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»األشغال« تعلن عن إنجاز 4 مشاريع كبرى

كرم: 72 مليون دينار إجمالي مشاريع »الهندسة الصحية« 
والقطاع الخاص سينفذ 11 مناقصة بقيمة 145 مليونًا

الهيئة  اإلدارة تتع���اون مع 
العامة للبيئة في إطار عملنا 
في اجلهات الرقابية البيئية 
حلل املشاكل املوجودة بسبب 
الصرف الصحي أو أي مشاكل 
تراها اجلهات البيئية تكون 
الوزارة طرفا فيها، مؤكدا ان 
اإلدارة تقوم مبراقبة ومعاجلة 
مشاكل الشبكات الصحية في 

جميع احملافظات.
ولفت إلى أن اإلدارة تعمل 
حاليا من خالل عقدين األول 
بيئي يختص بحماية مرافق 
الصرف الصحي من امللوثات 
والثاني عقد تطويري، حيث 
إننا بصدد توقيع اتفاقية مع 
معهد األبحاث إلنشاء مركز 
البيئية تابعة  للمعلوم���ات 
لوزارة األش���غال، كاشفا ان 
قيمة العقد تصل إلى 2.250 

مليون دينار.

تجديد في شبكات الصرف

من جه�ته أوضح م��دير 
إدارة التنفي���ذ م.ع��ب���داهلل 
اإلدارة تق���وم  أن  احل�����داد 
ببناء وتبديل شبكات الصرف 
الصحي إلى جانب اخل�دمات 
األخرى لباقي الوزارات، الفتا 
إل���ى أن اإلدارة حالي���ا تنفذ 
الشب�كات  مش���روع جتديد 
الداخلية  الصحية للمناطق 
باإلض�افة إلى تبديل اإلنارة 
الكهرباء  ل���وزارة  التابع���ة 
وخطوط الهاتف للمواصالت 
إل���ى جانب س���فلتة بعض 

الشوارع في تلك املناطق.
وأوضح ان اإلدارة تقوم 
حاليا بتنفيذ مشروع جتديد 
ش���بكة الصرف الصحي في 
منطقة هدية، حيث مت العمل 
فيها منذ شهرين، باإلضافة 
إلى ان األعمال في منطقة بيان 
وصل نسبة اإلجناز فيها إلى 
ما يق���ارب 50% حيث إجناز 
عمل 4 قط���ع، وكذلك العمل 
جار في منطق���ة اجلابرية، 
انتهينا م���ن املنطقة  وق���د 
العمل  االستثمارية وسيتم 
في املناطق السكنية، الفتا إلى 
العمل في منطقة صباح  أن 
السالم جار على قدم وساق، 
حيث إن نسبة اإلجناز تعدت 
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ولفت احل���داد الى إنه مت 
االنتهاء من جتديد ش���بكة 
الصرف الصحي في منطقة 
مشرف خالل الشهر املاضي 
واملش���روع حاليا في طور 
الصيانة ملدة سنتني، وكذلك 
مت إجناز عدد 7 خزانات في 
إطار مش���اريع التعاون مع 

الهيئة العامة للزراعة.
وكشف احلداد عن وجود 
مش���روعني حيوي���ني وهما 
مشروع محطتي ضخ العقيلة 
ومشرف، مؤكدا انه سيتم بدء 
العمل فيهما خالل الربع الثاني 

من السنة املقبلة.

العاصمة والفروانية  محطات 
وحول���ي، وق���د مت تخصيص 
عقد تشغيل خاص بها بقيمة 
11 مليون 829 ألف دينار، مضيفا 
أن الثانية تضم محافظة مبارك 
الكبير واجله���راء واألحمدي 
خصص لها عقد صيانة وتشغيل 

بقيمة 2.800 مليون دينار.

محطات التنقية

من جانبه، قال مدير إدارة 
محطات التنقية م.علي أبوالبنات 
ان اإلدارة تتول���ى اإلش���راف 
على تشغيل وصيانة محطات 
التنقي���ة التي يبل���غ عددها 7 
محطات، مبينا أن عدد العقود 
التي تشرف عليها اإلدارة حاليا 
8 عقود تصل قيمتها اإلجمالية 

إلى 14 مليون دينار.
وأض���اف أن اإلدارة تعتزم 
ط���رح عدد م���ن العق���ود في 
املقبل تختص  العام  منتصف 
بأعمال ومشاريع مياه الصرف 
الصحي، الفت���ا إلى أن اإلدارة 
تتضمن 5 أقسام تعمل جميعها 
املناطة  على متابعة املشاريع 

بها.
ب���دوره ب���ني مدي���ر إدارة 
البيئ���ة ف���ي قطاع  ش���ؤون 
الهندس���ة الصحي���ة م.باق���ر 
درويش ان اإلدارة تنقسم إلى 
4 أقسام وهي املتاب�عة البي�ئية 
البيئي واملختبرات  والتدقيق 
البيئية ووحدة  والدراس���ات 
املعل�وم���ات البيئية، الفتا إلى 
اإلدارات يختص  ان عمل هذه 
مبراقبة ومتابعة مرافق الصرف 
الصحي من شبكات ومحطات 
ضخ ورفع ومحط���ات تنقية 
البيئية  بخصوص املش���اكل 
الت���ي تواجهه���ا والعمل على 
إيجاد حلول لها، مبينا إن اإلدارة 
تستقبل الشكاوى من املوطنني 
الروائح أو وجود  بخصوص 
تصريف إلى السراديب بسبب 
وجود مياه جوفيه أو كس���ور 

في أحد األنابيب.
إلى أن  وأش���ار دروي���ش 

الدراسات والتصاميم اخلاصة 
بتجديد البنية التحتية للصرف 
الصحي، معلنة عن وجود أربع 
اتفاقي���ات يجري العمل حاليا 
لالنتهاء منها تختص مبشروع 
إنشاء محطة أم الهيمان وجتديد 
منطقة جليب الشيوخ واتفاقية 
الهيكل���ي  جتهي���ز املخط���ط 
اجلدي���د اخل���اص بالصرف 
الصحي واتفاقية شبكة املياه 

املعاجلة.
وكشفت عن وجود اتفاقيات 
مستقبلية سيتم طرحها لتجديد 
الصرف الصح���ي في الدولة، 
مبين���ة أن االتفاقي���ة تختص 
بتجديد املرحلة 16 من اخلطة 
التي وضعتها الوزارة لتحديث 
خدمات الص���رف الصحي في 

الدولة.

همزة وصل

من جانبها، اعتبرت رئيس 
مكت���ب التخطي���ط واملتابعة 
إدارة  م.حن���ان الصال���ح أن 
التخطي���ط واملتابع���ة همزة 
وصل بني اإلدارات العاملة في 
قطاع الهندسة الصحية، مبينة 
ان اإلدارة تنقس���م إلى قسمني 

للمحاسبة والتخطيط.
وقالت ان طبيعة عمل اإلدارة 
إداري���ة ومالية لتنظيم  فنية 
العالقة بني املقاول واالستشاري 
واملشرف على أعمال العقود من 
خالل تدقيق الدفعات وإصدارها 
إلى وضع  وغيرهما، وكذل���ك 
امليزاني���ة باإلضافة إلى إقامة 

وتنظيم الدورات.
من جهت���ه، قال مدير إدارة 
محطات الضخ والرفع معيوف 
السرور إن اإلدارة تختص في 
مياه الصرف الصحي بالدولة، 
مبينا أن عمل اإلدارة األساسي 
يصب في عملية جتميع مياه 
الص���رف الصحي م���ن أماكن 
ومناطق التجميع ومن ثم تضخ 

إلى محطات التنقية.
وأشار إلى أن الدولة قسمت 
إل���ى منطقت���ني، األولى تضم 

دينار، معلنا عن توجه الوزارة 
إلنشاء محطة جديدة في املنطقة 
اجلنوبية من الدولة لتنقية مياه 
الصرف بطاقة استيعابية كبيرة 
جدا تصل إلى 143 مليون غالون 

إمبراطوري.
 وأضاف أن الوزارة انتهت 
من إيص���ال 100 ألف كيلومتر 
مكعب م���ن املياه املعاجلة إلى 
منطقة العبدلي ويجري حاليا 
ضخ 200 ألف كيلومتر مكعب 
الوف���رة ومثلها  إلى منطق���ة 
ملزارع العبدلي، باإلضافة إلى 
مجموعة من املشاريع األخرى 
لالس���تفادة من املياه في كثير 

من املناطق.
وأش���ار إلى وج���ود جلنة 
مشكلة ملتابعة مجرور الغزالي 
الذي يعاني من وجود وصالت 
غير قانوني���ة يتم من خاللها 
تصري���ف مياه ملوثة من قبل 
بعض اجله���ات مما يؤدي إلى 

اإلضرار بالشبكة.
 وشدد على ضرورة إغالق 
وإزالة جمي���ع الوصالت غير 
القانونية ومحاسبة املتسبب 
فيها، الفتا إلى س���عي الوزارة 
للحص���ول عل���ى الضبطي���ة 
القضائي���ة بحيث تس���تطيع 
ال���وزارة مخالف���ة اجله���ات 

املخالفة.

الروائح الكريهة

وقال م.كرم إن ظاهرة الروائح 
الكريهة في بعض املناطق ناجتة 
عن مشكلة وجود املياه اجلوفية 
وليست ناجتة عن مياه الصرف 
الصحي كما يعتقد الكثيرون، 
مؤك���دا حرص ال���وزارة على 
متابعة ه���ذه الظاهرة وإيجاد 
حلول س���ريعة لها وان كانت 
الوزارة غير متسببة في ذلك.

4 اتفاقيات جديدة

إدارة  بدورها بينت مديرة 
التصميم أن اإلدارة تنقسم إلى 3 
أقسام تعمل جميعها على إعداد 
مستندات االتفاقيات ومتابعة 

فرج ناصر
قال رئيس الهندسة الصحية 
العامة  ف���ي وزارة األش���غال 
م.محمود كرم إن أعمال القطاع 
غير واضحة بشكل كامل كما 
هو احلال بالنس���بة لألعمال 
واملشاريع األخرى كاملشاريع 
اإلنش���ائية التي تك���ون عادة 
واضحة للعيان، مبينا أن أغلب 
التي يقوم بتنفيذها  اخلدمات 
قطاع الهندسة الصحية تكون 
حتت األرض مما يجعل حجم 
األعمال املنجزة غير واضحة 

للمواطنني.
واعتب���ر م.ك���رم األعمال 
واملشاريع التي ينفذها القطاع 
كثيرة ومهمة ج���دا من خالل 
إس���هامها في تنظي���م عملية 
اس���تغالل وتصري���ف مي���اه 
املجاري وضمان عدم تأثيرها 
البيئ���ي على البش���ر والبيئة 
بش���كل عام، مبينا أن ما تقوم 
به األشغال في هذا اجلانب أمر 
مهم وحيوي في احلفاظ على 
البيئة واالس���تفادة من مياه 
الص���رف في ري الزراعات في 
العبدلي  الزراعية في  املناطق 
والوفرة وغيرهما من املناطق 

األخرى.
وأشار إلى أن قطاع الهندسة 
الصحية مك���ون من 6 إدارات 
تعم���ل جميعها عل���ى جتديد 
وتطوير ش���بكات الصرف في 
إلى إنش���اء  الدولة، باإلضافة 
وإجناز وصيانة محطات الضخ 

والرفع في مختلف املناطق.
 وكش���ف م.ك���رم عن قيام 
القطاع حالي���ا بت�نفيذ جملة 
إلى  من املشاريع بقيمة تصل 
م���ا يقارب 72 ملي���ون دينار، 
مبينا ان املشاريع التي يعمل 
القطاع على تنفيذها تخ��تلف 
وتتنوع م���ا بني أعمال جتديد 
شبكات صرف صحي وج�زء 
آخر إلنش���اء محط���ات ض��خ 
باإلض��افة إلى عدد من االتفاقيات 
االستشارية التي تدخل ضمن 

هذه املشاريع.
وأشار إلى أن املشاريع املزمع 
طرحه���ا من قبل القطاع خالل 
الفترة القادمة تبلغ 11 مناقصة 
تصل قيمتها إلى ما يقارب 145 
مليون دينار، باإلضافة إلى عدد 
من االتفاقيات التي تبلغ قيمتها 

التقديرية 8 ماليني دينار.
واوضح أن جميع املشاريع 
التي يتم تنفيذها حاليا تندرج 
حتت خطة التنمية التي أقرها 
مجلس الوزراء، مؤكدا حرص 
ال���وزارة على تنفي���ذ األعمال 
واملش���اريع املناط���ة بها وفق 
الوقت  املقاييس احملددة وفي 
املطلوب لضمان االستفادة منها 

بشكل كامل.

600 مليون في خطة التنمية

وقال م.كرم إن ما مت رصده 
لقطاع الهندسة الصحية ضمن 
خطة التنمية يبلغ 600 مليون 

الكليب قرارين اداريني يقضيان 
بتشكيل جلنتني فنيتني، القرار 
االول برئاسة مدير ادارة تنفيذ 
الهندس���ة الصحية م.عبداهلل 
احلداد وعضوي���ة ممثلني من 
الوزارة ووزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة املواصالت للكشف عن 
اعمال العق���د اخلاص بتجديد 
شبكة املجاري الصحية بالكويت 
املرحلة التاسعة اجلزء »أ« من 

منطقة مشرف.
اما القرار اآلخر فبرئاس���ة 
ادارة صيان���ة ط���رق  مدي���ر 
وش���بكات محافظ���ة االحمدي 
م.عايد العازمي وعضوية ممثلني 
من الوزارة للكشف عن اعمال 
العقد اخلاص بالصيانة العامة 
للطرق والساحات في محافظة 

حولي.
وذلك بغرض التسلم املؤقت 
حس���ب مواصفات وش���روط 

العقدين.

مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
مركز صحي مبنطقة العقيلة: ويقع 
هذا املش���روع مبنطق���ة العقيلة 
بقطعة »2« على مس���احة تقدر 
ب���� 7587م2، حي���ث يتكون من 
مبنى املرك���ز الصحي ويتضمن 
عيادات خاصة للرجال والنساء 
واالطف���ال، اضاف���ة ال���ى عيادة 
السكري والصيدلية، واملختبر، 
وغرف االداريني وصاالت االنتظار، 
عيادة طب االسنان والبدالة، وغرف 
الوقود  الكهرباء وخزانات  مولد 
باالضافة الى االعمال اخلارجية.

وبه���ذا الصدد اص���در وكيل 
وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب عدة قرارات ادارية تقضي 
بتشكيل جلان فنية للكشف عن 
السابق ذكرها  اعمال املش���اريع 
وذلك بغرض التسلم املؤقت حسب 
مواصفات وشروط تلك العقود.

من جهة اخ���رى اصدر وكيل 
وزارة االشغال العامة م.عبدالعزيز 

بشرى شعبان
كش����ف وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
عن اجتماع، من املزمع عقده قريبا، 
الداخلية  بني مس����ؤولي وزارتي 
والشؤون لدراسة اوضاع العمالة 
املخالفة لقانون اإلقامة، او املدرجة 
على ملفات شركات وهمية أو مغلقة 
برموز معينة ومنح مهلة لهؤالء 
املخالفني لتعديل أوضاعهم، الفتا 
إلى أنه س����يتم اإلع����الن عن هذه 
املهلة قريبا، مؤكدا حرص الوزارة 
اجلاد على تلمس س����بل االرتقاء 
مبستوى العمالة الوافدة، السيما 
اقرار القوانني التي تصب أخيرا في 
مصلحتهم، كونهم الطرف األضعف 

في املعادلة العمالية.
ف����ي تصريح  الكندري  وذكر 
صحاف����ي ام����س ان اجمالي عدد 
العمال����ة الوافدة ف����ي البالد بلغ 
مليونا و100 الف، مشيرا الى انه 
بناء على توصيات مجلس األمة 
والقرارات الص����ادرة من مجلس 
ال����وزراء بتخفيض اعداد العمالة 
الهامشية مت خالل السنوات الثالث 
املاضية، تخفيض اعداد القادمني إلى 
البالد بواقع 200 ألف قادم جديد 
مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا 
ان اجمالي عدد من غادروا البالد 
بصفة نهائية خالل العام احلالي 

بلغ 45 ألفا.
وأكد الكندري استمرار الوزارة 
في سياس����ة اغالق باب تصاريح 
الفئات  العم����ل، وقصرها عل����ى 
املستثناة، والعمالة في الوظائف 
االساس����ية والقطاعات احليوية 
في الدولة مثل الصحة والتعليم، 
مشيرا الى ان ثمة احصائية اجرتها 
الوزارة اوضحت ان اعداد القادمني 
اجلدد إلى البالد عام 2006 بلغت 
150 ألفا، وفي عام 2007 بلغت 170 
ألفا، اما في عام 2008 فبلغت 82 
ألفا، فيما وصلت في العام 2009 
الى 72 الف قادم جديد، مبينا ان 
ثمة زيادة طفيفة في اعداد الق�ادمني 

بشرى شعبان
الوكيل املساعد لقطاع  كشف 
الرعاي����ة االجتماعية د.جاس����م 
اشكناني عن اتخاذ بعض االجراءات 
االحترازية في مجمع دور الرعاية 
االجتماعية حفاظا على صحة نزالء 
دور الرعاية من أي ڤيروس أو حالة 
مرضية في هذه االيام الذي تكثر 

فيها حاالت االنفلونزا.
وقال اشكناني في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان قطاع الرعاية وبعد 
تسجيل حالة اصابة باالنفلونزا 
املوسمية ارتأي العودة الى نظام 
الطوارئ الصحي الذي كان معموال 
به العام الفائت، وذلك حلماية نزالء 
املجمع سواء من املعاقني أو كبار 

السن.
وللزيادة في االحتراز يجري 
عمل فحوصات طبية سريعة جلميع 
العاملني املباشرين مع النزالء في 
جمي����ع املس����ميات الوظيفة، كما 
رأينا ان نقلص من االنشطة سواء 
الداخلية أو اخلارجية إلبعاد النزالء 
قدر املس����تطاع عن االختالط في 
هذه الفترة من السنة، حيث تزداد 

حاالت االنفلونزا.
وبرر أشكناني اخلطوة بأنها 
احترازية وملزيد من الوقاية حفاظا 

على النزالء.
وعل����ى صعيد آخ����ر، أوضح 
الرعاي����ة  اش����كناني ان قط����اع 
االجتماعي����ة ق����ام بوضع اخلطة 

العملي����ة للمش����اركة ف����ي أعياد 
الوطنية وهي مناس����بة  الكويت 
اليوبيل الذهبي لالس����تقالل و20 
عاما عل����ى التحرير من االحتالل 
الغاش����م. وهذه االحتفاالت تتخذ 
عدة أشكال منها املشاركة بالتزيني 
عبر االضاءة البيضاء استنادا لقرار 
مجلس الوزراء، حيث سيتم تزيني 
الرعاية االجتماعية  مؤسس����ات 

باالضاءة البيضاء.
وهناك مشاركة بعربة خاصة 
للرعاية االجتماعية في املس����يرة 
الكبرى التي س����تقام مبناس����بة 
العديد من  الى  االعياد. باالضافة 
االنشطة واالحتفاالت التي ستقام 
داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية 
وخارجها بهدف إدخال البهجة على 
النزالء، وستتم دعوة أولياء االمور 

خالل العام احلالي نظرا للمشاريع 
الكبرى التي مت تنفيذها في البالد 
أخي����را، ضمن اخلط����ة التنموية 
للحكومة والتي حتتاج إلى اعداد 
كبيرة من العمالة، متوقعا ان عدد 
العمالة الهامشية حتى نوفمبر 2011 

لن يتخطى 100 ألف عامل.
وأكد الكن����دري ان العام 2011 
سيش����هد تنفي����ذ مش����اريع عدة 
في مج����االت التنمية االجتماعية 
والرعاي����ة االس����رية، اضافة الى 
تنفيذ اكثر من مش����روع تنموي 
مثل انش����اء احلدائق النموذجية، 
السيما في مجال الرعاية املتنقلة 
للمسنني في املدن اجلديدة وانشاء 
مراكز لتق����دمي اخلدمات الصحية 
والنفس����ية والدينية لكبار السن 
في مقار س����كنهم مبناطق القرين 
والساملية والظهر، متمنيا ان تقدم 
هذه املش����اريع اجلديدة خدمات 
افضل  للمواطنني واملقيمني وتنول 

رضاهم.
وعن نقل إدارة عمل العاصمة 
الى مبنى جديد قريب من مجمع 
بهبهاني ذك����ر الكندري انه خالل 
ش����هر يناير املقبل من العام 2011 
سيتم االنتهاء من اجراءات االنتقال 

كاملة ال����ى مبنى جديد مكون من 
طابقني وفيه صاالت مفتوحة خلدمة 
املراجعني بغرض انهاء معامالتهم 
في وقت قياس����ي، مشيرا الى ان 
الوزارة تنتظر استكمال شبكات 
االتصال واحلاسب اآللي اخلاصة 
ادارة عمل  باملبنى، موضح����ا ان 
العاصمة من أه����م إدارات العمل 
املوجودة ف����ي محافظات الكويت 
الست، كونها تضم اكثر من 50% من 
ملفات اصحاب االعمال على مستوى 
الكويت. واشار الكندري الى ان ما 
تقوم به »الشؤون« يأتي وفق خطة 
البرنامج احلكومي، العادة تنظيم 
ادارات العمل املختلفة وتوفير مبان 
مناسبة وذات مستوى الئق، السيما 
ان ثم����ة ادارات تتواجد في اماكن 
عمل  مؤقتة او مستأجرة، موضحا 
ان ادارات العمل كافة مدرجة ضمن 
خطة عمل الوزارة مثل الفروانية 
واالحم����دي واجله����راء وحولي، 
بعضها س����وف يتم االنتهاء منه 
القادمة، والبعض  الس����نة  خالل 
اآلخر س�����وف يرحل لسنة 2012، 
مش����يرا الى انه خالل 4 سنوات 
سيتم االنتهاء من تطوير وجتديد 

ادارات العمل كافة.

وشركات القطاع اخلاص لالحتفال 
مع النزالء بهذه املناسبات.

وعن أعمال الترميم في مجمع 
الرعاية االجتماعية، أوضح  دور 
اشكناني انه بالنسبة لدار التأهيل 
االجتماعي رج����ال، مت نقلهم الى 
العمل  مجمع الصباحية، وحاليا 
جار على اعداد االجراءات الالزمة 
إلنش����اء دور جديد وقد وضعنا 
اخلطة املناسبة إلزالة املبنى القدمي 
وبناء دار جديدة وفق املواصفات 
العاملي����ة الت����ي تناس����ب جميع 
احتياجات النزالء، ويأتي ذلك ضمن 
خطط التنمية للرعاية االجتماعية، 
وسيتم عرض اخلطة متكاملة على 

وزير الشؤون لالعتماد.
الهيئة اخلاصة  وعن عالق����ة 
باالش����خاص ذوي االعاقة ودور 
الرعاية االجتماعية، أكد اشكناني 
أنهما جهتان حكوميتان تكامالن 
بعضهما البع����ض، الهيئة تعنى 
وتهتم باالش����خاص ذوي االعاقة 
املوجودين بني أسرهم، بينما دور 
الرعاية االجتماعية تهتم بالنزالء 
في اخلدم����ة االيوائية، واجلميع 
يعمل من أجل خدمة املعاقني وفق 
قانون املعاقني اجلديد. وعن انتقال 
ادارة املس����نني الى املبنى اجلديد 
أمل أشكناني أن يتزامن االنتقال 
مع االعياد الوطنية وتكون مبنزلة 
معايدة لكبار السن والعاملني في 

هذه االدارة.

الوكالء املساعدين بوزارة الداخلية: 
 الذي يق���ع على مس���احة تقدر
ب� 6000م2 ويتكون املشروع من 
مبنى رئيس���ي يتألف من اربعة 
طوابق وسرداب ويحتوي على 12 
مكتبا للوكالء املساعدين، مواقف 
للسيارات يتس���ع ل� 75 سيارة، 

مسجد يتسع ل� 300 مصل.

للصم، باالضافة الى قاعة للسينما 
ومصلى وفصول دراسية وديوانية 
وتقدر مساحة املشروع االجمالية 

ب� 36.000 متر مربع.
مشروع إنشاء وإجناز املبنى 
الرئيسي اجلديد لوزارة الداخلية: 
الذي يقع في املنطقة الوس���طى 
بشمال صبحان على مساحة تقدر ب� 
132300مترمربع، ويتكون املشروع 
من مبنى رئيسي يتألف من خمسة 
طوابق من سطح االرض ليستوعب 
مكاتب ادارية لعدد 1268 موظفا، 
موزعة كالتالي: املبنى الرئيسي 
ملقر وزارة الداخلية، مالجئ لكبار 
الش���خصيات واملوظفني، مبنى 
اخلدمات الفنية ومبنى التكييف، 
مواقف لس���يارات املوظفني عدد 
»853 س���يارة«، مواقف سيارات 
الشرطة عدد »90 سيارة«، مواقف 
الزوار عدد »203 سيارات«، مهبط 

للطائرات العمودية.
مشروع إنشاء وإجناز مبنى 

اعلن مدير ادارة العالقات العامة 
ب���وزارة االش���غال العامة حميد 
يوس���ف بوشهري ان الوزارة قد 
اجنزت عدة مشاريع من ابرزها:

الكويتي  الن���ادي  مش���روع 
الرياضي للصم: ويقع هذا املشروع 
في منطقة الصليبخات وهو عبارة 
عن ن���اد رياضي ترفيهي ومهني 
للص���م والبكم ويحت���وي على 
عدة مراف���ق رياضية وترفيهية 
مث���ل حم���ام الس���باحة املغطى 
وصالتني احداهما أللعاب القوى 
والتنس واالخرى لتنس الطاولة 
واالسكواش وكذلك يوجد ملعب 
كرة قدم باملقاس االوملبي ومدرج 
للمتفرجني كما تتوافر في النادي 
عدة قاعات وغرف لتأهيل وتدريب 
ذوي االحتياجات اخلاصة من الصم 
لالحتياج���ات احلياتية واملهنية 
مثل تقنيات الكمبيوتر والطباعة 
واألعم���ال املهني���ة االخرى التي 
تتناسب مع االحتياجات اخلاصة 

منها النادي الكويتي الرياضي والمبنى الجديد لـ »الداخلية« ومركز صحي

أكد في ديوانية الوزارة أن مشاريع القطاع ضخمة لكنها غير واضحة للمواطنين ألنها تتم تحت األرض

الكليب يش�كل لجنتين لمتابعة أعمال تجديد شبكة المجاري في مشرف وصيانة الطرق بحولي
العمال�ة  ع�دد  إجمال�ي  أل�ف  و100  ملي�ون 
الواف�دة وحريصون عل�ى تخفيض العمالة الهامش�ية

خطة عملية لقطاع الرعاية للمشاركة في األعياد الوطنية

45 ألف عامل غادروا الكويت نهائيًا خالل 2010 
واس�تمرار قصر تصاريح العمل على الفئات المس�تثناة

لجن�ة لمتابع�ة مش�كلة مج�رور الغزال�ي وإغالق جمي�ع الوص�الت غي�ر القانونية 
الروائح الكريهة ناتجة عن المياه الجوفية وليس الصرف وحريصون على متابعة هذه الظاهرة

م.عبدالعزيز الكليب

وزارة الشؤون حريصة على وضع احللول املناسبة ملشاكل العمالة الوافدة

د.جاسم أشكناني

م.محمود كرم  متحدثا في ديوانية وزارة األشغال

الكندري: سيتم اإلعالن قريبًا عن مهلة
لمخالفي اإلقامة لتعديل أوضاعهم

أشكناني ل� »األنباء«: إجراءات احترازية
لحماية نزالء دور الرعاية من أي عدوى صحية

مبروك.. وتستاهل كل خير
تتق����دم أس����رة »األنباء« بأح����ر التهاني 
إل����ى وكيل وزارة الش����ؤون محمد الكندري 
مبناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالتمديد 

له في منصب وكيل وزارة الش����ؤون ألربع 
 س����نوات أخرى.. ألف مبروك ي����ا بوأحمد..

تستاهل كل خير.

أشار إلى وجود تنسيق مستمر بين »الشؤون« و»الداخلية« في هذا الشأن

إعادة نظام الطوارئ بعد إصابة حالة باإلنفلونزا الموسمية


