
3 alwasat.com.kwمحليات

ال������������ع������������ج������������م������������ي: ي��������������خ��������������دم م������������ن������������اط������������ق م��������س��������ت��������ش��������ف��������ى ال��������������ف��������������روان��������������ي��������������ة وال��������������ع��������������ارض��������������ي��������������ة وم����������ن����������ط����������ق����������ة امل�������������ع�������������اه�������������د وال����������ك����������ل����������ي����������ات 

ريا�ض عواد 

افتتحت وزارة االشغال فجر أمس )رام��ب( بطول 780 
مترا يخدم احلركة املرورية للقادمني من الدائري السادس 
ال��ى مستشفى الفروانية والعارضية ومنطقة املعاهد 
والكليات بالعارضية بالتعاون والتنسيق مع االدارة العامة 

للمرور والذي نفذته شركة برهان الدولية لإلنشاءات .

وق��ال  مهندس مشروع 186 املهندس ناصر العجمي  
أن مشروع إنشاء واجن��از وصيانة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية لطريق الدائري السابع والسادس امل��ؤدي إلي 
املناطق السكنية اجلديدة )1,11MPW55( مبنطقة غرب 
جليب الشيوخ  وأضف العجمي عن افتتاح يخدم احلركة 
امل��روري��ة للقادمني م��ن ال��دائ��ري ال��س��ادس ال��ى مستشفى 

الفروانية والعارضية ومنطقة املعاهد والكليات بالعارضية 
اليوم بالتعاون والتنسيق مع االدارة العامة للمرور . وأفاد 
العجمي أن افتتاح الرامب يأتي ضمن مشروع انشاء واجناز 
وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية لطريق الدائري 
السابع والسادس امل��ؤدي الى املناطق السكنية اجلديدة 
منطقة غرب اجلليب الشيوخ العقد ه ط 186 وال��ذي يتم 

تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 17.439مليون دينار مشيرا 
الى ان املشروع يهدف الى تسهيل احلركة املرورية جلامعة 
الكويت اجلديدة في الشدادية عن طريق اضافة طرق بطول 
13.493 كيلو متر طولي تقريبا شاملة جميع اخلدمات 
وإضافة جسور بطول 1172متر طولي تقريبا شاملة جميع 
اخلدمات باإلضافة ال��ى ع��دد اثنني جسر في التقاطع مع 

الطريق الدائري السادس وعدد اثنني جسر في التقاطع مع 
الطريق الدائري السابع . وبني العجمي ان االستالم اجلزئي 
للمراحل املنتهية من املشروع دون االنتظار حتى ينتهي 
املشروع بالكامل وذلك لالستفادة القصوى من هذه املراحل 
في تطوير وحتديث الطريق للحد من االختناقات املرورية 

قدر املستطاع في تلك املنطقة.

م. ناصر العجمي

نفذته شركة »برهان« الدولية لإلنشاءات

780 مترًا »األشغال« افتتحت »رامب« على الدائري السادس بطول 

قطاع الطرق يجهز الفتتاح الطريق اخلدمي 
باجتاه الكويت أغسطس املقبل 

ريا�ض عواد 

يجهز قطاع هندسة الطرق في وزارة االشغال 
العامة حاليا الفتتاح الطريق اخلدمي باجتاه الكويت 
من التقاطع c10 حتى بداية التقاطع  ١٣,c11  بطول 
١.١٥٠ك��ي��ل��و متر  وذل��ك خ��الل االس��ب��وع االول من 

أغسطس املقبل .  
    وأف���ادت مصادر ب��ال��وزارة أن االفتتاح املزمع 
يأتي ضمن مشروع انشاء واجن��از وصيانة الطرق 
والتقاطعات على اجلزء الغربي من شارع جمال عبدا 
لناصر العقد ه ط /٢١٣ وال��ذي يتم تنفيذه حاليا 
بكلفة اجمالية ٣٤.٩٣٤مليون دينار مشيرة الى ان 
افتتاح الطريق اخلدمي سوف يخدم احلركة املرورية 
للقادم من اجت��اه الدوحة م��رورا بالدوار الى اجتاه 
الكويت وال��ق��ادم م��ن اجت��اه م��ش��روع تطوير اجل��زء 
االوس��ط من طريق اجلهراء كما سيتم الغاء االشارة 
املرورية عند التقاطع c10 كما سيتم افتتاح الدوار 
ب��دون عمل اسفلت     وأوضحت املصادر ان مشروع 
تطوير اجل��زء الغربي من ش��ارع جمال عبدا لناصر 
من املشاريع الهامة وامللحة التي يعول عليها قطاع 
هندسة الطرق في رفع القدرة االستيعابية للطريق 
املقام حاليا وتقليل االزدح��ام املروري وخفض نسبة 
احلوادث املرورية  وحتقيق مستويات عالية من االمان 

والسالمة.               
 وتابعت امل��ص��ادر ان اع��م��ال ال��ط��رق باملشروع 
تتضمن تنفيذ طريق بطول اجمالي ٦.٥٠٢ متر 
وبعرض ٣٢ م ويتكون من ٣ ح��ارات في كل اجتاه 
اضافة ال��ى ح��ارات ال��ط��وارئ باإلضافة ال��ى اعمال 
اجلسور التي تتضمن تنفيذ ع��دد ٣ بطول اجمالي 
١.٦٥٠ متر اعلى ٤ تقاطعات رئيسية باإلضافة الى 

جانب من الطريقتنفيذ اعمال اخلدمات الرئيسية الالزمة .
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اجتمع مع مسؤولي القطاع اإلداري بعد سحب األسماء املستحقة

3 أيام إلجناز ملف  املطيري: مهلة 
األعمال املمتازة   

ريا�ض عواد 

أك��د ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ال��ش��ؤون 
القانونية والوكيل املساعد للشؤون 
االداريه باإلنابة في وزارة التربية د. 
بدر بجاد املطيري انه وجه العاملني 
في القطاع االداري الى اجن��از ملف 
االعمال املمتازة والعمل على وجه 
السرعة نحو حصر األعداد املستحقة 
للمكافأة وفق القرار ال��وزاري الذي 
اع��ت��م��ده ال��وزي��ر ي���وم ام���س االول 
وإضافة كل من تنطبق عليه الشروط 
ال���ى ك��ش��وف امل��س��ت��ح��ق��ني متهيدا 
لصرفها مبينا ان��ه اجتمع صباح 
امس مع مسؤولي القطاع االداري 
بعد سحب كافة األسماء املستحقة 
وسيتم مراسلة املناطق التعليمية 
الست يوم اخلميس القادم للتدقيق 
على الكشوف وحتديد مهلة 3 ايام 
عمل إلجناز العمل ومن ثم مخاطبة 
القطاع املالي للصرف مباشرة بعد 

انتهاء املناطق التعليمية من عملها  .
وأشار بجاد في تصريح صحافي 
الى ان  وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د. محمد  اعتمد قرارا بالعودة 
الى العمل بشروط وضوابط منح 
م��ك��اف��أة االع��م��ال امل��م��ت��ازة وال��ت��ي  

تشترط أن ال تقل مدة الدوام الفعلية  
عن )١٣٠( يوما خالل العام العام 
الدراسي للهيئة التعليمية والعاملني 
باملعاهد واملدارس اخلاضعني لسنة 
التقييم وفقاً لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية .   وقال بجاد الى ان الوزير 
اعتمد مذكرة رفعها اليه األسبوع 
امل��اض��ي م��ن شأنها ان ترفع اع��داد 
ال��ه��ي��ئ��ات التعليمية ال��ت��ي س��وف 
تستفيد من مكافأة االعمال املمتازة 
بعد ان استبعدت خالل العام احلالي 

بسبب الشروط اجلديدة لضوابط 
منح املكافأة والتي تنص على  أال 
تقل م��دة ال���دوام الفعلية ع��ن 150 
يوماً خ��الل العام ال��دراس��ي للهيئة 
التعليمية , موضحا ان��ه  دعى الى 
الغاء القرار الوزاري  األخير اخلاص  
بضوابط منح مكافأة االعمال املمتازة 
, اذ ال يفترض ان يطبق على املعلمني 
خالل العام الدراسي -2016 2017 
امن��ا يتم تطبيقه للعام ال��دراس��ي 
ال��ق��ادم  -2017 2018 بعد اج��راء 
التعديالت الالزمة عليه , مما يتيح 
ف��رص��ة  ألع����داد ج��دي��دة لكشوف 

املشمولني باملكافأة لهذا العام  .
وذكر بجاد  ان هذه اخلطوة  من 
شأنها ان ترفع اعداد املستفيدين من 
املعلمني واملعلمات بصورة كبيرة 
بعد ان رفعت الشروط اجلديدة مدة 
ال���دوام الفعلية من 130 يوما الى 
150 يوما اال ان هذا القرار يفترض 
ان يطبق ال��ع��ام ال��دراس��ي ال��ق��ادم 
وليس للعام الدراسي املاضي وهو 
ما أيده وأقره الوزير الفارس  حتى 
الحت��رم جموع املعلمني واملعلمات 
من مكافأة مستحقة لهم عن العام 

الدراسي املاضي 2016 - 2017 .

د. بدر املطيري

30 ألف كارت  تطعيم سيتم توزيعها على احلجاج  الشمري: 

العجمي: طبيب وممرض لكل حملة 
100شخص يقل حجاجها عن 

ريا�ض عواد 

 كشف رئ��ي��س ف��ري��ق اخل��دم��ات 
الطبية ببعثة احلج الطبية د.مبارك 
العجمي عن التنسيق مع حمالت 
احلج الكويتية لتزويدهم بالكوادر 
الطبية, مشيرا الى ان احلمالت التي 
يقل عدد حجاجها عن ١٠٠ شخص 
يتم  توفير لها طبيب مم��رض, اما 
احلمالت التي يزيد ع��دد حجاجها 
عن ١٠٠ شخص فيشترط توفير 

طبيبني وممرضني.
وكشف في تصريح صحافي عن 
التنسيق مع هيئة الغذاء وال��دواء 
السعودية لشحن أدوية »احلجاج« 
ج��وا ال��ى مطار ج��دة قبل مغادرة 
الفريق الى الديار املقدسة, منوها 
الى ان الدفعة االولى برئاسة مغير 
ال��ش��م��ري س��ت��غ��ادر ١٥ اغسطس 
املقبل, اما الدفعة الثانية برئاسته  

فستغادر ٢١ من الشهر ذاته.
ودع���ا العجمي جميع أعضاء 
الفريق وحجاج بيت الله احل��رام 
ل��الل��ت��زام بالتطعيمات اخلاصة 
مبوسم احل��ج, مثل »االنفلونزا, 
السحايا, النيموكوكل« قبل املوسم 
بأسبوعني مؤكد توفير جميع أنواع 
األدوي���ة بكميات إضافية لتكفي 

حجاجنا الكرام.
وح��ث العجمي جميع اعضاء 
فريق اخلدمات الطبية لبعثة احلج 
الكويتية على ب��ذل كافة اجلهود 
خلدمة حجاج بيت الله احل��رام, 
وتيسير وتسهيل ك��اف��ة االم���ور 

لتقدمي افضل اخلدمات الطبية لهم
ب���دورة أك��د نائب رئيس فريق 
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ببعثة احل��ج 
الكويتية مغير الشمري على تزويد 
ادارة الصحة العامة ب ٣٠ الف كرت 
»تطعيم« , والتي بدورها ستقوم 
ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى م��راك��ز الصحة 
الوقائية املخصصة للتطعيمات  
بجميع املناطق الصحية, الفتا الى 
اجراء لقاء تنويري العضاء الفريق 
والكوادر الطبية املرافقة حلمالت 
احلج. ولفت الى انه مت التنسيق مع 
وزارة األوقاف والشئون االسالمية 
الس��ت��خ��راج ال��ت��ص��اري��ح ال��الزم��ة 
للحج لفريق اخلدمات الطبية من 
خالل السفارة السعودية في دولة 

الكويت,
وبني ان فريق اخلدمات الطبية 

سيقوم مبهمة رسمية ال��ى الديار 
املقدسة قبل موسم احلج للوقوف 
ع��ل��ى ج��ه��وري��ة ال��س��ك��ن اخل���اص 
بالفريق وتوفير كافة املستلزمات, 
موضحا انه مت طلب اجهزة طبية 
من ادارة الهندسة الطبية لتشغيل 
عيادات الفريق الطبي التي يبلغ 
ع��دده��ا ٤ ع���ي���ادات م��وزع��ة على 
عيادتني للنساء واُخ��رى للرجال, 
وال��ت��ي ستفتتح مببنى البعثة 
مبنطقة النسيم مبكة املكرمة في ٢٢ 

اغسطس .
وأشار الى اعتماد وزير الصحة 
د.ج��م��ال احل��رب��ي ال��ق��رار اخل��اص 
بتسمية أع��ض��اء ف��ري��ق اخل��دم��ات 
الطبية ببعثة احل��ج الكويتية, 
مشيدا بدعم الوزير احلربي بهدف 

تذليل العقبات من أمامنا.

مغير الشمري د.مبارك العجمي

أكد أن السفارة السعودية ال تألو جهدًا في تذليل جميع العقبات 

األذينة بحث ترتيبات احلج مع سفير خادم احلرمني الشريفني

اج��ت��م��ع رئ��ي��س بعثة احل���ج الكويتية 
خليف مثيب األذينة مع سفير حكومة خادم 
احلرمني الشريفني الدكتور عبد العزيز بن 
إبراهيم الفايز, ومت التباحث بينهما حول 
ترتيبات موسم احلج لهذا العام 1438ه� 
وذل���ك بحضور ن��ائ��ب رئ��ي��س بعثة احلج 

الكويتية محمد ناصر املطيري.
وق��ال األذي��ن��ة ف��ي تصريح صحفي: إن 
هذا االجتماع هو الثاني ال��ذي يأتي لبحث 
ترتيبات احل��ج, وق��د ملسنا تعاوناً كبيراً 

من قبل سفير خ��ادم احلرمني الشريفني في 
االجتماعني اللذين مت عقدهما, مشيراً إلى أن 
السفارة السعودية ال تألو جهداً في تذليل 
جميع العقبات التي قد تواجه حجاج دولة 
الكويت سواء من الكويتيني أو من املقيمني 

في البالد.
وأك��د األذي��ن��ة: أن ال��س��ف��ارة السعودية 
أوضحت له أن التعليمات بشأن استخراج 
التأشيرات تصدر من وزارة احلج السعودية, 
وأن اجلهات املعنية في السفارة تقوم بتنفيذ 

تلك التعليمات الواردة بهذا الشأن.
وأف���اد: إن جميع اجلهات املسؤولة في 
الكويت تبذل جهوداً مضنية لتمكني املقيمني 
بصورة غير قانونية من أداء فريضة احلج, 
وأن��ه مت عقد ع��دة ل��ق��اءات م��ع اجل��ه��ات في 
اململكة العربية السعودية, ومت تقدمي عدة 
كتب رسمية لتلك اجلهات بهذا الشأن, مشيداً 
بجهود سفير دول��ة الكويت بالسعودية 
الشيخ ثامر جابر األح��م��د الصباح ال��ذي 
يتابع حل هذه القضية, مؤكداً أن سفير دولة 

الكويت عقد العديد من اللقاءات مع اجلهات 
املعنية في اململكة حلل هذه املسألة.

ومتنى األذينة أن يتم حل قضية املقيمني 
بصورة غير قانونية بأسرع وقت ممكن حتى 
يتمكنوا من أداء فريضة احلج والعمرة لهذا 
العام, مؤكداً أن هذه القضية هي إنسانية 
ب��ال��درج��ة األول����ى, م��ش��ي��راً إل��ى أن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية أكدت للجانب 
السعودي أن أداء فريضة احلج والعمرة تتم 

حتت إشراف وزارة األوقاف.

جانب من االجتماع األذينة خالل االجتماع


