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العنزي والبغيلي والهدية هنأوا

القيادة السياسية بعيد األضحى المبارك

بلدية الجهراء تعتزم تنظيم العديد
من الجوالت التفتيشية خالل العيد

تقدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
وجميع االخوة املواطنني، واملقيمني على أرض 
الكوي���ت بخالص التهنئة وص���ادق االمنيات 

مبناسبة قدوم عيد االضحى املبارك.
وقال م.عبداهلل العنزي: نبتهل ونطلب من 
املولى عز وجل أن ييسر حلجاج بيت اهلل احلرام 
مناسك حجهم، وان يعودوا ساملني مأجورين 
الى ذويهم، وان يتقبل اهلل منهم صالح االعمال، 
وان يعيد اهلل عز وجل هذه االيام املباركة على 
الكويت وعلى شعبها وعلى املقيمني على أرضها، 
وان ي���دمي نعمة األمن واألم���ان في ربوع هذا 
الوطن في ظل أسرة آل الصباح الكرام وقيادة 

صاحب السمو األمير.
وأضاف م.عبداهلل فهاد العنزي: هذه املناسبة 
فرصة جيدة لتطهير القلوب، والتضرع الى اهلل 
جل جالله من أجل ان يدمي نعمة األمن واألمان 

على االمة االسالمية جمعاء.
متمنيا ان يكون هناك نوع من التآلف بني كل 
شرائح املجتمع، ملا لهذه املناسبات من دور مهم 

في تقريب وجهات النظر وتقريب االفكار.
وهذه أفضل مناسبة لتنسجم الشرائح في 
هذا العيد الذي يجمع وال يفرق. ويجب علينا 

أن نوحد الصف من أجل وحدة البالد.
الى ذلك، هنأ عضو املجلس البلدي ورئيس 
جلنة محافظة الفروانية أحمد البغيلي صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة 

وأعضاء مجلس االمة، والش���ع��ب الكويت��ي، 
مبناس���بة حلول عيد االضحى املبارك، متمنيا 
للقيادة املزيد من الصحة والعافي��ة، وللحكومة 
الرشيدة والشعب الكويت��ي اخلير الدائم والعزة 
والرفعة والرقي والتقدم، وللبالد ان ترفل دائما 
بثوب التطور احلضاري والعمراني، وان تكون 
نبراسا يضيء السماء في ظل احلكومة الرشيدة 
وحتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو 
األمي���ر حتى تكون الكوي���ت درة للخليج كما 

كانت في السابق.
ومتن���ى البغيلي في تصري���ح صحافي ان 
تتكات���ف اجلهود في املرحل���ة املقبلة من أجل 
النهوض بحركة التنمية ودوران عجلة االقتصاد 
في شتى املجاالت حتى ال يكون اعتماد الكويت 
في املقام االول عل���ى النفط، لذا يجب تضافر 
اجلهود السياسية واالقتصادية من أجل النهوض 
بعجلة التنمية في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو األمير.
بدوره، هنأ عضو املجلس البلدي ورئيس 
جلنة محافظ���ة حولي م.محمد الهدية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة الرشيدة، 

ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
ونواب مجلس االمة، وأعضاء املجلس البلدي 
واملواطنني واملقيمني على أرض الكويت احلبيبة، 
ومتنى الهدية ان يعيد اهلل هذه املناسبة الكرمية 
على الشعب الكويتي واالمة العربية واالسالمية 
باخلير واليمن والبركات، وان ترفل بالدنا الغالية 
في ثوب التط���ور العمراني واحلضاري، وان 

تكون نبراسا يضيء سماءها.

اكد رئيس فريق الطوارئ في بلدية محافظة 
اجلهراء عل���ي القويضي أن هن���اك تعليمات 
وتوجيه��ات مباش���رة من مدير فرع احملافظة 
عبدالل�����ه العل��ي تقض�����ي بضرورة تكثيف 
اجلوالت واحلمالت التفتيشي��ة خ��الل عطل��ة 
عي���د األضح���ى املب��ارك وخصوص�����ا عل��ى 
ظاه��رة مزاولة القصابي��ن، مناش��دا املواطني��ن 
واملقيمي��ن ع���دم التعامل مع هؤالء القصابني 
حيث انهم ال يحملون شهادات صحية من قبل 
البلدية تثب���ت خلوه��م م��ن االمراض املعدية 
التي تؤثر سلبا على صحة املستهلك، وكذلك 

ليست لديهم تصاريح من البلدية بالقيام مبزاولة 
تلك املهنة.

كم��ا اش�����ار القويض��ي ال�����ى ان فري��ق 
الط�����وارئ س���ينفذ العدي��د م���ن احلم��الت 
التفتيشي��ة على ظاه��رة الباع��ة املتجولي��ن 
التي تكثر خالل أيام االعي��اد، كم��ا س���تنف��ذ 
حمالته��ا على احملال واملطاع��م التي تعمل عل��ى 
بيع وحتضير املواد الغذائي��ة، وذل��ك لضم��ان 
سالم��ة وصح��ة تل��ك املواد ناهيك عن التأك��د 
من مدى نظافتها، حرصا على صحة وسالمة 

املواطنني واملقيمني.

م.محمد الهديةأحمد البغيلي م.عبداهلل العنزي

الكليب يستمع لشرح من اخلزي خالل اجلولةم.عبدالعزيز الكليب وخالد اخلزي وأحمد املطيري خالل اجلولة

 الكليب: تكلفة مشاريع األشغال أكثر من 3.5 مليارات دينار
وما يقال عن التدوير موجود  في الصحافة فقط

فرج ناصر
أكد وكي����ل وزارة األش����غال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب حرص 
الوزارة على االنتهاء من املشاريع 
املدرجة ضم����ن اخلطة التنموية 
في موعدها، مش����ددا على حرص 
احلكومة والتزامها بتنفيذ اخلطة 
التنموية. وقال الكليب لدى تواجده 
في املعرض ال����ذي نظمته إدارة 
العالقات العامة مبجمع األڤنيوز 
أمس األول ان الهدف من املعرض 
إبراز دور الوزارة في تنفيذ مشاريع 
الدولة، والوصول إلى التجمعات 
الكبيرة  لتعريفه����م باملش����اريع 
لل����وزارة، والتي تعد  واملتميزة 
جزءا من مشاريع خطة التنمية، 
وتعريفه����م مبدى ما تس����هم به 
الوزارة في تنفي���ذ تلك اخلطة، 
وفي املشاركة في عملية التنمية 
س���واء من خالل مشاريع البني 
أو املشاريع اإلنشائية  التحتية، 
ومشاريع الطرق والتي من شأنها 

حتسني األداء بشكل عام.

وق���ال ان املع���رض جزء من 
املنظومة اإلعالمية للدولة بشكل 
عام إلبراز دور احلكومة في تنفيذ 
التزامها بتنفيذ  املشاريع ومدى 
تلك املشاريع، مشيرا إلى ان لدى 
الوزارة مشاريع مت توقيعها وتعمل 
على تنفيذها اآلن بتكلفة 2 مليار 
و300 مليون دين���ار، وجميعها 
ضمن برنامج عمل احلكومة التي 
قدمته الوزارة وامللتزمة بتنفيذه 
أمام احلكومة، مشيرا إلى ان هناك 
بعض املشاريع املتبقية حتى نهاية 
السنة املالية احلالية، ومنها بعض 
املشاريع الرئيسية والتي ستضيف 
اكبر ف���ي عملية الصرف  مبالغ 
والتي قد تص���ل إلى مليار و100 
مليون دينار والتي من شأنها الدفع 

بعجلة التنمية.

مشروع جسر جابر

وحول آخر تطورات مشروع 
جسر الشيخ جابر، أعلن الكليب 
انه الي���زال في مرحلة دراس���ة 

العطاءات املقدم���ة، وان الوزارة 
قطع���ت فيها ش���وطا كبيرا من 
انه قريبا سيتم  الدراسة، معلنا 
اتخاذ القرار وإرس���اله إلى جلنة 
املناقصات املركزية للترسية ومن 

ثم التوقيع.
وفيما يخص قطاع املشاريع 
اإلنشائية، قال: ان هناك عددا من 
املش���اريع املدرجة ضمن اخلطة 
التنموية للدولة ومنها مشاريع 
املستشفيات، مشيرا إلى ان هناك 
8 مستش���فيات منها واحد جاهز 
للطرح خالل هذا العام، مشيرا الى 
ان هناك اتصاال مع جلنة املناقصات 

لبحث آلية الطرح.

عمليات التدوير

وحول ما يشاع عن عمليات 
تدوير في ال���وزارة، قال ان هذا 
يدار في الصحافة فقط، وال يوجد 
شيء بهذا الشأن ال من قريب وال 
من بعيد، مشيرا إلى ان املشاريع 
وامليزاني���ات الضخم���ة التي قد 
تتعدى 3 مليارات و500 مليون 
دينار، حتتاج إلى أذهان صافية، 
واستقرار ذهني وفني بعيدا عن 
إلى  الوظيفية، مشيرا  التوترات 
ان الوزير نفى هذا األمر في وقت 
سابق، مؤكدا عدم وجود نية على 
االطالق لعمليات تدوير، مشيرا الى 
ان ميزانية وزارة األشغال هي ثالث 
أكبر ميزانية في الباب الرابع في 

الدولة بعد النفط والكهرباء.
وفيم���ا يخص االس���تخدام 
التكنولوج���ي واإللكتروني في 
املعام���الت والولوج بقوة  إنهاء 
إلى نظ���ام األوراق، قال الكليب 
85% من مشاريع الوزارة تصرف 
اآلن الكترونيا بعيدا عن النظام 
الورق���ي، وان الدفعات تطلع من 
املوقع لتصل إلى اإلدارة املالية ثم 
إلى البنك الكترونيا فيما عدا البنك 
الذي يحتاج إلى كتب إلى ان يتم 

حل ذلك مع البنك املركزي.
وأشار إلى ان الوزارة خرجت 
من فك���رة التنظي���م والتحليل 
ووصلت إلى التنفيذ، مشيرا الى ان 
اخلطة املقبلة هي طرح املشاريع 
املقاول���ني واعتمادهم  وتقيي���م 
واعتماد مهندسي املقاول وكذلك 
ال���وزارة بنظ���ام الالورقي آليا، 
مش���يرا الى أهمية استخدام هذا 
النظام في توفير أجواء سلسة في 
متابعة الدفعات وإعطاء إحصاءات 
جديدة تستطيع الوزارة من خاللها 
التعرف على نقاط القوة والضعف 
في األداء، إضافة إلى معرفة مقارنة 
املسار احلالي مع املسار املطلوب 
في خطة التنمية، مشيرا الى انها 
خدمة قامت بها الوزارة للمكاتب 

االستش���ارية احمللية والعاملية 
واملقاولني، من ش���أنها التعجيل 
بتنفيذ املشاريع، ويعزز من فرص 

تنفيذ املشاريع في وقتها.

جمعيات النفع العام

وأك���د الكلي���ب اهمي���ة دور 
النفع  املدني وجمعيات  املجتمع 
العام في توعية املواطنني بأهمية 
استخدام التكنولوجيا والتعامل 
مع االنترنت، مش���يرا الى الدور 
ال���ذي تقوم ب���ه جائزة س���مو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
في توعية الناس متاشيا مع ما 
يواجهه العالم العربي من حتديات 
كثي���رة ومنها مواكب���ة التطور 
التكنولوجي املتسارع الذي بات 
يحدد مصائر الشعوب ومستقبلها، 
ومن منطلق االرتقاء باإلنس���ان 
العربي وتطوير قدراته باملهارات 
واملعلومات واإلبداعات املختلفة، 
ولتهيئة املجتمع العربي لإلسهام 
الثقافة املعلوماتية،  في تطوير 
حرصا منها عل���ى دعم التنمية 
آفاق رحبة  املعلوماتية وفت���ح 
في مجاالت اإلبداع والتميز ليس 
في الكويت وحدها بل في الوطن 
العربي، حتى يكون للوطن العربي 
البارز واملثمر في مسيرة  دوره 

احلضارة اإلنسانية.
القائم���ني على  وثم���ن دور 
اجلائزة خللق مجتمع معلوماتي 
متكام���ل ومتطور، م���ع تطوير 
الق���درات البش���رية ف���ي مجال 
التنمي���ة املعلوماتية، واالرتقاء 
باملهارات املعلوماتية واإلبداعات 
املختلفة، وتهيئة الشباب لإلسهام 
الثقافة املعلوماتية،  في تطوير 
داعيا كل مؤسسات املجتمع املدني 
إلى خلق البرامج التوعوية التي 

تصب في هذا االجتاه.
ان���ه مطل���وب م���ن  وأك���د 
منظمات املجتم���ع املدني القيام 
التوعوي باالستخدامات  بالدور 
التكنولوجي���ة، مش���يرا إلى ان 
ال���وزارة قام���ت بعم���ل مواقع 
الكترونية للمش���اريع يستطيع 
املواطن من خاللها التعرف على 
مراحل اجناز املش���روع ونسب 
االجناز، مس���اهمة م���ن الوزارة 
لتوعية الناس باملشاريع وتعريف 
الناس بها ليكون هناك إميان اكبر 
بان العمل جار لتنفيذ خطة التنمية 

القابلة بالفعل للتنفيذ.
 وحول موضوع الكود املوحد 
وآلية التعاون مع الوزارات األخرى 
للقضاء على الدورة املستندية قال 
الكليب، املشروع في يد البلدية 
بالتع���اون مع جامع���ة الكويت 
معربا عن أمله ان يرى النور في 

إلى  اقرب فرصة ممكنة، مشيرا 
ان البلدية جادة في اإلسراع في 
إنهاء هذا الك���ود، مؤكد انه بعد 
االنتهاء منه ستتحرك مشاريع 
الدولة بشكل أسرع أكبر مما هي 

عليه اآلن.

محطة مشرف

بدوره تقدم الوكيل املس���اعد 
لقطاع الهندسة الصحية م.خالد 
اخلزي، بالشكر ألصحاب فكرة 
املع���رض وادارة املجمع وادارة 
العالقات العامة في الوزارة على 
اقامة املعرض، مش���يرا إلى انه 
مبثابة جسر للتواصل مع املواطنني 
لعرض اجلوانب االيجابية للوزارة 
بصفة عامة، وإبراز حجم املشاريع 

وجدية الوزارة في تنفيذها.
وحول آخر تطورات العمل في 
محطة مشرف قال، طبقا للبرنامج 
الزمني فانه من املفترض االنتهاء 
من إعادة تأهيلها منتصف فبراير 
املقبل، مشيرا إلى ان هناك جهودا 
تبذل لاللتزام بهذا املوعد، مشيرا 
إلى ان العمل ه���و إعادة تأهيل 
وليس عمال إنشائيا كاملتعارف 
عليه بحيث يراه املواطن، وإمنا 
إع���ادة تأهيل مع���دات وأجزاء 
ميكانيكية، معلن���ا عن وصول 
الطريق،  البوابة واملضخات في 
وان أعمال الكهربائية جارية، وان 
غالب األعمال هي توريد وتركيب 

وليس عمال إنشائيا.
وحول آخر تطورات مشروع 
جتديد ش���بكة الصرف الصحي 
في الكويت ق���ال اخلزي، نعمل 
حاليا في 5 مناطق مختلفة وهي 
اجلابرية وهدية والرقة وصباح 
السالم وبيان، مشيرا الى انه مت 
االنتهاء من منطقة مش���رف في 
زمن قياسي قبل املدة التعاقدية، 
وان هناك ثالث مناطق في طور 
الطرح باإلضافة الى مناطق أخرى 
بالتصميم وهي الظهر واألحمدي 
واليرم���وك، وأخ���رى في طور 

الترسية.
وأشار إلى ان هناك أعماال أخرى 
تتمثل ف���ي متديد خطوط طرف 
عمالقة منها خط رئيسي من دوار 
األمم إلى املغاوير لصرف مدينتي 
جابر وس���عد وإلغ���اء احملطات 

القدمية على طريق اجلهراء.

ميناء بوبيان

من جانبه قال مهندس مشروع 
تطوير ميناء مبارك الكبير البحري 
»جزيرة بوبيان املرحلة األولى � 
اجلزء األول« عيسى العنزي، ان 
املشروع يشمل الطريق واجلسر، 
مشيرا إلى تقدم نسب االجناز من 
ناحية اجلسور اخلاصة بالقطار 
والسيارات، مشيرا الى ان هناك 
بعض العقبات منها خالفات لدى 
أط���راف التضام���ن »مبعنى ان 
بعض املقاولني يكونون مؤهلني 
ف���ي البداية إال انه بعد البدء في 
التنفيذ حتدث له مشاكل« وانه 
جار بحثها في الوزارة التخاذ ما 
يلزم بشكل قانوني، ومبا يعود 
بالنفع على االجناز، مشيرا الى 
الفعلية حاليا  ان نسبة االجناز 
كنسبة مالية بلغت 23% أما نسبة 
االجناز الفعلي على ارض الواقع 
فتتعدى 35%، متوقعا االنتهاء في 

بداية العام 2012.
وأشار الى ان أعمال الطريق 
متوقفة لع���دم توافر دراكيل في 
الكويت، الفتا الى انه جار بحث 
املقاولني واجلهات  هذا األمر مع 
احلكومية ألخذ املوافقات الالزمة، 
مش���يرا الى انه مت التوقيع على 
مباش���رة املرحلة الثانية، وقيام 
الوزارة بعقد ورشة عمل ضمت 
جميع األط���راف للنقاش حول 
التصاميم، مشيرا الى انه مطلوب 
من املقاول ان يقدم تصاميمه خالل 

سنة من اآلن للبدء في التنفيذ.

أشاد بدور جائزة سمو الشيخ سالم العلي في خلق مجتمع معلوماتي

نس�عى للقضاء على النظام الورق�ي و85% من مش�اريع الوزارة تص�ّرف إلكترونيًا
مش�روع جسر الشيخ جابر مازال في مرحلة دراسة العطاءات المقدمة وسننتهي منه قريبًا

حم�ضر اعالن بيع حمجوزات

تعلن وزارة العدل - اإدارة التنفيذ - ق�سم التنفيذ اجلربي - 

اأنه يف يوم الثالثاء املوافق 2010/11/23 ابتداء من ال�ساعة 

العار�سية  مبنطقة  العلني  باملزاد  �ستباع  �سباحاً  التا�سعة 

ال�سناعية ق 1 ق�سيمة 84 ، 86 منقوالت م�ستح�سرات جتميل 

املحكوم عليه / عبدالرحمن خليفة حممد ال�سك�سوكي.

املوؤرخ  التنفيذي  احلجز  مبح�سر  تف�سيال  املو�سحة 

2010/10/26 التي توقع احلجز عليها ل�سالح/ �سركة اأحفاد 

حمد �سالح احلمي�سي تنفيذا للحكم رقم 2004/3507 وفاء 

واإذا مل يكف  الفوائد  املتبقي خالف  ملبلغ 139.339.920 

االأيـــام  يف  اأمتــامه  �سيجــري  البــيـــع  الإمتــام  اليـــوم  هذا 

الثالثة التالية.

فعلى راغبي ال�سراء احل�سور يف الزمان واملكان املحددين 

التنفيذ  ق�سم  مراجعة  ميكن  املعلومات  من  وللمزيد  اأعاله 

اجلربي اأثناء الدوام الر�سمي، وللبيان نعلن.


