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أكد وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية، د.فاضل صفر ان 
سوق «الفرضة» اجلديد للخضار والفواكه في منطقة الصليبية ميثل 
جتربة رائدة وناجحة بكل املقاييس للتعاون بني القطاعني احلكومي 
واخلاص، الفتا إلى أن تأهيل شركة الوافر لم يكن «اعتباطا» وإمنا 
كان مبنيا على معايير قوية وضوابط شديدة، وتبعا لدراسات فنية 

واقتصادية معمقة قدمتها الشركة خالل 
املنافسة التي تقدمت لها كبرى الشركات 
العقارية واملتخصصة في مجال األسواق 

الضخمة للبيع باجلملة.
وقال د.صفر في تصريح صحافي أدلى 
به في هذا اجلانب: أثبتت جميع النتائج 
والقراءات التي مت تقصيها من قبل الوزارة 
ومن قبل املزارعني ورواد السوق اجلديد 
من الزبائن األفراد وحتى الشركات بأن 
هذه الشركة تدير السوق بصورة مميزة 
جدا، وبالتالي، فإنها أكدت لنا أن اختيارنا 
كان في محله بعد أن جنحت بجدارة في 
إدارة مرفق ضخم بهذا احلجم، ويجعل من 

القطاع اخلاص مفخرة للكويت. وأضاف د.صفر أن استحسان رواد 
الســـوق من جهة، واملزارعني احملليني من جهة أخرى ميكن إرجاعه 
إلى عدة جوانب، من أهمها أن املزارعني متكنوا من تسويق منتجاتهم 
الوطنية من اخلضار والفواكه بأسعار لم يحصلوا عليها من قبل مما 
جعلهم يثنون عليه، كما أن مرافق سوق الفرضة وأجواءها املكيفة 
ومساحاتها الشاسعة وطريقة حفظ اخلضروات والفواكه في ثالجات 
الســـوق بصورة حتفظها من التلف، أضفى على هذا الســـوق لونا 
حضاريا، وأسهم بصورة فاعلة في جذب املستهلكني إليه واالستمتاع 
بالتسوق منه، خصوصا أن السوق اجلديد يحسب له أنه أسهم في 

استقرار األسعار بشكل كبير ملسه اجلميع.
محمد راتب  ٭

د.فاضل صفر

صفر: «الفرضة» يعكس جناح الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص

الرئيس اللبناني استقبل الراشد

عزام الصباح: املساهمة في حماية
احلدود البحرية البحرينية واجب وطني

املوانئ ٩٫٤٧ آالف طن حجم استيراد 
احلديد في الشويخ والشعيبة في أبريل

العبدالهادي لـ «األنباء»: لقاء تنويري 
للشركات املؤهلة ملناقصة «األميري»

صـــرح وكيل وزارة الصحة د.ابراهيـــم العبدالهادي لـ «األنباء» 
بأن هناك اجتماعا تنويريا سيعقد اليوم مع الشركات املؤهلة والتي 
اشترت كراسة الشـــروط فيما يخص مناقصة مستشفى األميري، 

مبينا ان هذا اللقاء للرد على استفساراتهم.
وأعرب العبدالهادي عن توقعه أن تطلب الشركات التمديد حتى 
فض املظاريف أو تسليم العطاءات، موضحا ان هناك توجها للتمديد 

لفترة قصيرة فقط على حسب االستعداد.
وأشـــار الى ان هذا االجتماع كان قد عقد األسبوع املنصرم ايضا 

.«KOC»ملشروعي «الرازي» و
حنان عبدالمعبود  ٭

أظهرت احصائية مؤسسة املوانئ الكويتية عن كميات البضائع 
املصــــدرة واملســــتوردة تطورا في حجم اســــتيراد احلديد، اذ فرغ 
ميناءا الشويخ والشــــعيبة ٩٫٤٧ آالف طن من احلديد خالل أبريل 
املاضي بنســــبة منو ٣١٫٣٪ عن ابريل ٢٠١٠ الذي شــــهد تفريغ ٧٫٢١ 

آالف طن.
وقالت املراقبة باإلدارة املالية في املؤسسة أماني النجار في تصريح 
صحافي ان النمو في حجم استيراد احلديد كان متوقعا مع عقود خطة 
التنمية والتي تتركز اعمالها على املشــــاريع االنشــــائية والتوسعية 
مما يجعل التركيز على اســــتيراد املواد اإلنشائية أمرا مسلما به حاليا 
ومستقبال. وأضافت النجار ان األنابيب شكلت ثاني البضائع من حيث 
نسب النمو العالية في ابريل املاضي لتنمو بنسبة ١٢٪ حيث مت استيراد 

٢٩٫٣ ألف طن مقابل ٢٦٫٢ ألف طن في ابريل ٢٠١٠.

تناول الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا أمس 
مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في حضور سفيرنا 
لدى لبنان عبدالعال القناعي العالقات الثنائية وخطوات تعزيزها في 
شــــتى املجاالت. وحمل رئيس اجلمهورية الوزير الراشــــد حتياته الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنياته باالستقرار واالزدهار 
للكويت. كما استقبل الرئيس سليمان مرزوق اخلرافي وحسن حجيج 

لشكره على تعزيته ومواساته بوفاة املرحوم ناصر اخلرافي.

املنامة ـ كونا: قال ســـفيرنا لدى مملكة البحرين الشـــيخ عزام 
الصباح ان الكويت حرصت على ارسال قوات بحرية الى البحرين 

قامت بتغطية مساحة اخرى لم تغطها قوات درع اجلزيرة.
واضاف الشيخ عزام الصباح لـ «كونا» امس خالل عملية استبدال 
القوة البحرية الكويتية، ان املشاركة بحماية احلدود البحرية البحرينية 
جزء من الواجـــب الوطني ألن البلدين ميثالن عمقا اســـتراتيجيا 
واحدا. واوضح ان اداء هذا الواجب يأتي تنفيذا لالتفاقية اخلليجية 
الدفاعية املشتركة، مؤكدا ان الوقفة الواحدة لدول مجلس التعاون 
عززت السالم واالستقرار في اخلليج العربي. وذكر ان وجود القوة 
البحريـــة بني اخوانهم من القوات البحرينية يؤكدون بشـــكل دائم 
ومشـــترك واجبهم في حماية احلدود البحريـــة، مضيفا ان جميع 
املسؤولني الكويتيني الذين يزورون البحرين يحرصون على زيارة 

القوة الكويتية لالطمئنان على ضباط وافراد القوة البحرية.

الرئيس ميشال سليمان مستقبال علي الراشد

الشيخ عزام الصباح متوسطا عددا من القوات البحرية الكويتية

تشمل مشاريع وبرامج من شأنها إيجاد نقلة نوعية في خدمات االتصاالت والتنقل

العبيان: ١٨ سياسة وضعتها « املواصالت» حتقيقًا 
للرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري

املقسم مباشرة دون احلاجة 
للوصـــول الى مكان حدوث 
العطل اضافة الى محدودية 

االعطال واالخطاء فيها.
الوزارة  ان  الى  واشـــار 
بصدد اجناز عدد من املشاريع 
املتعلقـــة باملنشـــآت ضمن 
اطار خطة التنمية كمشروع 
الذي  النقـــل  مبنى قطـــاع 
ســـيتم ادراجه ضمن خطة 
عمل وزارة االشغال بعد أن 
املكاتب االستشارية  تنتهي 
من اعداده حيث سيتخذ من 
(كـــراج) وزارة املواصالت 

بالشويخ موقعا له.
وقـــال العبيـــان انه من 
املقرر طرح مشـــروع اعادة 
تأهيل املبنى املركزي (مقسم 
العاصمـــة) علـــى ديـــوان 
احملاسبة لدراسته واملوافقة 
عليه حيث ميتاز هذا املشروع 
بتصميمه احلضاري ويقع 

بجوار برج التحرير.
واشار الى تسليم مشروع 
مقســـم جنوب الصباحية 
مع نهاية هذا الصيف ليتم 
العام  افتتاحه قبـــل نهاية 
احلالي، مبينا حرص الوزارة 
على اعـــادة تأهيل اكثر من 
مركز لها كمقسمي منطقتي 

حولي والساملية.
وعن خطط الوزارة املقبلة 
في انشاء مزيد من املقاسم، 
اشـــار الى العمل على اعداد 
الدراسات النشاء مقاسم في 
الوفـــرة والعبدلي  مناطق 
وجزيـــرة فيلـــكا علـــى أن 
فـــي كل منطقة  يقام مركز 
مستقبال خلدمة املشتركني 

من السكان.
واستعرض خطة وزارة 
املواصالت الرامية الى حتقيق 
مزيـــد مـــن االمـــن واالمان 
واالنضباط عبر ربط جميع 
منشآتها (بالكاميرات) حلفظ 
االمن ومتابعة املوظفني على 
أن يتم ايجاد نظام متكامل 
مع ديوان اخلدمة املدنية في 

هذا الشأن.

املعلومات واالتصال وتقدمي 
نوعية افضل من اخلدمات من 
خالل معاجلة أي مشكلة من 

كونا: قال الوكيل املساعد 
لقطاع االتصاالت واخلدمات 
املساندة في وزارة املواصالت 
قبالن العبيـــان ان الوزارة 
وضعت ١٨ سياسة في جدول 
اعمالها ليتم تنفيذها ضمن 
التنمية  العام خلطة  االطار 

احلكومية.
وأضاف العبيان في لقاء 
مـــع «كونا» امـــس ان تلك 
السياسات عبارة عن مشاريع 
وبرامج من شأنها ايجاد نقلة 
نوعية في خدمات االتصاالت 
واملواصالت ونقل املعلومات 
والتنقل ســـعيا من الوزارة 
للمساهمة في حتقيق الرغبة 
السامية بتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري اقليمي 

ودولي.
واوضـــح ان بعض هذه 
املشـــاريع احليوية سيرى 
النـــور قريبا بعـــد املوافقة 
عليه من اجلهات املختصة 
كمشـــروع هيئة االتصاالت 
الذي سيساهم بعملية تنظيم 
االتصاالت وتطويرها والسكك 
احلديدية واملترو وخصخصة 
خدمـــات البريد في الوزارة 
التي بدأت فعليا بتنفيذ بعض 
البرامج واملشاريع املقررة 

وانتهت من اخرى.
وذكر ان الكويت تعد من 
الدول السباقة في مشروع 
شـــبكة االليـــاف الضوئية 
(نظام االتصاالت بواسطة 
تقنية االلياف البصرية) وقد 
شـــرعت وزارة املواصالت 
بتنفيذه فـــي بعض مناطق 
البالد اجلديدة بدال من تقنية 
االسالك االرضية النحاسية 
على أن تدخل بعض املناطق 
نطاق تقدمي خدمات الوزارة 
الشبكة مع نهاية  عبر هذه 
السنة احلالية لتشمل الشبكة 
الكويت  مســـتقبال مناطق 

كافة.
وبني ان أهم ما مييز تقدمي 
خدمات الوزارة عبر االلياف 
البصرية هو السرعة في نقل 

احد املشاريع املستقبلية لوزارة املواصالت

..ومشروع آخر

قبالن العبيان 

ربط جميع منشآت 
الوزارة بكاميرات 

حلفظ األمن 
ومتابعة العمل

بدء تنفيذ املصفاة الكويتية الصينية بداية ٢٠١٢
غوانغزو (الصني) ـ كونا: 
قال عمدة مدينة جان جيانغ 
الصينية روان ري شـــنغ ان 
التنفيذية ملشـــروع  االعمال 
املصفاة الكويتية الصينية في 
املدينة ســـوف تبدأ في الربع 
االول من العام املقبل. جاء ذلك 
في تصريـــح لروان ادلـــى به 

لـ (كونا) عقب زيارة قنصل 
عام الكويت في مدينة غوانغزو 
عبدالوهاب الصقر الى املدينة 
واجتماعه به. واشاد روان بدعم 
الصقر للمشـــروع ومساهمة 
القنصلية الكويتية في اجناحه 
كما ثمن جهود الصقر وتفهمه 
لطبيعة املنطقـــة اجلنوبية 

في الصـــني من خالل زياراته 
املتعددة ملدنها اضافة الى سعيه 
لتأسيس عالقة صداقة وتعاون 
مع مدينة االحمدي الكويتية. 
من جانبه قال القنصل الصقر 
ان زيارته ملدينة جان جيانغ 
ال تهـــدف الى االطـــالع على 
مســـتجدات املشروع النفطي 

فحســـب بل الى دفع التعاون 
االقتصادي بني اجلانبني ورفع 
التبادل التجاري بينهما عموما. 
واعرب عـــن اهتمـــام مدينة 
الكويتية بتأسيس  االحمدي 
عالقـــة الصداقة والتوأمة مع 
مدينة جان جيانغ حيث سيبذل 
قصارى جهده في هذا الشأن.


