
محلياتاالثنين  22  نوفمبر  2010   16
خالل استقباله المهنئين بعيد األضحى المبارك

وزير األشغال: طريق جمال عبدالناصر في لجنة المناقصات 
واختيار الشركة األقل سعرًا بكلفة 242 مليون دينار

صالحي�ة تجدي�د عق�ود ال�� »B.O.T« انتقل�ت م�ن البلدي�ة وباق�ي األجه�زة 
الحكومي�ة إلى اللجن�ة العليا ل� »B.O.T« فل�م يعد قرار التجديد تابعاً لمؤسس�ة حكومية 
الطاح�وس: مبن�ى الق�وات الخاص�ة ل�ن ينته�ي قب�ل 8 أو7 أش�هر م�ن اآلن 
بس�بب أعم�ال الط�رق الداخلي�ة والتركيز حالي�اً عل�ى  مش�اريع بناء المستش�فيات 

م.حسام الطاحوس وم.عواطف القطاند.فاضل صفر وأركان الوزارةم.شريدة العازمي يهنئ د.صفر

)قاسم باشا( د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب خالل استقبال املهنئني  

 فرج ناصر
كشف وزير االش����غال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان مشروع طريق 
جمال عبدالناصر وصل الى جلنة 
املناقصات املركزية واخترنا عرض 
الشركة االقل سعرا وخاطبنا اللجنة 
قبل عطلة العيد، ومبجرد ان تتم 
املوافقة على اختيارنا سنخاطب 
ديوان احملاس����بة وبعد احلصول 
على املوافقة س����نخاطب الشركة 
البنكية لتوقيع  الكفالة  بإحضار 
املش����روع بتكلفة تصل الى 242 
مليون دينار، مبينا ان الشركة التي 
وقع عليها االختيار عبارة عن احتاد 
بني 3 شركات ايطالية واسبانية 

الى جانب الشركة الكويتية.
واوضح صفر خالل استقباله 
للمهنئني بعيد االضحى في مبنى 
وزارة االشغال ان صالحية جتديد 
عقود ال� »B.O.T« انتقلت من البلدية 
وباقي االجهزة احلكومية الى اللجنة 
العليا ل����� »B.O.T«، فلم يعد قرار 
التجديد تابعا ملؤسسة حكومية 
مبفردها بل هو قرار اللجنة العليا 
وهي اجلهة الوحيدة التي يحق لها 
التجدي����د من عدمه، مبينا ان اول 
مشروع سينتهي العمل فيه في عام 
2013 وبع����د ذلك اللجنة هي التي 
ستقرر وذلك حسب القانون اجلديد 
2008/7 الذي س����حب الصالحية 
من األجهزة احلكومية بالتجديد 

املباشر.
وقال صفر ان أبرز املشاريع التي 
س����تطرحها الوزارة في املستقبل 
القريب هي مشاريع تطوير شبكات 
الهيكلي  الطرق حس����ب املخطط 
احلالي، باالضافة الى إنشاء مشاريع 
ملختلف اجلهات احلكومية املدرجة 

في خطة التنمية.
وبني صفر ان مشاريع قوانني 
لتقلي����ل الدورة املس����تندية قيد 

الدراس����ة في الوقت احلالي مثل 
قانون جلنة املناقصات املركزية، 
وهو قانون جاهز حاليا في مجلس 
األمة، وهذا القانون سيخفف من 
الدورة املستندية، الفتا الى وجود 
العديد من القوانني األخرى في هذا 
االجتاه التي لم تكتمل حتى اآلن 
مثل قوانني وزارة املالية والفتوى 

والتشريع وديوان احملاسبة.
من جهت���ه، أوضح الوكيل 
الهندس���ة  املس���اعد لقط���اع 
الطاحوس  اإلنشائية م.حسام 
ان هناك بنود أعمال عديدة ضمن 

مشروع مبنى القوات اخلاصة 
لم تنت���ه حتى اآلن وأبرز تلك 
البنود أعمال طرق داخلية، الفتا 
ال���ى ان املبنى يعتبر من أكبر 
املش���اريع بالنسبة للمساحة، 
حيث يتجاوز 60 ألف متر مربع، 
لذا فإن املشروع يحتوي على 
عدد كبير من الطرق والساحات 
التي حتتاج الى أعمال أسفلت 
ان  وأرصفة وتبلي���ط، مؤكدا 
املشروع لن ينتهي قبل 8 أو 7 
أشهر من اآلن بناء على معدل 
العمل في الفترة األخيرة ونسب 

اإلجناز املرصودة.
وبني الطاحوس ان القطاع يركز 
حاليا في املش����اريع املستقبلية 
على بن����اء املستش����فيات، وذلك 
ألن القراءات ألرقام عدد األس����رة 
املوجودة في املستشفيات العامة 
ال تتناسب مع عدد السكان، حيث 
ان األرق����ام العاملي����ة املوثقة في 
الدولة  الرس����مية في  املستندات 
ضمن خطة التنمية تشير الى ان 
املعدل العاملي 25 س����ريرا لكل 10 
آالف نسمة، وتشير الدراسة الى 
ان الوضع احلالي في البلد يشير 

الى 18 س����ريرا فقط لكل 10 آالف 
نسمة.

وأض����اف: ال يج����وز ان يكون 
مثل ه����ذا النقص في دولة متتلك 
جميع هذه اإلمكانيات، بحيث تكون 
أقل من املس����توى العاملي، ولهذا 
الرعاية  الس����بب وألهمية تقدمي 
الصحية هن����اك تركيز على بناء 
املستشفيات، الفتا الى انه سيتم 
طرح احد املستشفيات اجلديدة قبل 
نهاي����ة العام، حيث متت مراجعة 
جمي����ع املس����تندات ملستش����فى 
الوالدة ولم يتبق س����وى موافقة 

جلنة املناقصات لترشيح الوزارة 
للمقاولني العامليني.

وقال الطاحوس: سيلحق هذا 
الوالدة 3 مستشفيات  مستشفى 
أخرى في منطقة الصباح الصحية 
وهي مستشفيات ابن سينا والرازي 
واألطفال، مؤكدا انه ليست هناك 
أي عقب����ات في طري����ق بناء هذه 
املستشفيات وس����يتم استكمال 
اجراءات املراجعة النهائية ملستندات 

الطرح وقائمة املقاولني.
وأشار الطاحوس الى ان وزارة 
الصحة ترغب في االس����تفادة من 

املوق����ع املوجود فيه مستش����فى 
اجلهراء في عملية التوسعة، وكانت 
وجهة نظر األشغال في هذا األمر 
انه اذا كان هذا املوقع الوحيد فإنه 
من األفضل ان يعاد بناء املستشفى 
فيه من جديد، ولكن كان اختيارهم 
ان يتم عمل توسعة بشكل أسرع، 
وفي خط مواز تقوم وزارة الصحة 
بالتنسيق مع البلدية للبحث عن 
موقع آخر لبناء مستشفى جديد.
وأكد الطاح����وس ان محافظة 
اجله����راء بحاج����ة ماس����ة لبناء 
مستش����فى جديد ال يقل عن ألف 

س����رير، وكذلك الوضع بالنسبة 
ملستش����فى الع����دان، الفتا الى ان 
املستش����فيات احلالية مت بناؤها 
منذ زمن بعي����د، ولذلك لن تفيد 
عمليات التوسعة والترميم، وأشار 
الى ان وجهة نظر األشغال انه ليس 
من املناس����ب عمل توسعة ملبنى 
مستش����فى قدمي وذلك ألن املبنى 
حتى لو متت توسعته وصيانته 
فإنه يبقى له عمر معني من حيث 
املساحات ومواقف السيارات الى 
جانب التمديدات الكهربائية ونظام 

التكييف.

الكندري استقبل المهنئين بالعيد

»الشؤون«: بدء عملية إنجاز الهيكل 
التنظيمي لهيئة القوى العاملة

 عادل الشنان
استقبل وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ع����ددا م����ن قيادي����ي وموظفي 
الشؤون في مكتبه صباح أمس 
للتهنئة مبناسبة عيد األضحى 
املبارك وقد حث الكندري خالل 
اللقاء جميع القياديني واملوظفني 
على اعتبار فترة اإلجازة وقت 
اس����ترخاء يعقبه إقب����ال على 
العمل موصوف بالنشاط بهدف 
إجناز العمل املنوط بكل شخص 
وتطويره والرقي به مؤكدا انه 
على استعداد تام الستقبال جميع 

األفكار والتطلعات من جميع املوظفني في مختلف القطاعات لتنمية 
عمل وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل ومشيرا الى ان الوزارة في 
صدد الب����دء في تنفيذ عدد من املش����اريع احليوية ضمن خطة عمل 
برنام����ج احلكومة.وعلى صعيد متصل أكد مص����در مطلع في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ل� »األنباء« ان صباح اليوم سيكون حافال 
باالجتماعات بالنسبة لقياديي الوزارة املعنيني بوضع جدول اجتماعات 
محددة املدة الزمنية إلجناز الهيكل التنظيمي اخلاص بالهيئة العامة 
للقوى العاملة املزمع بدء عملها خالل ش����هر فبراير املقبل باالضافة 

الى وضع آلية عمل تفعيل مواد قانون الهيئة.
ونفت املصادر وجود نية تدوير أو نقل في الوزارة نهائيا في الفترة 
احلالية كما أكدت توجه مجلس الوزراء للتجديد لوكيل الوزارة محمد 
الكندري ملا يتمتع به من خبرة واسعة وكفاءة عالية ممكن ان تسهم 

في تطوير وتنمية العمل في الوزارة مبختلف قطاعاتها.

ال تجدي�د وال تدوي�ر وال نق�ل 
حاليًا وتوجه للتمديد للكندري وكياًل

استقبل جموع المهنئين من قيادات ومسؤولي الوزارة

الشريعان يشيد بجهود موظفي مركز الطوارئ »152« 
وتجاوبهم مع اتصاالت الشاكين في العيد

استقبل وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان صباح امس 
جم���وع املهنئني م���ن قيادات 
ال���وزارة لتقدمي  ومس���ؤولي 
التهاني مبناسبة عيد األضحى 
املبارك، داعيا اهلل العلي القدير 
ان يعيد هذه املناسبة الكرمية 
على األمتني العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات.
من جانب آخر تفقد الوزير 
الشريعان مركز الطوارئ »152« 
CALL CENTRE حي���ث أش���اد 
بجهود جمي���ع موظفي املركز 
وتفاعلهم الواضح واستجابتهم 
املباش���رة مع جميع اتصاالت 
وشكاوى املستهلكني خالل عطلة 

العيد.

ستطبق على المباني الحكومية كمرحلة أولى

العتيبي: اجتماع في »الكهرباء« مع البنك الدولي 
لوضع إستراتيجية لالستفادة من الطاقات المتجددة

 دارين العلي
أعلن الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب في 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي عن اجتماع 
بدأ أمس ويستمر ملدة 3 أيام مع ممثلني عن البنك 
الدولي بهدف وضع تصور لالستراتيجية املتبعة 

للوزارة بغرض االستفادة من الطاقات املجددة.
وقال العتيبي انه مت خالل االجتماع مناقش��ة 
اجراءات رفع كفاءة الطاقة مش��يرا الى انه سيتم 
في نهاية االجتماع وضع تقرير نهائي حول اقتراح 
آليات ومشاريع تساهم في خفض استهالك الكهرباء 

وكيفية االستفادة من الطاقة الشمسية.
وأوضح العتيبي ان من اخلطوات االولى التي 
ستبدأ بها الوزارة باالتفاق مع البنك الدولي تطبيق 
الطاقة الشمسية على املباني احلكومية، اضافة الى 
وضع مواصفات البناء حلفظ الطاقة والتي تساهم 
في خفض 20% من االستهالك في حال تطبيقها.

ولف��ت الى ان ذلك يدعو الى تش��جيع القطاع 

اخلاص للدخول في مشاريع الطاقة الشمسية من 
.B.O.T �خالل نظام ال

وحتدث العتيبي عن اجتماع للبنك الدولي مع 
كل م��ن جامعة الكويت ومعه��د الكويت لالبحاث 
العلمية سيتم قريبا ستحدد من بعده استراتيجية 

واحدة للوزارة في هذا الشأن.
وأشار العتيبي الى عرض مشروع على جلنة 
املبادرات بانتظار الطرح وهو مش��روع العبدلية 
للطاقة الشمس��ية بنظام ال� B.O.T بطاقة انتاجية 
280 ميغاواط باالضافة الى تطبيق مشروع للطاقة 
الشمسية بغرض توفير 50 ميغاواط ومشروع آخر 
للطاقة الشمس��ية على إحدى املدارس كمشروع 
جتريبي.ولفت الى انه س��يتم اجراء دراسات مع 
معهد االبحاث لتحديد أفضل التقنيات ملراعاة وضع 
الكويت املادي واملناخي من حيث استخدام النظام 
األمثل الستخدام الطاقة الشمسية عن طريق الشرائح 

األرضية أو عن طريق االلواح الشمسية. د.بدر الشريعان متوسطا عددا من املهنئني

محمد الكندري


