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شّكل وفد الكويت الجتماع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب برئاسة الكندري أعلن عن طرح مشروع تحويل طريق العبدلي إلى طريق سريع

زادت بنسبة %400

الهارون: تمديد عمل المجلس المؤقت لتعاونية 
سعد العبداهلل إلى ما بعد إجراء االنتخابات الكليب: الجهراء ستحظى بالكثير من مشاريع خطة التنمية 

وندرس بناء محطة تنقية جديدة في جنوب البالد

 فرج ناصر
أكد وكيل وزارة األش����غال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب ان 
محافظة اجلهراء ستحظى بالكثير 
من مشاريع خطة التنمية وعلى 
رأس����ها املشاريع التي تنفذ في 
الوقت احلالي مثل طريق الصبية 
في املرحلة الثالثة وميناء مبارك 
الكبير في املرحلة األولى، التي 
سيتم إكمالها حتى يصل امليناء 

الى 60 مرسى.
الكليب خالل معرض  وقال 
مشاريع وزارة األشغال في جولته 
الثالثة في مجمع سليل اجلهراء، 
ان ه����ذا املعرض يعتبر فرصة 
لاللتق����اء باملواطنني واطالعهم 

على املشاريع التي تنجز.
وأضاف: ومن مشاريع الطرق 
في اجلهراء هناك طريق »بحيث« 
الواصل بني التقاء الطريق عند 
مس����جد الفتوح وحتى احلدود 
الش����مالية ومن ث����م يصل الى 
العبدل����ي، باالضافة الى بعض 
املشاريع داخل محافظة اجلهراء، 
مثل بعض املدارس ومش����اريع 
وزارة العدل، وهذه املش����اريع 
جميعه����ا تنف����ذ ف����ي الوق����ت 

احلالي.
الفترة  انه في  الكليب  وبني 
املقبلة س����يتم طرح مش����روع 
حتويل طريق العبدلي الى طريق 
سريع الى جانب مشروع تطوير 
طريق الساملي، الفتا الى وجود 
كثير من املش����اريع التي تخدم 
أهالي منطقة اجلهراء وان كانت 
ليست في حدود احملافظة مثل 
مشروع طريق اجلهراء الذي مت 
توقيع عق����ده وحاليا في طور 
التنفيذ الى جانب مشروع طريق 
جمال عبدالناصر الذي س����يتم 
توقيع عقده في الفترة املقبلة.

وتابع: كما سيتم طرح مشروع 
تطوير الطريق الواصل من دوار 

األمم املتحدة الى وصلة الدوحة 
الذي مير على مناطق غرناطة 
والصليبخات والدوحة في السنة 
املالية املقبلة، الفتا الى ان محطة 
اجلهراء الصحية احلالية سيتم 
حتويلها الى محطة ضخ تنقل 
املياه الى محطة كبد اجلديدة، 
وذلك في الثلث األول من العام 
املقبل، وكذلك يتم حاليا إجناز 
مش����روع البني����ة التحتية في 

منطقة النسيم قطعة 3 و4.
وف����ي رده على س����ؤال عن 
مش����اريع الطرق اجلديدة التي 
تصل مدينة صباح األحمد بباقي 
املناطق أكد الكليب انه س����يتم 
العمل عل����ى رفع كفاءة الطرق 
املؤدية الى املدينة التي يجري 
تنفيذها بوس����اطة مؤسس����ة 
الرعاية الس����كنية، كما ستنفذ 
مشاريع الطرق الرئيسية التي 

تخدم هذه املدينة بالشكل الذي 
يناسب كثافة عدد السكان فيها، 
نافيا وجود اي مشاريع تابعة 
لوزارة األشغال في املدينة سواء 
كانت جامعة او مستشفى حتى 

اآلن.
الى وجود  الكليب  وأش����ار 
تنسيق مسبق مع بلدية الكويت 
ح����ول األرض املخصصة لكل 
مشروع سواء كانت في مرحلة 
الطرح او مت توقيع عقده، وإذا 
ما كانت هناك اي معوقات فإننا 
نعمل عل����ى إزالتها مع البلدية 
ولكن معظم املشاريع في الوزارة 
مت تسلم األراضي املخصصة لها 

من البلدية.
وف����ي حديثه ع����ن ضرورة 
البنية التحتية لشبكة  تطوير 
الصرف الصحي في العاصمة، 
العمراني  التط����ور  خاصة مع 

الكبي����ر وتزايد ع����دد األبراج 
العالية، ق����ال الكليب: املخطط 
الهيكلي الذي يأتينا من البلدية 
يبني لنا هل نحن بحاجة أم ال، 
وبذلك ف����إن البلدية هي اجلهة 
التي حتدد إذا كانت هذه املنطقة 
ام اس����تثمارية ومدى  سكنية 
كثافة السكان فيها، ومتى ما مت 
االنتهاء من املخطط الهيكلي الذي 
مت االنتهاء منه بالفعل سنطرح 
مشاريعنا مبا يتناسب مع رفع 
كفاءة الشبكة الصحية، وبالتالي 
ف����إن معظم املش����اريع التي مت 
تنفيذها ف����ي العاصمة تتوافق 

مع املخطط الهيكلي اجلديد.
وتابع: سيتم طرح مشاريع 
البنية التحتية التي تنسجم مع 
املخطط الهيكلي اجلديد في الفترة 
املقبلة، والتي يفترض انها تفي 
بالغرض وتتماشى مع الكثافة 

السكانية العالية، الفتا الى ان 
العاصمة ف����ي وضعها احلالي 
عبارة عن مكاتب اس����تثمارية 
وبالتالي فإن حاجتها الستخدام 
الشبكة الصحية أقل بكثير من 

املناطق السكنية.
الكليب عن وجود  وكشف 
فكرة بناء محطة تنقية جديدة 
في جنوب البالد، الس���يما ان 
محط���ة الرق���ة بحاج���ة الى 
التوس���عة، فج���اءت فكرة ان 
يتم بناء محطة تنقية جديدة 
بعيدة عن املناطق الس���كنية 
واآلن اس���تقر ال���رأي على ان 
يتم نقل محطة الرقة الى مكان 
أبعد، وبالتالي حاليا يتم إجراء 
دراس���ات حول موقع احملطة 
اجلديدة والطاقة االستيعابية 
املفترضة وسيتم طرح مناقصة 

لتنفيذ هذه احملطة.

رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى مدينة صباح األحمد الس�كنية وتنفيذ مشاريعها بما يتناسب مع عدد السكان

80 مليون دينار إيرادات العمل الخيري
بعد أن كانت ال تتجاوز ال� 15 مليونًا

 بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الش����ؤون انه بناء على التقارير 
احملاسبية الصادرة عن جهات العمل 
اخليري في الكويت توصلت اإلدارة 
الى ان إيرادات اجلمعيات اخليرية 
زادت بنسبة 400% عما كانت عليه 
قبل صدور قرارات مجلس الوزراء 

اخلاصة بتنظيم العمل اخليري.
وأشار الى ان إيرادات اجلمعيات 
قب����ل بدء التنظيم ع����ام 2003 لم 
تتعد في أحس����ن األح����وال ال� 15 
مليون دينار في حني وصلت عام 

2010 الى 80 مليون دينار.ويرى 
املصدر ان ه����ذا إن دل فإمنا يدل 
على س����المة اإلجراءات املتخذة 
من قبل الوزارة في تنظيم العمل 
اخليري سواء بإزالة جميع أنواع 
العينية  التبرعات  وأشكال جمع 
العشوائية او تطبيق إستراتيجيتها 
العمل  اجلديدة باإلش����راف على 
اخليري وإغالق حسابات اللجان 
الرسمية واقتصار  اخليرية غير 
جمع التبرع����ات على اجلمعيات 
الى جانب  الرئيس����ية،  اخليرية 
استخدام 3 وسائل جلمع التبرعات 

هي االس����تقطاع البنكي واإليداع 
في حس����ابات اجلهات املستفيدة 

واستخدام وسيلة الكي نت.
وأكد املص����در ان النتائج أتت 
كم����ا أرادت ال����وزارة بزيادة في 
اإليرادات وحسن التنظيم وحماية 
املؤسسات اخليرية من املندسني 

عليها والعاملني باسمها.
وأش����ار الى انه يبقى السؤال 
األصعب عن م����دى قدرة الوزارة 
على االستمرار في هذا اإلجناز ومن 
اجلانب اآلخر مدى استمرار اجلهات 

اخليرية في التعاون معها.

 بشرى شعبان
التج���ارة  أص���در وزي���ر 
والصناعة ووزير الش���ؤون 
باإلنابة احمد الهارون قرارات 
وزارية تقضي بتش���كيل وفد 
الكويت للمشاركة في اجتماعات 
الدورة ال���� 30 ملجلس وزراء 
العرب  الش���ؤون االجتماعية 
املقرر عقدها في القاهرة خالل 
الفترة م���ن 12 الى 13 اجلاري 
برئاسة وكيل وزارة الشؤون 
محم���د الكندري وعضوية كل 
من الوكيل املساعد لقطاع العمل 
التنمي���ة االجتماعية  وقطاع 
منصور املنصور ومدير ادارة 
املعاقني خالد املهدي ومدير ادارة 
العالقات اخلارجية نوال الغايب 
الوزارة  ومدير مكتب وكي���ل 
خالد عبدالرحيم علي واملوجه 
الفني في مكتب الوكيل املساعد 
للتنمي���ة االجتماعية عواطف 

اللقمان.
اله���ارون قرارا  كما أصدر 
الوكي���ل املس���اعد  بتكلي���ف 
لشؤون التعاون حمد املعضادي 
الدورة  للمشاركة في اجتماع 
السادسة للجنة العليا املشتركة 
البحرين  الكويت ومملكة  بني 
واملقرر عقدها في البحرين خالل 
الفترة من 11 الى 12 ديس���مبر 
اجلاري.كما أصدر قرارا يقضي 
بتجديد مدة عمل مجلس االدارة 
املؤقت جلمعية مدينة س���عد 
التعاونية، مش���يرا  العبداهلل 
الى انتهاء م���دة عمل املجلس 
املعني مبوجب القرار الوزاري 
رقم )75/ت( لسنة 2009 بعد 
سنتني اعتبارا من تاريخ صدور 

هذا القرار.
مادة 2 على املجلس املعني 
االعالن عن فتح باب الترشيح 

لعضوية مجلس االدارة ودعوة 
اجلمعي���ة العمومية النتخاب 
مجلس ادارة جديد خالل ثالثة 
اشهر من انتهاء املدة املشار اليها 
باملادة السابقة على ان يستمر 
املجلس املعني في تسيير امور 
اجلمعية حتى انتخاب مجلس 

االدارة اجلديد.
مادة 3 ينشر هذا القرار في 
اجلريدة الرس���مية ويعمل به 
من تاريخ صدوره ويبلغ ملن 
يلزم للعمل مب���ا جاء فيه كل 

فيما يخصه.
الى ذلك اصدر وزير التجارة 
والصناعة ووزير الش���ؤون 
االجتماعية والعم���ل باإلنابة 
الوزاري  القرار  الهارون  احمد 
رقم )183/أ( لسنة 2010 واخلاص 
بتشكيل جلنة لإلعداد الحتفالية 
الذهبي الس���تقالل  اليوبي���ل 
الكويت وم���رور 20 عاما على 

ذكرى التحرير.
وقد ت���رأس وكي���ل وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري االجتماع األول 
للجن���ة اإلع���داد والتحضير 
الحتفالي���ة اليوبي���ل الذهبي 

الس���تقالل الكويت ومرور 20 
عاما على التحرير.

ففي بداية االجتماع توجه 
الى حضور  الوكيل بالش���كر 
اعض���اء اللجنة وط���رح آخر 
مس���تجدات األعمال اخلاصة 
ف���ي اللجن���ة العلي���ا لإلعداد 

لالحتفالية.
وأوضح الوكيل أن الوزارة 
بص���دد اصدار كت���اب خاص 
الوزارة مبناس���بة  باجنازات 
مرور خمسني عاما على انشائها، 
املرافق  افتتاح بعض  وسيتم 
اخلاصة بالوزارة تزامنا مع تلك 
املناسبة وخالل فترة االحتفاالت 
ومن ثم االط���الع على جدول 

األعمال املعد:
� االطالع على اس���تعدادات 

جميع قطاعات الوزارة.
� م���دى مش���اركة اجلهات 
الت���ي تق���ع حت���ت اش���راف 
الوزارة كاجلمعي���ات األهلية 
واملقاهي الشعبية واجلمعيات 

التعاونية.
� االطالع على االجراءات التي 
املركبة اخلاصة  متت لتجهيز 
باملسيرة وطريقة توزيع اجلهات 

باملركبة.
� والعمل على تشكيل فرق 
عمل مس���اعدة للمساهمة في 

االعداد لذلك االحتفال.
� كم���ا حث األعض���اء على 
تضاف���ر اجلهود في س���بيل 
ظهور االحتفالية بالشكل الالئق 
بكويتنا مع ما مت االتفاق عليه 
وتقدمي املقترح���ات اخلاصة 
باالحتفالية باالجتماع القادم.

وفي ختام االجتماع مت انتخاب 
د.جاسم أشكناني وكيل الوزارة 
املس���اعد للرعاية االجتماعية 

نائبا لرئيس اللجنة.

أحمد الهارون

م.عبدالعزيز الكليب خالل جولته على مشاريع الوزارة

مباشرة إدارة السالمة بقطاع المركز الحكومي 
للفحوصات وضبط الجودة واألبحاث اختصاصاتها

أصدر وكيل وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب قرارا اداريا يقضي مبباشرة ادارة السالمة 
بقطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة 

واالبحاث اختصاصاتها على النحو التالي:
� رسم سياسة عامة للسالمة الصناعية والسالمة 
والصحة املهنية وبيئة العمل لوزارة االشغال العامة 
من مبان أو مشاريع بالتنسيق مع القطاعات الفنية 

املختصة.
� اعتماد الئحة Safety manual ودليل الس���المة 
للمشاريع واملقدم من قبل جهاز االشراف لكل مشروع 

على حدة.
� تأس���يس قاعدة بيانات لكل احلوادث السابقة 
ملشاريع الوزارة ودراستها وحتليلها واتخاذ التدابير 
واالجراءات الالزمة لضمان عدم تكرارها مستقبال.

� العمل على مراقب���ة مدى التزام العاملني في 
مشاريع الوزارة بشروط وأنظمة السالمة وخاصة 
املعنيني بتنفيذ املشاريع واالشراف عليها وتشغيلها 
بهدف جتنب وقوع إصابات باالفراد أو خس���ائر 
مادية أو إتالف خدمات أو ممتلكات عامة أو االضرار 
بالبيئ���ة، وذلك من خالل توفير مراقب س���المة 
لكل مشروع بالتعاون مع جهاز السالمة اخلاص 

باالستشاري واملقاول.
� التأكد من توفير املعلومات واللوحات االرشادية 
واملالبس اخلاصة بالسالمة والدعامات للحفر... إلخ 

لكل املشاريع.
� عمل خطة للس���المة وخط���ة اخالء لكل عقود 
مباني الوزارة ومش���اريعها بالتنسيق مع اجلهات 

املختصة بالدولة.
� متابعة تنفيذ جميع جهات الوزارة لالشتراطات 
وانه���اء أي تعارض أو تنازع في االختصاصات قد 
يعوق حتقيق سياسة واهداف ادارة السالمة فيما 

يخص العقود املنفذة أو القادمة.
� اعتماد اجلهاز الفني اخلاص بالسالمة واملقدم 
من قبل املقاولني واالستشاريني وبعد موافقة جهاز 
االشراف فيها يخص الصحة والسالمة في املشاريع 

داخل الوزارة.
� وضع قواعد للتدريب ومراقبة االداء على املهام 

واملخاطر املختلفة في مباني الوزارة ومشاريعها.
 Confined تنظيم العمل في أماكن العمل املغلقة �
Space ووضع التصاريح محددة العمل بها، وأيضا 

.Work Alone أماكن العمل الفردي
� وضع السياس���ات واالنظم���ة وطرق العمل 

لكل منها:
.Statement of intent �

.Organization Responsibility �
.Arrangement �

Safety inspection procedur -1 �
Risk Assessment procedure - 2

� تصحيح أي اخطاء بخصوص الصحة والسالمة 
في مباني الوزارة ومشاريعها القائمة وضمان التغير 

عن طريق الزيارات امليدانية وفرق التفتيش.
� مراجعة املواصفات واالجراءات والسياس���ات 
واالنظمة وطرق العم���ل ومراجعة دورية لضمان 

حتسني االداء في الصحة والسالمة املهنية.
� تقيي���م أداء االستش���اريني واملقاولني وجهاز 
الوزارة بالنسبة للصحة والسالمة خلطة االخالء، 
وذل���ك بالتعاون مع املمثل���ني الدوليني املوجودين 

بالكويت.
� ايقاف اعمال املشاريع في حال وجود مؤشرات 
خللل في الصحة والس���المة ي���ؤدي الى كوارث أو 

اعالن حالة طوارئ.
� عمل متارين لالخالء وتطبيقات خطط الطوارئ 

في مباني الوزارة ومشاريعها.

F18 الكويتية و F16المصرية قامتا بطلعات تدريبية في »اليرموك1«
ضمن مجريات مترين »اليرموك2010/1( 
املشترك بني القوة اجلوية الكويتية والقوة 
اجلوية املصرية الشقيقة في قاعدة أحمد 
اجلابر اجلوية، قام صباح امس سرب مشترك 
  F16 الكويتية وطائرات F18 من طائ���رات
املصرية بطلعات تدريبية حسب مجريات 
التمرين والتي قامت من خالله هذه الطائرات 
بعمل تش���كيالت قتالي���ة مختلفة، حيث 
وضعت أهدافا تدريبية وأهدافا عملياتية 
لهذا التمرين وذلك الستفادة ورفع القدرة 
القتالية بني اجلانب���ني وتبادل اخلبرات، 
وستستكمل هذه الطلعات اجلوية الليلية 
بتش���كيالت ثنائية ورباعية وتشكيالت 

قتالية.
وص���رح العقيد الرك���ن طيار عبداهلل 
الف���ودري آمر قاعدة أحمد اجلابر اجلوية 
بأن هذا التمرين يأتي ضمن إطار اجلهود 
املبذولة للتعاون بني األش���قاء في كل من 
جمهورية مصر العربية والكويت على جميع 
األصعدة خاصة اجلانب العسكري منها ملا 
فيه رفعة وعزة دولنا وشعوبنا، ثم شكر 
آم���ر القاعدة النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
والقيادة العس���كرية على الدعم املشترك 

طائرة الـ F18  الكويتية خالل التمرينلهذا التمرين. طائرة الـ F16 املصرية تستعد لالنطالق

إيقاف أذونات وتصاريح العمل والتحويل 
في األسبوع األخير من ديسمبر فقط

 بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوكيل 
املس���اعد لقطاع العمل منصور املنصور أصدر تعميما اداريا بشأن 
ايقاف اجراءات معامالت اصدار تصاريح وأذونات العمل ألول مرة 
واجراءات التحويل ملدة اس���بوع واحد نهاية ديسمبر اجلاري على 
ان يستمر العمل في اجراءات التجديد وااللغاء النهائي للسفر دون 

منصور املنصور توقف.


