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خالل حملة نظافة شاملة في «اجلليب»

سيتم تسليمه خالل أشهر

وكيل «األشغال» يتفقد مشروع مبنى الهيئة العامة لشؤون الق َُْصر

مشروع الهيئة العامة لشؤون القصر

ريا�ض عواد
قام وكيل وزارة األشغال املساعد لقطاع
املشاريع اإلنشائية املهندس غالب صفوق
ب��زي��ارة ميدانية لبعض مشاريع القطاع
ضمن خطة الزيارات التي ستتم بانتظام
ملتابعة آخر املستجدات في املشاريع ،حيث
ت��واج��د ف��ي م��ش��روع مبنى املقر الرئيسي
ومواقف السيارات للهيئة العامة لشئون
القصر ال��واق��ع مبنطقة امل��رق��اب مبحافظة
العاصمة.
وأف���اد املهندس غالب بأنه مت استالم
املشروع من املقاول في مارس  2015ولم
يُستَغل م��ن قبل اجل��ه��ة املستفيدة حتى
تاريخه وسيتم تسليمه لهم خالل األشهر

املشروع من الداخل

القادمة ،ويتكون املشروع من مبنى رئيسي
الذي يحتوي على برجني بارتفاعات مختلفة
متالصقني مببنى منخفض البرج األول يبلغ
ارتفاعه  130متر لعدد  25طابق واآلخر
 77مترا لعدد  15طابق ملكاتب إداري��ة
للموظفني ،أما املبنى املنخفض يحتوي على
 3أدوار وس��رداب�ين الستقبال املراجعني،
أم��ا بخصوص مبنى م��واق��ف ال��س��ي��ارات
يتكون من دور أرضي و 5طوابق وسردابني
باإلضافة إلى ملجأ يتسع لـ  100شخص.
وم��ا يتميز ب��ه املبنى ه��و وج��ود نظام
املبنى الذكي وال��ذي سيتم تفعيله للمبنى
بالكامل للمرة األول��ى باملباني احلكومية
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت وه��و ع��ب��ارة ع��ن دمج

برعاية سامية من سمو األمير وبحضور وزير األوقاف

عمادي« :األوقاف» تفتتح ندوة
مستجدات الفكر اإلسالمي
الثالث عشر األحد املقبل
أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة األوق����اف
والشؤون اإلسالمية ورئيس اللجنة
العليا املنظمة ل��ن��دوة مستجدات
الفكر اإلسالمي الثالثة عشر فريد
أس��د ع��م��ادي :أن وزارة األوق���اف
وال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة تشرفت
بالرعاية السامية من صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
الف��ت��ت��اح ن���دوة مستجدات الفكر
اإلسالمي الثالثة عشر صباح يوم
األح��د املقبل حتت عنوان مواجهة
التطرف الفكري «الواقع واملأمول»
والذي سيستمر حتى السابع عشر
من شهر يناير اجلاري.
وأض���اف ع��م��ادي خ�لال املؤمتر فريد أسد عمادي
الصحفي أن هذه الرعاية السامية
خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ح���رص حضرة
صاحب السمو أمير البالد لدعم مواجهة التطرف والغلو الفكري وإرساء
دعائم الوسطية واالعتدال واملبادئ السامية والسمحة لديننا اإلسالمي
احلنيف.
وأش��ار عمادي إلى أن وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية ممثلة في
اللجنة العليا القائمة على تنظيم ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثالثة
عشر ارتأت انتقاء احملاور والضيوف املشاركني في فعاليات وورش هذه
الندوة وذلك بهدف املساهمة في االستفادة من التجارب الدولية ملواجهة
التطرف الفكري الذي زادت وتيرته خالل هذه األيام التي باتت األمه تعيش
فيها صراعا ظاهرا وسط موجه من التقلبات والتحديات.
وبني عمادي أن محاور ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثالثة عشر
شملت استعراض اجلهود واملبادرات والتعرف على التجارب واجلهود
العلمية املؤسسية وجهود وزارة األوقاف واملؤسسات الدينية والرسمية
باإلضافة إل��ى امل��ب��ادرات واملشاريع النمطية التقليدية واإللكترونية
والتقنية واإلعالمية والتشاركية واحلوارية ومبادرات الدراسات امليدانية
واالستقصائية.
وتابع عمادي كما شملت احملاور على التحديات والعوائق التي تواجه
املبادرات العلمية ملواجهة العنف والرؤية املستقبلية لتطوير البرامج
ومبادرات مواجهة التطرف وسبل عالج هذه اآلفة اخلطرة التي أصبحت
تؤرق األمن والسالم في العالم.
وأوضح عمادي أن أهداف ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي الثالثة عشر
اشتمل على :إبراز دور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ،وتعزيز الشراكة
بني اجلهات واملؤسسات املعنية ملواجهة التطرف ،وإب��راز أهم التجارب
الناجحة في مواجهة التطرف وتقييمها واستعراض محاور الوثيقة
الوطنية لتعزيز الوسطية واالعتدال.
وأشار عمادي إلى ان اللجنة املنظمة لفعاليات ندوة مستجدات الفكر
اإلسالمي أعدت ورشتني عمل إلقامتهما ضمن الفعاليات وتأتي الورشة
األولى بعنوان «كيفية مواجهة التمدد والتجنيد االلكتروني لفكر التطرف»
والتي يشارك فيها عدد من خبراء شبكة معلومات االنترنت ومتخصصون
في شؤون احلوار االلكتروني.

أنظمة املبنى في نظام واحد متكامل بحيث
يعطي الكفاءة املطلوبة لكل نظام على حده
وإمكانية السيطرة على النظام من نقطة
واحدة واألنظمة التي سيتم تفعيلها لتقليل
استهالك الطاقة وخفض تكاليف االتصاالت
املختلفة توفر املباني الذكية ملستخدميها
بيئة منتجة تساعد على رفع اإلنتاج واألداء
الوظيفي ،وم��ن األمثلة ن��ظ��ام التشغيل
األوتوماتيكي للمبنى ،سيتم التشغــيـل
والصــيانــة مـن خــــالل مـنـظـومة إدارة
الـمـرافق املـتـطــورة التــي تـكــون عــــن
طـريـق دمج كافة مكونات املبنى (امل��وارد
البشرية ،املكان ،التشغيل والتكنولوجيا)
بطريقة تضمن توافق أداء املستخدمني في

املكان من خالل التكنولوجي املتوفرة ،ومت
إجناز املبنى خالل ثالث سنوات و 7أشهر.
واجلدير بالذكر بأنه قد مت البدء بأعمال
عقد التأثيث للمبنى بالكامل م��ن حيث
أعمال التصميم الداخلي على قطع األثاث
املتحركة واملكاتب وسيكون لعدد  25دور
منهم  5أدوار لكبار الشخصيات والبقية
سيكون أثاث إداري ومعدات من ضمنهم 3
أدوار الستقبال املراجعني وأيضا النباتات
الداخلية وأه��م البنود لعقد التأثيث هو
العمل على نظام املبنى الذكي والذي حتدثت
عنه مُسبقا وأعمال صيانة وتشغيل إدارة
مرافق املبنى وسيكون تنفيذ العقد مبدة
سنة وثالثة أشهر تتبعها فترة الصيانة.

«التطبيقي» تؤكد حرصها على حتقيق
الرؤى السامية في تأهيل الكوادر الوطنية
أك����دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للتطبيقي أم���س االرب��ع��اء
حرصها على حتقيق الرؤى
السامية واألهداف التنموية
االستيراتيجية ف��ي تأهيل
ك���وادر وطنية ق���ادرة على
مواكبة متطلبات سوق العمل
ومؤهلة بأحدث مستجدات
العلم والتكنولوجيا املتطورة
للدفع بعجلة التنمية.
وق���ال م��دي��ر ع��ام الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
وال��ت��دري��ب ال��دك��ت��ور احمد
االث��ري في تصريح صحفي
عقب اختتام اع��م��ال ملتقى
ان الهيثم ال��راب��ع للتدريب
د .أحمد األثري
حتت شعار (متكني الشباب
في املراكز القيادية للدولة)
ان فكرة امللتقى تأتي تطبيقا لرؤية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بتمكني الشباب
باملشاركة بآرائهم وابداعاتهم م��ع اجهزة
الدولة.
وذك��ر ان شعار ملتقى اب��ن الهيثم الرابع
للتدريب من أهم املواضيع الذي يجب ان «نركز
عليها ونتعاون ونتكاتف لتحقيقها إميانا من
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بأن مستقبلنا يبدأ من داخل مؤسسات التعليم
العالي لصقل مهارات وقدرات الشباب».
وأك��د ض��رورة دع��م ه��ذه املسيرة بتكاتف
اجل��ه��ود ب�ين اج��ه��زة ال���دول���ة التشريعية
والتنفيذية والتخصصية التي لها دور كبير في
تبادل اخلبرات وتطوير االجراءات والقوانني
لتحقق االهداف املرجوة.

وم��ن جانبه ش��دد نائب
املدير العام للشؤون اإلدارية
وامل��ال��ي��ة امل��ه��ن��دس حجرف
احلجرف في (التطبيقي) في
تصريح مماثل على ضرورة
اك��س��اب اخل��ب��رات للشباب
من خالل التدريب واكتساب
امل��ه��ارات «ل��ك��ي يقفوا على
ق��دم امل��س��اواة مع املناظرين
لهم في الدول املتقدمة ولكي
يستطيعوا أن يشغلوا جزء
ه��ام ومتميز ف��ي املستقبل
املليء بالصعاب والعوائق».
واش������ار ال����ى ض����رورة
«ت��ن��م��ي��ة ن��ف��وس ال��ش��ب��اب
بقيمة القدوة وسرد األمثلة
والنماذج الوطنية الناجحة
التي حققت جناحات ليست
داخل البالد فقط بل تعدتها الى العاملية».
وبدوره قالت مدير مركز ابن الهيثم للتدريب
اث��ن��اء اخل��دم��ة ف��ي الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب الدكتورة جنالء الفرج ان
مركز ابن الهيثم يحرص دوما على تقدمي كافة
البرامج التدريبية والفعاليات التي تساهم في
تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية نحو حتقيق
التنمية املستدامة داخل مؤسسات الدولة.
من طرفه قال نائب مجلس االمة الكويتي عمر
الطبطبائي على ض��رورة وجود التشريعات
اخل��اص��ة التي تعنى بالشباب وتهتم بهم
ومبشروعاتهم الصغيرة واملتوسطة داعيا
الى دعم الشباب ومتكينهم من اكتساب الثقة
التي تنمي خبراتهم ومداركهم وتؤهلهم لقيادة
الوطن في املستقبل.

«حماية البيئة» تختتم برنامج «املدارس
اخلضراء» لنصف العام الدراسي احلالي
ق���ال���ت األم���ي��ن ال���ع���ام
للجمعية الكويتية حلماية
البيئة ج��ن��ان ب��ه��زاد أمس
االرب����ع����اء ان اجل��م��ع��ي��ة
اختتمت برنامجها (املدراس
اخل��ض��راء) للنصف االول
من العام ال��دراس��ي احلالي
وال�����ذي ض���م  76م��درس��ة
م��ن م���دارس التعليم العام
واخلاص.
واض����اف����ت ب����ه����زاد ف��ي
ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي ان
البرنامج ق��دم للمشاركني
في األندية البيئية رحالت
جنان بهزاد
علمية وامل��ش��ارك��ة ببرامج
(سفاري الشواطئ) وحملة
اث��راء املخرزون السمكي فضال عن اشراكهم
ف��ي ال��ن��ش��رات العلمية واالذاع����ة املدرسية
واحلمالت التوعية باملدارس ومواقع التواصل
االجتماعي.
واف����ادت ب��ه��زاد ان ت��وج��ه امل����دارس في
البرنامج ك��ان بشكل اكبر ف��ي موضوعات
ادارة النفايات الصلبة والتعامل معها ونادي
اصدقاء البيئة والتغير املناخي واث��اره على
البالد.
واش���ارت ال��ى ان اجلمعية نظمت ايضا
برنامج تعاوني مكثف مع مشروع (واث��ق)
ب��وزارة الشباب والذي يأتي ضمن (املدارس
اخل���ض���راء) وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ارب����ع ورش
تخصصية تضم نحو  100مدرسة من جميع

محليات

امل��راح��ل التعليمية للبنني
والبنات.
وذك����رت ان ت��ل��ك ال���ورش
متحورت حول مشاريع ترشيد
اس��ت��ه�لاك امل��ي��اه ف��ي املباني
وال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة ومعاجلة
مياه الصرف الصحي بطريقة
االراض�����ي ال��رط��ب��ة ومحطة
م��ع��اجل��ة امل��ي��اه ال��ن��اجت��ة عن
غ��س��ي��ل ال��س��ي��ارات وب��رام��ج
إرش��ادي��ة للتعريف بترشيد
استهالك املياه.
واوض��ح��ت ب��ه��زاد ان تلك
االنشطة تأتي في إطار مشروع
امل������دارس ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل����وزارة
الشباب املعني بتعزيز الثقافة
والتوعية البيئية بني قطاعات الشباب مؤكدة ان
هذه الشراكات من شأنها ايجاد جيل واعي بيئيا.
من جانبه قال رئيس قسم االنشطة الثقافية
واالجتماعية ب���وزارة الشباب محمد املطيري
ان م��ش��روع (واث���ق) ض��م  450طالبا وطالبة
ونحو  7000ولي امر ومعلم ومعلمة مبينا ان
التعاون مع اجلمعية في تلك االنشطة يدخل في
إطار مشروع (املدارس البيئية) لوزارة الشباب
والبالغ عددها  19مدرسة.
واوضح ان املشاركة في برنامج (املدارس
اخلضراء) يهدف الى تأهيل وجتهيز اعضاء
امل����دارس البيئية م��ن الطلبة والطالبات
لالنخراط وااللتحاق بأنشطة مراكز الشباب
املتضمنة نشر الثقافة والتوعية البيئية.

بلدية الفروانية ترفع  24سيارة مهملة
و 15دربا من املخلفات
نظمت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت حملة نظافة شاملة
بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة
وإش��غ��االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية
محافظة الفروانية لرفع وإزال��ة
جميع السيارات املهملة واملخلفات
بقطعه ( )4مبنطقة اجلليب.
وأوض��ح��ت ال��ع�لاق��ات العامة
بأن احلملة انطلقت في التاسعة
ص��ب��اح��ا وان��ت��ه��ت ف��ي ال��واح��دة
والنصف ظهرا مشيرة إل��ى إنها
أسفرت عن رفع عدد ( )24سيارة
مهملة ونقل ع��دد ( )15درب من
املخلفات املختلطة مجهولة املصدر
من املنطقة مستخدمة في ذلك عدد
من اآلليات والتي متثلت في عدد
( )3شوكيات وعدد ( ) 11سطحه
وعدد ( )2رافعه وعدد ( ) 25عامل
نظافة.
وفي هذا السياق أكد مدير إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الفروانية
س��ع��د اخل��ري��ن��ج ع��ل��ى ت��واص��ل
احلمالت امليدانية بكافة املناطق
التابعة للمحافظة وفقا للخطة
التي وضعتها اإلدارة وتوجيهات
اإلدارة العليا ف��ي البلدية برفع
مستوى النظافة في جميع املناطق
ع��ل��ى م��س��ت��وى دول����ة ال��ك��وي��ت
ومتابعة عمل ش��رك��ات النظافة
املبرمة عقود مع البلدية للتأكد من
التزامها بتطبيق البنود ال��واردة
بتلك العقود.
وكشف اخلرينج بأن املفتشني
بجميع املراكز التابعة للمحافظة
يحرصون كل احلرص على اتخاذ
كافة اإلج����راءات القانونية قبل
رفعهم للسيارات املهملة حيث
ي��ق��وم��ون ب��وض��ع م��ل��ص��ق ()x
على السيارات قبل رفعها وبعد
انتهاء املدة القانونية يتم رفع تلك
ال��س��ي��ارات وإرس��ال��ه��ا إل��ى موقع
احلجز بأمغرة.
وق�����ال اخل��ري��ن��ج أن جميع
امل��ف��ت��ش��ون ب��األق��س��ام وامل��راك��ز
التابعة ل�لإدارة يعملون على قدم
وساق خالل الفترتني الصباحية
واملسائية للحد من كل ما يشوه

رفع إحدى السيارات املهملة

رفع النفايات

املنظر العام للمحافظة والسيما
احل��م�لات ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي يقوم
بها فريق الباعة اجلائلني على
األس�����واق ال��ع��ش��وائ��ي��ة مبنطقة
اجل��ل��ي��ب واحل���س���اوي ومنطقة
خيطان حيث أن هذه املناطق تعج
بالكثير من املخالفات التي تشوه
املنظر احلضاري للبالد.
ودع������ا اخل���ري���ن���ج أص���ح���اب
السيارات بعدم إهمالها وتركها
ف��ي الساحات وال��ش��وارع جتنبا
لرفعها من قيل األجهزة الرقابية
ف��ي البلدية وتكبدهم اخلسائر
ودفع الغرامات في سبيل اإلفراج
عنها.
ت����رأس احل��م��ل��ة م��دي��ر إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق

سعد اخلرينج وش���ارك فيها كل
من مراقب إشغاالت الطرق سعود
احل��رب��ي ،مراقب النظافة العامة
مشعل الديحاني ،مشرف مركز
اجلليب ناصر السيحان ،واملفتشني
عبد ال��ع��زي��ز ال��وه��ي��ده ،ضحوي
ال��ع��دوان��ي وم��ن إدارة العالقات
كمال الدين محمد وعبدالله فهد
الالفي وأزهار فاروقي.
وم���ن جانبها ن��اش��دت ادارة
العالقات العامة بالبلدية املواطنني
واملقيمني االتصال باخلط الساخن
( )1844448او ع��ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي املعرف حتت
ع��ن��وان (  )@kuwmunوال��ذي
يعمل على م��دار الساعة في حال
وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية.

حتت شعار «عطر سمعك بالقرآن»

املنابر القرآنية تطلق تطبيق «اإلذاعات القرآنية»
لألجهزة الذكية بالتعاون مع «سمارتس الوادي»

أع��ل��ن ح��س�ين ال��ع��ن��زي (م��دي��ر
إدارة التسويق والعالقات العامة
واإلعالم بجمعية املنابر القرآنية)
ع��ن إط��ل�اق تطبيق (اإلذاع�����ات
القرآنية) لألجهزة الذكية ،وذلك
بالتعاون م��ع ش��رك��ة سمارتس
الوادي.
وذك���ر ال��ع��ن��زي أن (اإلذاع����ات
ال��ق��رآن��ي��ة) ي��ع��د م��ن التطبيقات
ال��ق��رآن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تفخر
اجلمعية بتقدميها خلدمة كتاب
الله عز وج��ل ،حتت شعار «عطر
سمعك ب��ال��ق��رآن»؛ وذل��ك انطالقا
من ح��رص اجلمعية على حتقيق
رؤيتها ف��ي ال��ري��ادة والتميز في
مجال خدمة القرآن الكرمي وأهله
ونشر علومه بني جميع شرائح
املجتمع ،بصفتها أول جمعية
خلدمة القرآن الكرمي.
موضحا أن��ه ميكن للمستخدم
من خ�لال ه��ذا التطبيق االستماع
ال��ى أكثر من  100إذاع��ة ومحطة
قرآنية ،ومنها على سبيل املثال:
إذاع��ات القراء وإذاع��ات القراءات،

حسن العنزي

واإلذاعات املتخصصة في الفتاوى
والتفسير ،باإلضافة إلى اإلذاعات
لغير الناطقني باللغة العربية،
وإذاعة الرقية الشرعية.
وأك���د ال��ع��ن��زي أن (اإلذاع����ات
ال��ق��رآن��ي��ة) ي��ع��د م��ن التطبيقات
ال��ق��رآن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تفخر
اجلمعية بتقدميها خلدمة كتاب الله
عز وجل ،حتت شعار «عطر سمعك

املقصيد :نوادي العلوم
والتكنولوجيا تدعم مهارات
الطالب الالصفية
أكد مسؤول بوزارة التربية الكويتية أمس اهمية
نوادي العلوم والتكنولوجيا مبدارس الوزارة لدعم
املهارات الالصفية للطالب وتنمية قدراتهم على
التفاعل مع املجتمع مبا يحقق التكيف السليم.
وقال الوكيل املساعد للتنمية التربوية واالنشطة
فيصل املقصيد في تصريح صحافي ان ال��وزارة
انشأت  48ناديا ( 29ناديا للبنني و 19ناديا للبنات)
للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مكتب منظمة
(ملست) االقليمي لقارة آسيا الذي يقدم الدعم الفني
والتطبيقي والبحثي للنوادي املعنية لطالب املرحلة
املتوسطة خالل الفترة الصباحية.
واضاف املقصيد ان الوزارة بصدد افتتاح ناديني
من ن��وادي العلوم والتكنولوجيا للفترة املسائية
في كل من محافظتي حولي والعاصمة كمرحلة
أول��ى يتبعها اعتماد افتتاح العديد من النوادي
التخصصية للفترة املسائية.
وأوضح ان حتقيق التكامل والتنوع في ممارسة
األنشطة داخ��ل املدرسة ميكن الطالب من االب��داع
ويوفر فرصا عديدة للطالب الختيار انشطتهم
حسب امل��ي��ول وال��رغ��ب��ة .واك��د ان وزارة التربية
ومكتب (ملست) يعمالن من خالل ن��وادي العلوم
والتكنولوجيا على حتقيق االهداف العامة للتعليم
واهمها الفهم الصحيح والتطبيق السليم للمادة
العلمية ع��ن ط��ري��ق مم��ارس��ة بعض التطبيقات
العلمية املرتبطة باملقررات الدراسية.

بالقرآن»؛ ويعد ثمرة تعاون مع
شركة سمارتس الوادي.
وبني العنزي أن التطبيق يتيح
للمستخدم إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��م��اع
الى آي��ات الذكر احلكيم على مدار
الساعة؛ وق��د مت مراعاة إمكانية
التشغيل ف��ي خلفية اجل����وال،
كما روع��ي ف��ي تصميم وبرمجة
التطبيق أن يكون جذابا وميتاز
بسهولة االس��ت��خ��دام ،م��ع توفير
إمكانية التبرع ملشاريع اجلمعية
واملساهمة في دع��م وتطوير هذا
التطبيق.
وذك��ر بأن التطبيق متاح على
متجر ( )App Storeملستخدمي
أج��ه��زة أب���ل ،ومتجر (Google
 )Playملستخدمي األجهزة العاملة
بنظام أندرويد ،من خالل حساب
اجل��م��ع��ي��ة ف��ي امل��ت��ج��ري��ن باسم
( )AlmanabrAlquraniyaأو
من خالل البحث باسم (اإلذاع��ات
ال��ق��رآن��ي��ة) أو م��ن خ�لال ال��راب��ط
التاليhttps://goo.gl/ :
dCQr2O

تتمات
أكد العمل على
وراى املطوع ان “هذه احللول مجتمعة ستساهم
بحل املشكلة” مبينا ان “اخللطة ستبقى ج��زءا ً من
املشكلة “ الفتا الى ان الوزارة قامت بتجربة خلطات
ع��دة للمستقبل وبعض اخللطات مت جتربتها في
منطقة النزهة وكان عليها بعض املالحظات جاري
معاجلتها .وق��ال :لم نعتمد الى االن خلطة جديدة
ملعاجلة مشكلة اخلصى ولكن االن ماهو معتمد في
وزارة االشغال اخللطات ذاتها وبذات املواصفات.
وتوضيخا لفحوى تصريح سابق أدلت به وكيلة
وزارة االشغال اعلنت فيه استعداد ال��وزارة لتنفيذ
اخللطة االسفلتية اجلديدة خالل  6أشهر ملعاجلة
احلصى املتطاير قال املطوع ان الوكيلة ان هناك افكارا
خللطات جديدة التي يكيفون عليها م��ادة البوليمر
التي حتسن خصائص البوتينني.
وردا على س��ؤال “ لكنها قالت ان هناك خلطة
سحرية “ أجاب الوزير “اليوجد شيء اسمه خلطة
سحرية وامن���ا ي��وج��د اض��اف��ة م���واد لتحسني عمر
اخللطة”.
وكشف املطوع عن ات��ص��االت اج��راه��ا مع وزارة
املالية لتخصيص املوازنة املالية الالزمة الصالح
الطرق متمنيا ان يتم حل املوضوع مع وزارة املالية
ومنح االشغال امليزانية املطلوبة.
وتعليقا على سؤال عن ما اثير حول حركة تدوير
ستشهدها الوزارة قريبا قال املطوع :ان القيادي الذي
يعمل جيدا في الوزارة وينفذ املطلوب منه سيبقى .
وج��دد املطوع تأكيده على ان التدوير بحد ذاته
ليس هدفا وامن��ا هناك برنامجا يجب تنفيذه فمن
يستطيع ان يركب معك وينجز فلن يشمله التدوير

