
 4  محليات  الجمعة ٤ فبراير ٢٠١١ 

 الشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر ومروان بودي خالل املؤمتر

 الفهد: التعديل الوزاري بيد رئيس الوزراء وندرس إنشاء شركات 
لإلقراض اإلسكاني للقضاء على فترة االنتظار الطويلة

 فرج ناصر
الوزراء    أكد نائب رئيــــس 
الدولــــة للتنمية أن  ووزيــــر 
الوزاري بيد ســــمو  التعديل 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الفتا إلى أن اجلزء 
اخلاص مــــن اخلطة التنموية 
متوسطة املدى تسير باالجتاه 
الصحيح حيث انها تقفز قفزات 
مقبولة عن بقية االجزاء االخرى 
في خطة التنمية متمنيا ان يتم 
تهيئة بيئة افضل خالل االيام 

املقبلة.
  وقال نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد «خالل توقيع 
عقد مشــــروع طريــــق جمال 
عبدالناصر» أن مشروع جمال 
عبدالناصر من أهم مشــــاريع 

اخلطة السنوية ٢٠١١/٢٠١٠.
  معتبــــرا أن هذا املشــــروع 
هو استكمال ملنظمة اجلسور 

املعلقة في الكويت.
  وقــــال الفهد ان املشــــروع 
سيكون له دور كبير في معاجلة 
االختناقــــات املرورية وزيادة 
مساحات الطرق التي تستخدم 
في الكويت، كما أن الطرق هي 
عنوان التطور ألي دولة، مؤكدا 
أن وزارة االشغال تعمل على 
الدورة  التغلب على معوقات 
املستندية جلميع املشروعات 

القائمة في الكويت.

  شركة لالقراض االسكاني

  وكشــــف الفهد النقاب عن 
فكرة تدرسها حاليا احلكومة 
إلنشــــاء شــــركات لإلقراض 
االسكاني مثلما هو احلال في 
جميع الدول مشــــيرا الى أنها 
تتضمن دفع املواطن نســــبة 
٢٠-٣٠٪ من القرض االجمالي 

 الشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب خالل توقيع العقد

فيما البقية تدفع أقساطا الى 
اجل طويل االمد واشار الى ان 
الهدف من انشاء تلك الشركات 
هو القضاء على فترة االنتظار 

الطويلة لدى املواطن.
  وأضاف: لدينا طموح كبير 
في تطوير الكويت والوصول 
بها الى مصاف الدول املتقدمة، 
ومشــــروع جمال عبد الناصر 
جزء ممــــا نصبو إليه جميعا، 
ونتمنى االستمرار على نفس 
النمــــط والعطاء والنجاح في 
اســــتثمار هذا املشروع بشكل 
الــــذي يعكس بدوره  ايجابي 

اهمية التطور للبلد.
  واضــــاف ان املطلــــوب في 
املرحلة املقبلــــة بناء ما يزيد 
الطرق  على ٦٥ كيلومترا من 
والوصالت وجسور ومخارج 
اضافة لتوسعة دائرة الطرق في 

الكويت وذلك لعالج االختناقات 
املرورية وبناء البنى التحتية 
للمدن االسكانية اجلديدة كجزء 

من خطة التنمية.

  ٣٣٢ مشروعا

  بدوره، كشف وزير الدولة 
لشؤون البلدية واالشغال العامة 
د.فاضل صفر أن وزارة األشغال 
لديهــــا ٣٣٢ مشــــروعا بقيمة 
اجمالية تبلــــغ نحو مليارين 

و٣٧٦ مليون دينار.
  مشــــيرا إلى انه مت اعتماد 
٥٣٥ مليون دينار للعام املالي 
٢٠١١/٢٠١٠ صرفنــــا منها ٢٢٩ 
مليــــون دينار بنســــبة ٤٣٪ 
حتــــى ٣١ ديســــمبر املاضي، 
متوقعا ان تصــــل ـ مع نهاية 
السنة املالية احلالية ـ  نسبة 
إلى نحو ٧٥٪ والتي  الصرف 

تعتبر أعلى نسبة في تاريخ 
وزارة االشغال.

   وبــــّني أن الــــوزارة لديها 
ارتباطــــات بعقــــود مــــع ٥٦ 
مقاوال، منها ٥٢ مقاوال محليا 
مرتبطة باتفاقيات مع ٦٢ مقاوال 
استشاريا منها ٣٥ مقاوال محليا، 
الفتــــا إلى أن الــــوزارة بصدد 
افتتاح مبنى الوكالء املساعدين، 
ومبنى وزارة الداخلية في ١٩ 
إلى  فبراير احلالي، باإلضافة 
افتتاح محطة العقيلة في ٢٢ 

فبراير.
الوزارة ســــتقوم  ان    وقال 
بوضع حجر ميناء مبارك الكبير 
بحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد في شهر 
مــــارس املقبل، حيــــث ان هذا 
إلى قسمني،  املشروع منقسم 
االول يسير على الوجه االفضل، 

الثاني فســــيقوم صاحب  أما 
السمو بوضع حجر أساسه.

  وأشار د.صفر الى ان الوزارة 
بصدد مخاطبة ديوان احملاسبة 
متهيدا لتوقيــــع العقد، مؤكدا 
أن الوزارة بدأت تنفيذ طريق 
اجلهراء، طريق اجلهراء ينتهي 

من دوار االمم املتحدة.
  أما طريق جمال عبد الناصر 
أبوظبي قرب  فينتهي بشارع 
منطقــــة غرناطة، الفتا إلى أن 
طريق الصبية مت قطع شوط 
كبير فيه، حيــــث مت االنتهاء 
من املرحلتني األولى والثانية، 
ونحن بصــــدد تنفيذ املرحلة 

الثالثة.
  وأضاف: مبنى الركاب اجلديد 
في مرحلة الصميم حاليا، حيث 
مت اختيار أحد التصميمات من 
قبل الشركات املتقدمة الفتا إلى 

ان املشروع ينقل الكويت من 
٧ماليني راكب سنويا إلى اكثر 

من ٢٠ مليون راكب سنويا

  طريق جمال عبدالناصر

  من جانبه بني الوكيل املساعد 
لقطاع الطرق م.حسني املنصور 
ان العقد يشمل حتديث طريق 
جمال عبدالناصر القائم ومجاري 
االمطار وخدمات اخرى تابعة 
لبعــــض وزارات الدولة، الفتا 
إلى أن موقع حتديث االعمال 
الغربي من مدينة  في الطرف 
الكويت ميتد من بوابة اجلهراء 

إلى دوار االمم املتحدة.
  مضيفــــا أن طريــــق جمال 
عبدالناصــــر طريــــق حيوي 
يربــــط الدائــــري األول بدوار 
االمم املتحــــدة مرورا مبنطقة 
املستشفيات واجلامعة وامليناء، 

عالوة على ذلــــك، ألنها تخدم 
البنية التحتية احلالية جلامعة 
الكويت، واجلامعة التطبيقية، 
وعدة مستشــــفيات، ووزارة 
الدفاع، وميناء الشويخ وغيرهم 

من مستخدمي األراضي.
  وأضاف املنصور أنه سيتم 
حتديث طريق جمال عبد الناصر 
بواسطة جسور مسبقة الصنع 
مبسافة ٧٫٢ كم للطريق و٦٠٩ 
كم للطريق، كما يتعهد املقاول 
بتوريد خرسانة مسبقة الصنع 
العقد  مــــع متطلبات  تتوافق 
وكذلك يشتمل نطاق االعمال 
على ٧١٧ مترا وهو طريق خنق 
مع دوارين في أعمال اجلسر 

خلدمة املـرور.
  مؤكــــدا أن طريــــق جمال 
عبدالناصر اجلديد يشــــمل ٣ 
حــــارات إضافة حلــــارة أمان 

ورصيف فردي.
   وذكر أن هناك ٦ مشاريع 
حتت التنفيذ تشــــمل الدائري 
اخلامس والســــادس وطريق 
الفحيحيل، باإلضافة الى تنفيذ 

١١٥ تقاطعا حاليا.
  مؤكــــدا ان هنــــاك بعــــض 
التقاطعات ستطرح في جلنة 
املناقصات قريبا بهدف القضاء 
على االزدحام املروري، موضحا 
أن الطــــرق االقليمية جميعها 
حتت التصميم، أما بالنســــبة 
للدائرين الثاني والثالث واجلزء 
الغربي من الدائري اخلامس فتم 
املناقصات  الى جلنة  ارسالها 

لطرحها.
  يذكر ان قيمة عقد انشــــاء 
واجناز وصيانة طريق جمال 
عبدالناصــــر تزيــــد على ٢٤٢ 

مليون دينار. 

 أكد خالل توقيع عقد مشروع طريق جمال عبدالناصر أن الجزء الخاص من الخطة التنموية متوسطة المدى تسير باالتجاه الصحيح 

 د.إبراهيم العبدالهادي خالل مشاركته في االفتتاح

 الدوحــــة ـ كونــــا: أكــــد وكيل 
وزارة الصحة الكويتي د.ابراهيم 
العبدالهادي امس ان الكويت من 
اولى دول مجلس التعاون اخلليجي 
املهتمة بزارعة االعضاء ملا لها من 

اهمية على صحة االنسان.
  وقال العبدالهادي في تصريح 
لـ «كونا» على هامش مشاركته في 
الدورة الـ ٣٦ للمؤمتر الـ ٧٠ ملجلس 
وزراء الصحة اخلليجيني ان بداية 
الكويت مع زراعة االعضاء كانت 
منذ اكثر من ٣٠ عاما موضحا ان 
زراعة االعضاء مرتبطة باالمراض 
املزمنــــة والتي تــــؤدي الى تلف 

االعضاء.
  وذكر انه بتوجيهات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
متــــت دراســــة مشــــروع التبرع 
بالبنكرياس كحل لداء الســــكري 
الذي يعاني منه ١٦٪ من املواطنني 

الكويتيني.
  وبني ان الكويت لديها تعاون 
مشــــترك مــــع اململكــــة العربية 
السعودية في مجال زراعة االعضاء 
والذي يتعلق بزراعة الرئة والكلى 
مشــــيدا بذلك التعاون الذي يهتم 

بصحة املواطن اخلليجي.
  واوضــــح ان الــــدورة الـــــ ٣٦ 
للمؤمتر الـ ٧٠ ملجلس وزراء الصحة 
اخلليجيني ستبحث التبرع بزراعة 
االعضاء حيث سيتخذ القرارات التي 
من شانها ان تدفع العمل اخلليجي 
وفقا آلليات تطبيق معتمدة حيث 
ان العديد من دول العالم تولي ذلك 

املوضوع اهمية بالغة.
  وقال العبدالهــــادي ان الدورة 
ســــتتطرق كذلك الــــى التمريض 
وايجاد احللول الناجعة له باعتبار 
ان التمريــــض يعد مــــن العوامل 
الرئيسية لتطوير املنشات الصحية 
الى موضوع  اخلليجية اضافــــة 
الشــــراء املوحد لالدوية  توحيد 

والتي هي في ارتفاع مستمر.
  وكانت الــدورة الـ ٣٦ للمؤمتــر 

 كشفت عن كرنڤال تعريفي ينطلق االثنين

  الفضلي: ٤٠٪ من شريحة المدخنين 
من المراهقات و١٧٪ مراهقون

  
  حنان عبدالمعبود

  كشفت مقرر برنامج مكافحة التدخني مبنطقة األحمدي 
الصحيـــة، د.حمدية الفضلي عن انطـــالق كرنڤال تعريفي 
يوم االثنني املقبل، مبينـــة أن الهدف منه هو التعريف عن 
اخلدمات الصحية املقدمة في منطقة األحمدي، واإلجنازات 
التي قدمتها املنطقة الصحية، مشيرة الى أن هذه األنشطة 
تأتي متزامنة واالحتفاالت التي تتم حاليا في البالد مبناسبة 

اعياد الوطني والتحرير.
  وقالت الفضلي في تصريـــح صحافي لها «ان البرنامج 
الوطني ملكافحة التدخني نظم عددا من حمالت توعية خالل 
الفترة السابقة منها حملتان توعويتان، رفعت األولى منها 
شعار «ال ضرر وال ضرار» أما احلملة الثانية فحملت شعار 
«احلياة حلوة بال تدخني» الفتة الى أن احلملة الثالثة القادمة 
ستركز على تدخني املراهقني وسوف ترفع شعار «أنا أقدر 
أقول أل» بحيث تساعد املراهق في مقاومة الرغبات التي تدفعه 
للتدخني، مضيفة: «كما ستركز على كيفية تفادي ممارسة 
التدخني الفتة الى أن اإلحصائيات األخيرة كشـــفت وجود 
ما ال يقل عن ٤٠٪ من املدخنني ضمن شريحة املراهقات أما 
املراهقون الشباب فوصل عددهم إلى ما يعادل ١٧٪ مشيرة 

الى زيادة مالحظة لدى فئة البنات.
  وأضافت أن النشـــاطات ستركز في عملها في املجمعات 
التجارية وأماكن املقاهي وهي األماكن التي يتجمع بها فئة 
الشـــباب كما سيتم رصد جائزة ألفضل املرافق واملجمعات 
التجارية التي تســـاهم في تطبيـــق مكافحة التدخني كذلك 
أفضل املرافـــق الوزارية في تطبيق القانون حيث ســـيتم 

إعطاؤهم اجلوائز.
  وعن االستعانة باخلبراء العامليني لبرنامج منع التدخني 
بينت الفضلي أنه كانت هناك اســـتعانة خالل آخر نشـــاط 
بخبير املنظمة العاملية د.محمود احلبيبي، حيث مت تنظيم 
دورة ركزت على أطباء الرعاية األولية، ومت خاللها تدريب 
األطباء على املمارســـات الطبية احلديثة والطرق العالجية 
العاملية ملكافحة التدخني، وقالت: «سنكرر مثل هذا النشاط 
خالل الفترة القادمة»، مشـــيرة الى حمالت أخرى ســـيتم 
تنظيمها خالل الفترة القادمة، ومنها الترشـــيد االستهالكي 
لألدوية، مؤكدة أن هناك أضرارا كثيرة حتدث جراء تعاطي 

األدوية بشكل عشوائي.
  كما كشـــفت عن تنظيم أنشطة وحمالت توعوية أخرى 
للمسح الصحي عن األمراض في عيادات األصحاء في منطقة 
األحمدي الصحية، مشـــيرة الى أن إجراء فحص لألصحاء 
يسهل اكتشـــاف األمراض مبكرا وبالتالي استدراك حدوث 
مضاعفات، مبينة أنه من املمكـــن أن يكون هناك مصابون 
بأمراض لكن في مراحلها األولى وكشفها بشكل مبكر بحيث 

تسهل مكافحتها.
  مشيرة إلى أن املسح يشمل جميع األعمار كما سيتم إحالة 
جميع من نكتشف وجود أمراض لديهم للعيادات التخصصية 
بحيث يتم عالجهم بشـــكل مبكر الفتة الى أن هذا النشاط 

يعتبر خط وقاية لألصحاء. 

الـ ٧٠ لوزراء الصحة اخلليجيني 
والذي يبحث «التبــــرع وزراعة 
بــــدأت أعمالها أمس  االعضــــاء» 
بالدوحــــة. وقال وزيــــر الصحة 
القطري عبداهللا القحطاني في كلمة 
افتتح بها املؤمتر الذي يستمر يوما 

واحدا ان املؤمتر سيبحث زراعة 
األعضاء والتوعية واالعالم الصحي 
وجعل شبه اجلزيرة العربية خالية 
من املالريا واستئصال شلل األطفال 
والشــــراء املوحد ولوازم التأهيل 

الطبي.

 على هامش مشاركته في الدورة الـ ٣٦ للمؤتمر الـ ٧٠ لوزراء الصحة الخليجيين 

 العبدالهادي: الكويت من أولى الدول 
الخليجية المهتمة بزراعة األعضاء 

 «الصحة»: لجنة لدراسة مناقصة
  تقديم خدمات طبية مساندة

  
  حنان عبدالمعبود

  أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرارا يقضي 
بتشكيل جلنة لدراسة العروض املقدمة للمناقصة اخلاصة بتقدمي 
ــاندة منها فني طوارئ طبية وممرضو طوارئ،  خدمات طبية مس
ــة مدير ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن وعضوية كل  برئاس
ــي الفودري ومدير ادارة  ــار الفني ملكتب الوكيل د.عل من املستش
ــتريات واملخازن احمد الكندري ومراقب مركز التدريب منذر  املش

اجلالهمة وعدد من املختصني.
  وحدد د.العبدالهادي بالقرار اختصاصات اللجنة بعدد من املهام 
منها دراسة العروض املقدمة للمناقصة اخلاصة باخلدمات الطبية 
املساندة، مشيرا الى ان مدة عملها تبلغ ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ 
ــتعني في اجتماعاتها  أول اجتماع لها، كما اوضح ان للجنة ان تس
بغير اعضائها من املختصني داخل وخارج الوزارة، كما ترفع اللجنة 

تقريرها الى الوكيل املساعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي. 

 محمد الهاجري

 أشاد بجهود رئيس مجلس اإلدارة وأعلن تشكيل لجنة الستقبال الشكاوى 

 الهاجري: سنتصدى ألي ظلم يتعرض له موظفو 
«خدمات القطاع النفطي» في التقييمات السنوية 

 «المحاسبة» اختتم ورشة عمل فحص عقود الخدمات 
 اختتم ديوان احملاســـبة ورشـــة عمل بعنوان 
«فحص عقود خدمات احلراسة، النظافة، السيارات، 
املراســـلني، ومالحظات ديوان احملاســـبة عليها 
ومشكالت تنفيذها ومتابعتها» في الفترة من ٣٠ 
يناير وحتى ٣ فبراير ٢٠١١ وذلك في إطار تنفيذه 

للخطة التدريبية لعام ٢٠١١/٢٠١٠.
  استهدفت ورشة العمل تنمية مهارات املشاركني 
الرقابية والقانونية واحملاسبية في مجال التدقيق 
على عقود اخلدمـــات، وكيفية كتابة التقارير عن 
مالحظاتها ومتابعتها، باإلضافة إلى كيفية فحص 
وتدقيـــق عقود اخلدمات من خالل التعريف بتلك 
العقود على مختلف أشكالها وأنواعها وبيان بعض 
املالحظات على تنفيذها. وعّرفت املشاركني بعقود 
احلراسة، والنظافة، واستئجار السيارات، واملراسلة، 
باإلضافة إلى مناقشة عدة حاالت عملية لكل نوع 

من أنواع هذه العقود.
  ومت إلقاء الضوء علـــى طبيعة ومفهوم عقود 
اخلدمات املختلفة والتي تتمثل في تقدمي خدمات 

ميدانية بواسطة عمالة مدربة لتنفيذ أعمال معينة 
في أوقات الدوام الرســـمي أو على مدار الســـاعة 

حسبما حتدده شروط التعاقد.
  وناقشت ورشـــة العمل التي اســـتهدفت فئة 
املدققني في قطاع الوزارات واجلهات امللحقة اجلانب 
التنفيذي للتعاقدات، كما ركزت في محتواها على 
مســـألة الغرامات كاخلصم من مستحقات املتعهد 
أو فرض الغرامات اليومية على العامل، باإلضافة 
إلى الغرامات السلوكية مثل الغياب وعدم تنفيذ 

األوامر وغيرها.
  وأولت كذلـــك اهتماما كبيرا بنصوص العقود 
واحلقوق والواجبات، عالوة على الشروط اجلزائية 
التي يجب تضمينها في العقود وذلك لتغطية كافة 
الشـــروط التعاقدية، وأوضحت ماهية املشكالت 
القانونية والرقابية املرتبطة بعقود اخلدمات، كما 
استعرضت الورشة مناذج لعقد خدمات احلراسة، 
النظافة، واملراســـلني وكيفية الفحص والتدقيق 

والتقرير عن مالحظاتها ومتابعتها. 

العاملني   أعلن رئيس نقابة 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
محمد حمد الهاجري ان النقابة 
ستشــــكل فريق عمل على مدار 
الساعة ملتابعة أي شكاوى عن 
ظلم يتعرض له أي موظف من 
موظفــــي الشــــركة فيما يخص 
التقييمات السنوية، مشددا على 
ورود معلومات عن تخفيض تلك 
التقييمات ملوظفي الشركة هذا 

العام.
  ولفت الهاجري في تصريح 
صحافي الى ان التقييم السنوي 
هو نتاج عن اداء املوظف خالل عام 
كامل من العمل ويجب ان يحصل 
املوظف على تقييم عادل يرضى 
تطلعاته ويحفز على االجتهاد 
والتطويــــر الوظيفي، مشــــددا 
على ان الظلــــم في هذا التقييم 
ينعكس سلبا على ادائه الوظيفي 

ويشعره باالحباط ويؤدي لسوء 
االنتاج، وشدد الهاجري على ان 
النقابة لن تسمح بظلم اي موظف 
في تقييمه الســــنوي وستتابع 
الشكاوى حالة بحالة ولن تتهاون 
في اتخاذ أي اجراء يحقق ملوظفي 

شــــركة خدمات القطاع النفطي 
احلقــــوق املشــــروعة والعادلة 
وسنتصدى ألي مسؤول يضع 
تلك التقارير بـــــ «مزاجية» او 
تخضع للواسطة وجتحف حقوق 

موظفي الشركة.
  وفي ختام تصريحاته أشاد 
الهاجري بجهود رئيس مجلس 
ادارة الشركة والعضو املنتدب 
بالوكالة علــــي العبيد في دعم 
اخوانه موظفي الشركة «ونحن 
على ثقة تامة بأنه ســــيتدخل 
ملنــــع أي ظلم يقع على موظفي 
الشركة من اي مسؤول»، مشيرا 
الى ان العبيد سبق وتدخل مرارا 
النصاف حقوق اخوانه موظفي 
الشركة ونطالبه بان يتصدى اآلن 
ـ كعهدنــــا بهـ  ملنع أي ظلم يقع 
على املوظفني وضمان حصولهم 

على التقييمات العادلة. 

   مشروع جمال عبدالناصر سـيكون له دور كبير في معالجة االختناقات المرورية وزيادة مساحات الطرق المستخدمة
   صفـر: لدينا ٣٣٢ مشـروعاً بقيمة ملياريـن و٣٧٦ مليون دينار تـم اعتماد ٥٣٥ مليوناً للعـام ٢٠١١/٢٠١٠  


