة 
مدينة صحية.

يذكر ان مش���روع مستشفى 
جابر يقع عند املدخل الش���مالي 
الغربي ملنطقة الوزارات في جنوب 
السرة وتصل مدة التنفيذ الى 48 
شهرا مبساحة بناء تبلغ 720 ألف 
متر مرب���ع وبتكلفة 304 ماليني 

دينار تقريبا.
واكد مهندس مشروع مستشفى 
جاب����ر م.علي ن����دوم ان افتتاحه 
لديوانية املش����روع يأتي لثالثة 
اسباب اهمها التواصل مع املواطنني 
واملقيمني والرد على استفساراتهم 
واطالعهم على مجرى العمل في 
املشروع باالضافة الى اقامة الدورات 
التدريبية والسيمنارات للطلبة 
واملهندس����ني فضال ع����ن امكانية 

واملقيمني والرد على استفساراتهم 
العمل في  واطالعهم على مجرى 
املشروع اضافة الى اقامة الدورات 
التدريبية والس����يمنارات للطلبة 
واملهندس����ني فضال ع����ن امكانية 
استقبال املس����ؤولني والضيوف 

الرسميني.
وأكد حرص الوزارة على اطالع 
املواطنني وأهل املنطقة ووسائل 
اإلعالم على مجرى عمل املشروع 
من باب الشفافية في العمل ودرءا 
للتخمني واألقاويل التي يستغلها 
البعض للهج���وم على القائمني 

على املشاريع.
وأمل ندوم ان يقبل املواطنني 
على ديوانية املشروع لالطالع على 
العمل في املشروع الذي يعمل فيه 
حوالي 4 آالف عامل ومهندس في 

)أنور الكندري(اخلميس مكرما الهارون

حيدر: تغير المناخ والبيئة البحرية على رأس 
جدول أعمال االجتماع الوزاري لشؤون البيئة

»الكهرباء« تحصل على موافقة لجنة المناقصات
لطرح مجموعة من مشاريع اإلنتاج والصيانة

بمعدل 7% من إجمالي المشروع

»األشغال«: إنجاز 95 % من أساسات مبنى مستشفى جابر األحمد


