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بني مش����اريع اخلطة االمنائية 
اجلارية للبلدية بهدف توحيد 
منهجي����ة العمل والسياس����ات 
التوجيهي����ة لتوزيع التوقعات 
الس����كاني  املس����تقبلية للنمو 
والعمالة على مس����توى الدولة 
واملنطق����ة احلضرية ومنهجية 
امل����روري للمناط����ق  املس����ح 
املختلفة واستعماالت األراضي 
املختلفة خ����ال املراحل األولى 

للمشاريع.
وأوضح اجلاسم أن اخلطة 
العمراني����ة للكويت حتى العام 
2030 جاءت بناء على توصيات 
املخطط الهيكلي بش����أن إجراء 
الدراسات التفصيلية لوضع خطة 
مستقبلية متكاملة لتطوير املدينة 
السياسية  املتغيرات  في ضوء 
واالقتصادي����ة للدولة، مت البدء 
بدراسة اخلطة العمرانية ملدينة 
الكويت 2030 تتمثل في وضع 
مخطط عمراني الس����تعماالت 
األراضي املختلفة وإجراء دراسات 
اقتصادي����ة متخصصة لوضع 
اخلطط لتحويل املدينة ملركز مالي 
 وإداري عاملي في ضوء مخرجات
الدراس����ات املتخصصة في هذا 

الشأن.

املرورية ومشروع بنك املعلومات 
املرورية.

انه وإميانا  وقال اجلاس����م 
التنس����يق  البلدية بأهمية  من 
الى أفضل  والتحاور للوصول 
النتائج للمش����اريع، فقد قامت 
البلدية ممثلة بقطاع التنظيم � 
ادارة املخطط الهيكلي مبشاركة 
العاملية  املكاتب االستش����ارية 
املكلفة باملش����اريع  واحمللي����ة 
املختلفة باإلعداد لعقد ورشة عمل 
لفرق العمل املختلفة للتنسيق 

عقدت بلدية الكويت ورشة 
إدارة  العمل اخلاصة مبشاريع 
التي  الهيكلي اجلارية  املخطط 
ترأسها الوكيل املساعد لشؤون 
قطاع التنظيم واملخطط الهيكلي 
بالبلدية م.وليد اجلاسم مبشاركة 
مدي����ر ادارة املخط����ط الهيكلي 
م.سعد احمليلبي ومساعد مدير 
االدارة م.نزار الصايغ وعدد من 

املكاتب االستشارية.
 وفي سبيل حتقيق ذلك أكد 
اجلاس����م أن البلدي����ة قد تبنت 
الرئيسية  عددا من املشروعات 
لتنفيذ اخلطة االس����تراتيجية 
املوضوعة، وبالتالي مت تكليف 
املكاتب االس����تثمارية  عدد من 
العاملي����ة للقي����ام بالدراس����ات 
االستش����ارية للمشاريع، وهي 
مشروع تنفيذ اخلطة العمرانية 
ملدينة الكويت واملخطط احمللي 
للمنطق����ة الش����مالية )املنطقة 
الثانية( ومش����روع  االقليمية 
حتديث وتطوير منطقة الشويخ 
اخلدمية واحلرفية ومش����روع 
تطوير االدارة املرورية ملنطقة 
الساملية واملخطط احمللي ملنطقة 
شمال املطاع )املنطقة االقليمية 
الثالثة( ومشروع دليل الرحات 

م.وليد اجلاسم وم.سعد احمليلبي وم.نزار الصايغ خال الورشة

»البلدية« عقدت ورشة عمل عن مشاريع املخطط الهيكلي

اجلاسم: مكاتب عاملية لدراسة مشاريع اخلطة العمرانية

العنزي: إحالة مشروع واجهة الصليبخات البحرية إلى اللجنة الفنية
اوصت جلنة محافظة اجلهراء 

في املجلس البلدي باملوافقة 
على استحداث اربعة مداخل 

ومخارج على طريق االطراف 
بني منطقتي الواحة والعيون في 

محافظة اجلهراء.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل 

العنزي ان اللجنة اوصت 
باملوافقة على طلبات وزارة 

االوقاف بتوسعة مسجد محمد 

السعيدي الواقع في منطقة 
القصر قطعة 3 وتخصيص 

موقع مسجد في منطقة 
الصليبية الصناعي االول 

قطعة 1 وتوسعة موقع مسجد 
مخصص ملنطقة جنوب اجلهراء 

قطعة 4.
واضاف ان اللجنة قررت احالة 

مشروع واجهة الصليبخات 
البحرية الى اللجنة الفنية وابقاء 

طلب االمانة العامة ملجلس 
الوزراء تخصيص موقع النشاء 

مخازن استراتيجية لشركة 
مطاحن الدقيق مبنطقة رجم 

على جدول االعمال، مشيرا الى 
احالة طلب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تغيير استغالل مركز 
فتيات العيون الى نادي فتيات 

العيون الرياضي مبحافظة 
اجلهراء الى االدارة القانونية.

بيروت � كونا: اعلن الصندوق 
الكويت���ي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة امس عن انش���اء مركز 
امنائي اقتص���ادي � اجتماعي في 
منطقة املنية شمال لبنان بتكلفة 
تصل الى 2.4 مليون دوالر. وأوضح 
ممثل الصندوق الكويتي املقيم في 
لبنان م.نواف الدبوس في تصريح 
ل� »كونا« عقب فض عروض املزايدة 
الختيار املستثمر املشغل للمركز ان 
املشروع يشتمل على انشاء مرافق 
اقتصادي���ة وانتاجية واجتماعية 
ورياضية تتناس���ب مع مختلف 
شرائح املجتمع وجلميع االعمار. 
واضاف م.الدبوس ان املشروع الذي 
يقع على مساحة 30 الف متر مربع 
يضم حدائق ومنتزهات مع مواقف 
للسيارات وخدمات اخرى اساسية 
مؤكدا ان تشييده جاء بهدف دعم 
النشاط االقتصادي وتقوية الروابط 
االجتماعي���ة ف���ي املنطقة. وجدد 
حرص الكويت على دعم ومتويل 
هذه املش���اريع ومتابعة تنفيذها 
على اكمل وجه في اطار دعم لبنان 
واملساهمة بدفع العجلة االقتصادية 
واالجتماعية فيه مشددا على اهتمام 
الصندوق الكويتي بهذه املشاريع 

ملا لها من اهمية كبيرة.

صندوق التنمية: 
2.4 مليون دوالر 

إلنشاء مركز إمنائي
في املنية اللبنانية

والكنيسة األرمنيتني، وأشاد 
بشخصيته الروحية الفريدة 
وس���ماحته، رائ���دا حلوار 
احلضارات والتعايش السلمي 

بني األمم.
وأعرب عن تقديره للجهود 
الت���ي تق���وم بها املدرس���ة 
األرمينية في الكويت، ودورها 
في تخريج أجيال جديدة من 
املتعلمني املسلحني باملعرفة، 
والقادرين على التعاطي مع 
املتغيرات العاملية، التي تضع 
العلمية والثقافية  املجاالت 
املقدم���ة، باعتبارهما  ف���ي 
الركيزتني األساس���يتني في 

نهضة األمم. 
وأكد قيومجيان على دور 
أبناء اجلالية في دعم املدرسة 
األرمينية، ورفدها بالتقنيات 
العصرية كي يتس���نى لها 
القيام بدورها على أكمل وجه، 
إلى  التعليم  ورفع مستوى 
مستويات متقدمة، لتخريج 
جيل يستطيع مجاراة احلداثة 
وروح العص���ر، وخدم���ة 

مجتمعه بصورة مشرفة.
 وقال: أشعر اليوم بالفخر، 
وأن���ا أرى األجيال اجلديدة 

املدرسة األرمينية حتتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها

قيومجيان: زيارة »آرام األول« تعميق للعالقات 
الكويتية ـ األرمينية وحوار احلضارات

يقودون العملية التعليمية، 
ويستحوذون على املشهد، 
وأثبتوا أنهم خير خلف خلير 
سلف، بعد أن استفادوا من 
اجليل املؤس���س، وسنظل 
ندعمه���م كما نفع���ل دائما، 
ومننحهم رعايتنا، ونبتهج 
ونح���ن نراه���م يصنعون 

تاريخا جديدا.
كم���ا رح���ب قيومجيان 
بوج���ود وزي���رة املغتربني 
األرمينية هرانوش هاكوبيان، 
التي تكبدت عناء احلضور 
للمشاركة في هذه املناسبة 
العظيمة، وأضاف »نش���عر 
باالعت���زاز لوجودها بيننا، 
ونحن من شاركنا بكل تواضع 
في تطوير هذا الصرح العلمي 

الرائد وازدهاره«. 
واعتبر أن االحتفاالت تأتي 
الع���ام، بوجود  مميزة هذا 
السفارة األرمينية في الباد، 
التي جرى تدشينها قبل سبعة 
أشهر، واستطاعت املساهمة 
في زيادة العاقات الطيبة بني 
الكويتي،  اجلالية والشعب 
وهي عاقات متأصلة حافلة 

بالصداقة ومفعمة باملودة.

رح���ب رج���ل األعم���ال 
كارو قيومجي���ان بالزيارة 
التي يق���وم به���ا للكويت 
قداسة كاثوليكوس األرمن 
األول  آرام  األرثوذك���س 
كشيش���يان، ف���ي زيارت���ه 
أبناء  الرعوي���ة ملش���اركة 
اجلالي���ة احتفاالت اليوبيل 
الذهبي بتأس���يس املدرسة 

كارو قيومجيان

العسعوسي: »الصدري« قلص العالج باخلارج %58
املستش���فى ووزارة الصحة 
متمنية االس���تمرار في دعم 
وزارة الصحة بهذه السياسات 
الت���ي تضمن ح���ق العدالة 
االجتماعي���ة ف���ي احلصول 
على اخلدمات الصحية داخل 
الساير  الكويت، مثمنة دور 
ودعمه لفرض مبدأ املساواة 
والعدال���ة االجتماعية فيما 
يتعلق باالبتع���اث للعاج 

باخلارج.
كما اعربت عن سعادتها 
باالجن���ازات الرائع���ة التي 
يحققها رئيس وحدة القسطرة 
الرش���دان والتي  د.ابراهيم 
تنصب دائما في خدمة املرضى 

ورفع شأن الكويت عاليا.
حنان عبدالمعبود  ٭

من خالد الصقر لبناء مبنى 
العي���ادة اخلارجية والعاج 
التأهيلي للقلب في مستشفى 
االمراض الصدري���ة مثمنة 
جهود وزير الصحة د.هال 
الساير ودعمه لهذا املشروع 
الذي سيس���اهم في تطوير 
اخلدمة املقدمة ملرضى القلب 

في جميع انحاء الكويت.
وفي س���ياق آخر متعلق 
باجنازات فريق جامعة ميجيل 
في مستشفى الصدري قالت 
العسعوس���ي ان املستشفى 
جنح في تقليل نسبة االبتعاث 
الى %58  للعاج باخل���ارج 
مقارنة بالعام املاضي وجاءت 
نتيجة تضافر اجلهود ووضع 
سياسات صارمة من قبل ادارة 

اكدت نائب مدير مستشفى 
الصدري د.رمي العسعوسي ان 
التأهيلي للقلب  مبنى العاج 
الذي سيتم انشاؤه يعد االول 
من نوعه على مستوى الكويت 
وس���يتم تصميمه وجتهيزه 
على احدث طراز عصري على 
مساحة 4000 متر مربع وبقيمة 
4 مايني دينار في موقع مميز 
مطل على البحر يشمل صالة 
رياضية مجهزة بأحدث االجهزة 
الرياضية يخضع فيها املريض 
إلش���راف طبي وسيتم بناؤه 
وجتهيزه باشراف فريق جامعة 
ميجيل الكندي ليخضع ألفضل 
املعايير واملواصفات العاملية.

واعربت العسعوسي عن 
شكرها وتقديرها للتبرع املقدم 

د.رمي العسعوسي

م.عبداهلل العنزي


