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مجلس الوزراء سيقدم تقرير األرباع الثالثة حول خطة التنمية نهاية الجاري

صفر: مشروع جسر جابر األحمد في المراحل األخيرة ولجنة مشتركة
بين البلدية والمرور واألشغال لفك االختناقات المرورية اللحظية

هذه تكون في أوقات الذروة في 
فترتي الصباح والظهيرة، وهي 
أوق���ات بداية ونهاي���ة الدوامات 
في مختلف مؤسسات ووزارات 
الدولة املختلفة، مشيرا الى وجود 
عدادات لقياس عدد السيارات التي 
تسير في مختلف الطرق في البلد 
وحركتها وهذه املعلومات توضع 
في برنامج معني مع املستشارين 

لتزويدنا بالتحاليل املطلوبة.
من جهته، ق���ال وكيل وزارة 
األش���غال العام���ة م.عبدالعزيز 
الكليب: معرضنا في سوق شرق 
يعتبر اجلولة الرابعة من حملتنا 
اإلعالمية في املجمعات التجارية 
بع���د املعارض الت���ي أقيمت في 
مجمعات األڤنيوز و350 وسليل 
اجلهراء، مبينا ان الهدف من هذا 
التجمع هو ابراز مشاريع الوزارة 
ودورها والرد على استفسارات 
املواطن���ني فيما يخص  جمي���ع 
مشاريع الوزارة، متمنيا ان تكون 
الوزارة جنحت في الوصول الى 

الهدف من هذه احلملة.
في رده على سؤال حول التاريخ 
احملدد النتهاء املرحلة الثالثة من 
مشروع طريق الصبية، السيما 
انه حتى اآلن هناك أجزاء كبيرة 
من الطريق بال إنارة، قال الكليب 
بالنسبة لوصول اإلنارة الى أجزاء 
من الطريق دون سواها فهو امر 
يع���ود الى التنس���يق مع وزارة 
الكهرباء واملاء، ولكن كمشروع تابع 
لوزارة األشغال فإنه مت االنتهاء 
من املرحلتني األولى والثانية وجار 
العمل في تنفيذ املرحلة الثالثة، 
مؤكدا ان االنتهاء منها س���يكون 
بعد عامني او عام ونصف العام 
من اآلن، وبذلك نكون قد انتهينا 

من مشروع طريق الصبية.

الى رؤية املقاول نفسه.
وأوض���ح صف���ر ان مجلس 
بالتقرير ربع  ال���وزراء تق���دم 
السنوي األول ثم بعد ذلك تقدم 
بالتقرير نصف السنوي لقياس 
نسب اإلجناز في مشاريع خطة 
التنمية، الفتا ال���ى ان املجلس 
س���يقدم تقرير األرباع ال� 3 في 
نهاية الشهر اجلاري، ومع نهاية 
العام س���يقدم التقرير السنوي 
األول، مؤك���دا ان هذه هي املرة 
األولى التي يتم فيها االتفاق بني 
السلطتني على مثل هذه اخلطة 
املرتبطة بطريقة الصرف املالي 
واإلجناز الزمني بكل ش���فافية 
ووضوح، مؤكدا ان التقارير التي 
قدمها مجلس الوزراء معروضة 
على صفحات اإلنترنت في املواقع 
الرسمية للمجلس األعلى للتنمية 
والتخطيط، وس���ترون إجنازا 

طيبا.
وأشار صفر الى وجود جلنة 
مش���تركة بني البلدي���ة واملرور 
واألشغال لفك االختناقات اللحظية 
وحل املشاكل التي تطرأ في الطرق 
بشكل سريع، وكذلك هناك جلنة 
طويلة األمد تضع حلوال للمدى 
الطويل عبر مش���اريع مختلفة، 
حيث كان لدينا اليوم في البلدية 
استعراض املخطط العام للطرق 
والنتائج التي توصلنا اليها مع 
العاملي في هذا املجال  املستشار 
وسيتم طرحها قريبا، الفتا الى ان 
أبرز احللول في املخطط اجلديد هو 
مشروع املترو وهو اآلن مطروح 
في جلنة ال� B.O.T، وهناك حلول 
أخ���رى لتغطية جمي���ع مناطق 
الكويت، حي���ث ان هناك بعض 
الزجاجة  االختناقات متثل عنق 
في احلرك���ة املروري���ة، وعادة 

وفي رده على س���ؤال حول 
وج���ود بعض املقاول���ني الذين 
يتعمدون جلب كميات كبيرة من 
املواد وتخزينها في موقع املشروع 
حتى ترتفع نسبة اإلجناز، قال 
صفر هذا اإلجراء غير صحيح، 
ونحن من جتاربنا مع املقاولني 
في مختلف املش���اريع رأينا ان 
املقاول يحرص على شراء مواد 
البن���اء عندما تكون أس���عارها 
معقولة بالنس���بة له، وبالتالي 
على املدى الطويل وخالل فترة 
تنفيذ املش���روع حتى ال يتكبد 
اخلسائر، وكما هو حاصل حاليا 
في مشروع مستشفى جابر األحمد 
جند ان املقاول اشترى كمية كبيرة 
من احلديد واملواد األولية بحيث 
يضمن ان املش���روع لن يتوقف 
وبالوقت نفسه حصل على السعر 
املناسب، وبالتالي فإن ذلك يعود 

وصحة الناس.
وأوضح صفر ان طريقة قياس 
نسب اإلجناز في املشاريع تختلف 
من قطاع الى آخر ومن وزارة الى 
اخرى وه���ي بالتالي تتبع عدة 
مدارس مختلفة في علم اإلدارة 
لقياس نس���ب اإلجناز واألداء، 
بحيث ان القطاع اخلاص يعتمد 
النوع���ي والكمي  القياس  على 
ونحن في وزارة األشغال رأينا 
ان طريق���ة عملنا في احلكومة، 
خاصة في الب���اب وآلية صرف 
امليزانية يناسبه اتباع سياسة 
االرتباط املالي بعدما يتم توقيع 
العقد مع اجلهة املنفذة للمشروع، 
نعتبر ذلك ارتباطا ماليا سيتم 
صرفه في السنة املالية األولى، 
وكذلك في السنة الثانية، وبالتالي 
هذا هو املعيار في قياس نسب 

األداء واإلجناز.

رئيس مجلس الوزراء بأن نوضح 
مشاريعنا التي نقوم بها، بحيث 
نتواصل مع وسائل اإلعالم حتى 
ي���رى اجلمهور احلم���الت بكل 
شفافية، ولذلك بدأنا باإلعالن عن 
هذه األمور التي كانت في السابق 
في هذا املستوى نفسه، وكانت 
هناك ضبطي���ات كبيرة، وبناء 
على التش���جيع الذي صدر الى 
العاملني في قطاع مراقبة األغذية 
املستوردة وبلدية الكويت، ولذلك 
كانت ضبطيات كبيرة في الفترة 
األخيرة، مؤك���دا ان الفرق التي 
اكتشفت تلك الضبطيات تستحق 
التكرمي وإشادة صاحب السمو 
به���م، وهو وس���ام نضعه على 
صدورن���ا، وكذلك الدعم الكبير 
الوزراء وسنستمر  من مجلس 
في مراقب���ة األغذية حتى نكون 
خط الدفاع األول حلماية املجتمع 

بانتظار التوقيع النهائي وسيتم 
تنفيذ املشروع.

وفي حديثه عن آخر اكتشافات 
ج���والت البلدية حملاربة الغش 
الفاسدة قال  التجاري واالغذية 
صفر: الغش التجاري موجود في 
كل مكان وفيما يخص املأكوالت 
واألغذية فهو دور البلدية التي 
عليها مراقبة اي نوع من انواع 
التجاري وتقوم بإيقافه  الغش 
فيما يخص املأكوالت بالتعاون 
مع وزارة التجارة، التي تتحمل 
مسؤولية جميع أنواع الغش في 
جميع الس���لع التجارية وبينها 
امل���واد االس���تهالكية مبختلف 

أنواعها.
وتاب���ع عندما تس���لمت هذا 
املنصب كانت هن���اك تعليمات 
الس���مو  واضح���ة من صاحب 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 

مشاريع الصرف الصحي والطرق 
واملشاريع االخرى، وكذلك قمنا 
مؤخرا مبخاطبة ديوان احملاسبة 
ونحن اآلن في اخلطوات النهائية 
لتوقيع عقد انشاء وتطوير طريق 
جمال عبدالناصر، كما اننا على 
وشك االنتهاء من حتليل وتقييم 
العرض املالي والفني والهندسي 
جلس���ر جابر االحمد، مؤكدا ان 
الوزارة مستمرة في طرح وتنفيذ 
املشاريع املوجودة على جدولها 
في الفت���رة املقبلة، حتى تكون 
الوزارة على قدر املسؤولية وتنفذ 
اجلزء املطل���وب منها في خطة 

التنمية.
واش���ار صفر في حديثه عن 
مشروع طريق جمال عبدالناصر 
الى ان املقاول املنفذ يحتاج الى 
الطريق  توفير مس���احة حلرم 
اكبر من ح���رم الطريق احلالي، 
وبالتال���ي فان وزارة االش���غال 
حصل���ت على موافق���ة البلدية 
وازالت اغلب املعوقات املوجودة 
في هذا الطريق، وبالتالي فنحن 
ال نطرح اي مش���روع اال بعدما 
نزيل جميع املعوقات، وسنرى 
قريبا بعد توقيع العقد ان املقاول 
يبدأ في تنفيذ املشروع وسيتم 

اجنازه على مراحل.
واوضح ان التنسيق مع شركة 
نفط الكويت بش���أن مش���روع 
الدائ���ري الثامن ل���م ينته بعد، 
مشيرا الى ان وزارة االشغال تقوم 
بتطبيق قرار مجلس الوزراء بأن 
يتم تنفيذ املشروع بالتنسيق مع 
شركة نفط الكويت، الفتا الى ان 
اقتراحا في  »االشغال« عرضت 
تنفيذ مسار الطريق بني آبار النفط 
اال انه مت تقدمي اقتراح آخر قمنا 
بدراسته ووافقنا عليه، ونحن اآلن 

فرج ناصر
اك���د وزير االش���غال العامة 
والبلدية د.فاضل صفر ان وزارة 
االعالم لديها خطة اعالمية طويلة 
االمد على مراحل مختلفة بدأت في 
مؤمتر االشغال االول وبعد ذلك 
قامت بعمل حملة اعالمية على 
اللوحات االعالنية املنتشرة في 
شوارع الكويت والطرق السريعة 
لتوضيح املش���اريع التي تقوم 
بها ال���وزارة للجمهور، وكانت 
هذه احلملة تنقس���م الى ثالثة 
اجزاء: األول���ى حملة تعريفية، 
والثانية حملة ارشادية للمواطنني 
الدولة  للمحافظة عل���ى مرافق 
العامة، والثالثة كانت عبارة عن 
خطوط ساخنة لتلقي شكاوى 
املواطنني، وبالتالي كانت اجهزة 
وزارة االش���غال تقوم بإصالح 

وصيانة املطلوبة.
واض���اف: بعد ذل���ك نظمنا 
مؤمتر االشغال الثاني الذي ركزنا 
خالله على 3 محاور مهمة اولها 
االختناقات املرورية حيث قمنا 
برفع ق���رار الى مجلس الوزراء 
طلبنا فيه املوافقة على انش���اء 
الهيئة العام���ة للنقل وهو اآلن 
في مراحله النهائية، اما احملور 
الثاني فيناقش الدورة املستندية 
وهذا املوضوع مازال يتداول ما 
بني جلان مجلس الوزراء، واحملور 
االخي���ر كان معاجل���ة اوضاع 
الصرف الصحي ووضع حلول 
التطورات  علمية حس���ب آخر 

املوجودة في العالم.
واوضح صفر ان مش���اريع 
»االش���غال« كثيرة جدا، كما ان 
للوزارة دورا كبيرا وعلى سبيل 
املثال هناك ما يزيد عن 100 مشروع 
انشائي يتم تنفيذه، الى جانب 

الكلي�ب: إب�راز مش�اريع ال�وزارة ودوره�ا وال�رد عل�ى استفس�ارات جمي�ع المواطنين فيم�ا يخص المش�اريع

البنوان: العنصر البشري أهم عناصر التنمية

الدعي تسّلم كتابًا من البشر

إجراء القرعة على 347 قسيمة
في مشروع مدينة صباح األحمد السكنية

اس���تقبل وكيل احلرس 
الدعي  اللواء ناصر  الوطني 
في مكتبه بالرئاس���ة العامة 
للحرس الوطني النقيب بدر 
البش���ر من قيادة الش���ؤون 
العسكرية الذي اهدى وكيل 
احل���رس الوطني نس���خة 
من كتابه ال���ذي قام بتأليفه 
وحمل عنوان »أسلحة احلرس 
الوطني« حيث احتوى الكتاب 
على منهج متكامل ومراحل 
تطور االس���لحة التي دخلت 
الوطني  اخلدمة في احلرس 
ف���ي منظومة  التقدم  ومدى 
التس���لح لتواك���ب عجل���ة 
الس���ريعة  التقدم والقفزات 
في مجال السالح والذخيرة، 
ومتنى اللواء الدعي املزيد من 
التطور والتوفيق نحو كل ما 
من شأنه رفع شأن وطننا في 

ظل قيادتنا احلكيمة.

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
أم���س بإجراء القرعة على القس���ائم احلكومية 
ملش���روع مدينة صباح األحم���د قطاع B والتي 

تشمل 347 قسيمة مبساحة 600م2.
هذا، وقد أعلنت املؤسس���ة أسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
طلباتهم اإلسكانية والتي وصل التخصيص لها 

حتى تاريخ 2000/1/2 وما قبل.

حيث تعتبر مدينة صباح األحمد من أولى املدن 
املتكاملة التي تقوم على تنفيذها املؤسسة وهي 
أول مدينة سيتم توزيع قسائمها على املخطط، 
وتبلغ مس���احة املدينة 3500 هكتار وتقع على 
طريق ميناء عبداهلل – الوفرة، وتبعد 65 كم عن 
مدينة الكوي���ت. ويحيط باملدينة طريق دائري 
بع���رض 70 مترا، كما يحيط باملش���روع حزام 
ش���جري كثيف بعرض 100 مت���ر عازل حلماية 

املدينة من اآلثار السلبية.

ينظم التجمع املهني حلقة نقاشية مفتوحة بعنوان »دور العنصر 
البشري في خطة التنمية« مبشاركة وحضور وزراء ونواب سابقني 
ونخبة أخرى من املفكرين والش����خصيات السياس����ية واألكادميية 
واالقتصادية. وقال عضو األمانة العامة ورئيس اللجنة السياس����ية 
للتجمع املهني الكويتي م.مبارك البنوان ان انعقاد هذه احللقة النقاشية 
املفتوحة يأتي انطالقا من أهداف التجمع الرامية إلى التنمية البشرية 
التي تعتبر أهم من البنية التحتية في خطة التنمية، مش����يرا إلى ان 
التنمية احلقيقية ال ميكن اختزالها في تشييد املباني وإقامة املشروعات 
فحس����ب وإمنا في بناء االنسان الذي يبقى دائما الهدف االستراتيجي 
في التنمية املستدامة لبناء األوطان. وأضاف البنوان: اننا نتطلع إلى 
إعداد شباب قادر على القيام مبسؤولياته يحمل أمانة املستقبل جيال 
بعد جيل متسلحا باملهنية والعلم، مؤكدا ان ثروتنا احلقيقة تكمن في 
ش����بابنا ولذلك علينا تسخير كل االمكانيات والطاقات لتمكينهم من 
مواجهة التحدي ودفع مسيرة التنمية في البالد من خالل االستثمار 

مبارك البنواناحلقيقي في بناء االنسان.

اللواء ناصر الدعي مستقبال النقيب بدر البشر

خالل افتتاحه اللقاء التدريبي »الرقابة على البيئة«

الرومي: أجهزتنا الرقابية مهتمة بالحفاظ على البيئة 

اكد وكيل ديوان احملاس����بة عبدالعزي����ز الرومي اهمية 
مواضيع الرقابة على البيئة وسالمتها النها مطلب حضاري 
يرتبط بصحة وس����المة االجيال القادم����ة، وانعكاس ذلك 
على املردود االقتصادي امله����م واملتمثل في احملافظة على 

الثروة الوطنية.
جاء ذلك خالل كلمة افتتاحية القاها الرومي مبناس����بة 
استضافة ديوان احملاس����بة للقاء التدريبي »الرقابة على 
البيئة« والذي يعقد بالتعاون مع املنظمة العربية لالجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة )االرابوساي( خالل الفترة 
من 12-16 ديس����مبر 2010. وقد رحب الرومي في مس����تهل 
افتتاحه اللقاء باملش����اركني فيه، مؤكدا ان ديوان احملاسبة 
يسعى دائما لالسهام في تفعيل وتعزيز اوجه التعاون في 
مختلف املجاالت بني اجهزة الرقابة واحملاسبة في املنظومة 
العربية، كما اضاف قائال: ان هذا اللقاء يتناول موضوعا في 
غاية االهمية لشعوبنا حيث اصبح الهدف االساسي لكل منا 
احلفاظ على البيئة نظيفة آمنة خالية من اس����باب التلوث 

الضار والبحث عن احللول لتحقيق التنمية املستدامة.
كم����ا اكد مدير ادارة املنظمات الدولية فيصل االنصاري 
اهمية تبادل اخلبرات من خالل مناقشة جتارب الدول املشاركة 
في اللقاء وكذلك التفاعل مع اعضاء هيئة التدريب للوصول 

للتوصيات التي تستفيد منها اجهزة الرقابة العليا اعضاء 
املنظمة العربية في مجال الرقابة البيئية.

واجلدير بالذكر ان هذا اللقاء يهدف الى متكني املشاركني 
من التعرف على املشاكل البيئية املعاصرة واجلهود الدولية 
املبذولة في مجال حماية البيئة من التلوث، ويأتي هذا اللقاء 
التدريبي في اطار التعاون العربي املشترك بني املؤسسات 
الرقابية واحملاس����بية، ويضم مجموع����ة من املتدربني من 
مختلف الدول العربية وهي: دول مجلس التعاون وجمهورية 
مصر العربية وجمهورية السودان واجلمهورية اجلزائرية 
واجلمهورية التونسية واململكة االردنية الهاشمية واليمن 

ولبنان وسورية والعراق.
ومن ابرز املواضيع التي ستتم مناقشتها موضوع املشاكل 
البيئية املعاصرة في ظل االهتمام الدولي بها مثل التلوث 
االشعاعي وتلوث مياه البحار بالنفط والزيوت، باالضافة 

الى التلوث باملخصبات الزراعية واملركبات الكيميائية.
ويتناول كذلك اسباب املشاكل البيئية وجتارب االجهزة 
العليا ف����ي الرقابة البيئية وتطورها من����ذ اعتماد الرقابة 
البيئية عام 1995 في مؤمتر منظمة االنتوس����اي اخلامس 
عشر بالقاهرة، حيث ادى تدهور االوضاع البيئية واستنزاف 
املوارد الطبيعية الى تزايد االهتمام باملشكلة على املستويني 

الوطني واالقليمي والى تكثيف اجلهود التنفيذية والرقابية 
اليجاد احللول اجلذري����ة لها خاصة ان هناك تزايدا لآلثار 
السلبية البيئية على النمو االقتصادي. ويتضمن مناقشة 
موضوع الرقابة البيئية وعالقتها بالتغير املناخي وكيفية 
قيام االجهزة العليا للرقابة بدورها في رقابة السياس����ات 
احلكومية بشأن تنفيذ االتفاقيات والتكيف مع التغير املناخي 
ودور االجهزة الرقابية في مراقبة االلتزام بتلك االتفاقيات، 
اضافة الى التعرف على جتارب بعض االجهزة الرقابية العليا 
في ش����أن الرقابة على موضوعات تخص التغير املناخي. 
ويتط����رق ايضا الى مفهوم التنمية املس����تدامة ومكوناتها 
االساسية وكيفية موازنة االجهزة العليا للرقابة بني االهداف 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وشرح متطلبات حتقيق 
التنمية املستدامة واستراتيجياتها املختلفة، اضافة الى شرح 
انواع الطاقة وخصائصها ومميزات الطاقة املتجددة التي 
تساهم في احلد من التلوث البيئي. ويناقش اللقاء جتارب 
بعض االجهزة العليا في ممارسة الرقابة البيئية مثل جتربة 
مكتب التدقيق الوطني باململكة املتحدة في ممارسة الرقابة 
البيئية، وذلك بهدف تبادل املعرفة واخلبرات عند ممارسة 
الرقابة على البيئة، كما يتضمن اللقاء ورشة عمل متكاملة 

حول موضوع الرقابة البيئية على مواقع ردم النفايات.

عبدالعزيز الرومي وعبدالسالم شعيب وفيصل االنصاري مع املشاركني في اللقاء التدريبي

لجنة شؤون المرأة تشارك في اجتماع »اليونيفيم«
دارين العلي

تشارك جلنة شؤون املرأة في االجتماع 
االقليمي التشاوري مع صندوق األمم املتحدة 
االمنائي للمرأة )اليونيفيم( الذي س����يعقد 
ف����ي العاصمة األردنية عّمان 14 ديس����مبر 

اجلاري.
التشاوري عددا من  ويتناول االجتماع 
القضايا الرئيسية حول وضع املرأة العربية، 

واألولويات االقليمية التي تساعد على تقدم 
املرأة العربية، والتحديات التي حتتاج الى 

دعم األمم املتحدة.
ويناقش االجتم����اع التوقعات املنتظرة 
والفرص املتاحة التي تقدمها املنظمة الدولية 
للمرأة، خاصة املرأة العربية السيما بعد انشاء 
جهاز األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة من ممارس����ة دورها كشريك 

حقيقي في املجتمع من خالل حتسني دورها 
املجتمعي ومتكينها من الوفاء مبسؤولياتها 
كاملة. ويلبي هذا اجلهاز طموحات املرأة بعد 
اجلهود الدولية املختلفة من اجل توحيد عمل 
األجهزة التي كانت موجودة داخل املنظمة 

الدولية في السابق.
وكانت الكويت قد رحبت بانشاء اجلهاز 
اجلديد للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

وتعهدت مبده بكل املساعدات املمكنة لدعم 
أنشطته من أجل النهوض مبستوى املرأة 

في جميع املجاالت.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة التي ألقاها الس����كرتير األول 
أنس معرفي أم����ام جلنة االدارة وامليزانية 
التابعة للجمعية العامة في دورتها اخلامسة 

والستني.

)أنور الكندري(د.فاضل صفر وم.أحمد الكليب خالل اجلولة


