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إجناز  36باملئة من املشروع

«اخلدمات الوزارية» :احلكومة حريصة تنفيذ
مبنى الركاب « »T2وتشغيله حسب املوعد احملدد

الروضان وبوشهري والعقيل واحلمود خالل اجلولة

أعلنت جلنة اخلدمات العامة الوزارية
أن نسبة اإلجن��از في تنفيذ مشروع مبنى
ال��رك��اب اجل��دي��د (تي )2مب��ط��ار الكويت
الدولي بلغت  36باملئة متطلعة إلى رؤيته
صرحا كبيرا على أرض الواقع وفق اجلدول
الزمني لالنتهاء منه في .2023
وق��ال��ت اللجنة ف��ي بيان صحفي أمس
ال��س��ب��ت ع��ق��ب زي����ارة تفقدية ق��ام��ت بها
إل��ى م��ش��روع (تي )2ل�لاط�لاع على آخر
املستجدات والتطورات التي ط��رأت على
سير العمل فيه إن نسبة ال��ص��رف على
اإلجن��از بلغت نحو 3ر 21باملئة في حني
أن نسبة التأخير ضئيلة حتى اآلن إذ ال
تتجاوز 3ر 0باملئة.
وأكدت حرص احلكومة على االستمرار
في تنفيذ املشروع بالكامل (احلزمة األولى
والثانية والثالثة) وتشغيله حسب املوعد
احمل��دد ،إضافة إل��ى تذليل كافة املعوقات
التي قد تواجه تنفيذه.
وأش����ارت إل���ى ض����رورة ت��ع��اون كافة
اجل��ه��ات احلكومية لالنتهاء منه وفق

جلنة اخلدمات العامة الوزارية تستمع إلى شرح عن املشروع

اجل��دول احمل��دد لذلك وغيره من املشاريع
التنموية في البالد.
ولفتت إلى احل��رص على حتقيق رؤية
سمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي
واستكمال إج���راءات تنفيذه مشيرة إلى
توجيهات واه��ت��م��ام سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء مبتابعة كافة
املشاريع التنموية في البالد.
ونقل البيان عن الوزراء تأكيدهم متابعة
لسير م��راح��ل امل��ش��روع بشكل مستمر
وعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي اجلهات
احلكومية املعنية ل�لاط�لاع ع��ن ق��رب من
خالل زياراتهم التفقدية للمشروع وغيرها
من املشاريع.
وأثنى الوزراء على اجلهود الكبيرة التي
يبذلها القائمون على املشروع خصوصا
وزارة األش��غ��ال العامة واإلدارة العامة
للطيران املدني إلجناز املشروع.
م��ن جهته ق��ال رئ��ي��س اإلدارة العامة
للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود لـ
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(كونا) إن مشروع (تي )2سيكون إضافة
جوهرية ملطار الكويت الدولي ونقلة نوعية
لقطاع النقل اجلوي في البالد.
وأض����اف ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان احل��م��ود أن
امل��ش��روع يحظى ب��دع��م مباشر م��ن سمو
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ك��أح��د املشاريع
احليوية ف��ي ال��ب�لاد وي��ع��د م��ن املشاريع
احلكومية التنموية وذلك بطاقة استيعابية
تصل الى  25مليون راكب سنويا وتصميم

بحث مع قياديي املكتب املختص تعزيز التعاون املشترك

محافظ «األحمدي» :استيفاء مدننا ملعايير اختيار
املدن الصحية يسهم في رفع تصنيف الكويت عاملي ًا

محافظ األحمدي خالل لقائه اليحيى والقطان

ج��دد محافظ األح��م��دي الشيخ ف��واز
اخل��ال��د التأكيد على أن الصحة ركيزة
أساسية من ركائز التنمية املستدامة ،مثمنا
االهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت
ب��ال��ش��أن ال��ص��ح��ي ،وم��س��ت��وى اخل��دم��ات
الصحية ،منوها ال��ى ان حتديد معايير
دقيقة الختيار امل��دن الصحية في البالد
واستيفائها لهذه املعايير من شأنه وضع
املدن واملناطق الكويتية املستوفاه لها على
اخلارطة العاملية  ،كما يدفع احملافظات
واملناطق الى التنافس فيما بينها الكتساب
مقومات االع��ت��راف ال��دول��ي بتميزها في
املجال الصحي والبيئي ومختلف العناصر
املؤهلة لتحقيق ه��ذه الغاية ،م��ؤك��دا ً أن
العمل جار حالياً التخاذ اجراءات تسجيل
منطقتي األح��م��دي وال��ف��ن��ط��اس متهيدا
النضمامها إل��ى منظومة امل��دن الصحية
أس���وة بضاحية ج��اب��ر ال��ع��ل��ي ال��ت��ي مت
تسجيلها مؤخرا ً.
ج��اء ذل��ك خ�لال استقباله ال��دك��ت��ورة
آمال اليحيى رئيسة مكتب املدن الصحية
ب��وزارة الصحة ،والدكتور حسن القطان
االستشاري مبكتب املدن الصحية وذلك في
ديوان عام محافظة األحمدي ،حيث أوضح
اخلالد أن محافظة األحمدي بكافة قطاعاتها
احلكومية ومؤسساتها املجتمعية تولي
اهتمامها مل��ب��ادرة امل��دن الصحية ودع��م

جهودها على ام��ت��داد مناطق احملافظة
املختلفة  ،إميانا مبردودها احليوي البالغ
على أهالي وقاطني تلك املناطق ،مثمنا
اجلهود احلثيثة التي يبذلها القائمون
على مكتب املدن الصحية بوزارة الصحة
النضمام أكبر عدد ممكن من املناطق الى
هذه املبادرة مما ينعكس دوليا واقليميا
على التصنيف العاملي لدولة الكويت.
بدورها تقدمت الدكتورة آمال اليحيى
بالتهنئة الى محافظ االحمدي مبناسبة
حصوله على لقب سفير دولي للمسؤولية
املجتمعية مشيرة ال��ى ان اللقاء تركز
ح��ول مناقشة سبل الدعم والتوسع في
تطبيق مبادرة املدن الصحية في محافظة
األحمدي ،الفتة الى ان منطقة جابر العلي
هي املنطقة الوحيدة املسجلة حاليا على
منظومة شبكة املدن الصحية اإلقليمية ،
وجار العمل مبنطقتي األحمدي والفنطاس
 ،والتشاور حول منطقة الوفرة السكنية.
وأكدت اليحيى أن هناك مناطق عديدة
مبحافظة االحمدي ق��ادرة على االنضمام
ال��ى شبكة امل��دن الصحية خاصة مدينة
االحمدي والتي يقع جزء كبير منها حتت
مظلة ش��رك��ة نفط ال��ك��وي��ت ال��ت��ي اب��دت
استعداد ورغبة كبيرة في التعاون مع
احملافظة ومكتب امل��دن الصحية لتطبيق
املبادرة  ،ونحن نتطلع الى ان يكون ذلك

منوذجا متميزا جدا نظرا ملشاركة القطاعني
احلكومي والنفطي الجن��ازه مما يجعله
منوذجا بيئيا مختلفا ايضا.
وأضافت أنه مت بحث تشكيل جلنة عليا
على مستوى احملافظة برئاسة احملافظ
وع��ض��وي��ة متخذي ال��ق��رار بالقطاعات
الرسمية ف��ي احملافظة س��واء ال���وزارات
والهيئات ،لتواكب احلقبة اجلديدة في عمل
املبادرة داخل دولة الكويت  ،الفتة الى انه
مت تسجيل  10مناطق كمدن صحية حتى
االن وجار العمل مع  11منطقة اخرى .
وأوضحت اليحيى أن هذه التجربة قابلة
ألن تكون منصة تتجمع فيها القطاعات
املختلفة لعمل مجتمعي تكافلي يحقق
اهداف التنمية املرجوة على الصعد كافة
يصب في صالح املجتمع وينعكس دوليا
على سمعة دول��ة الكويت وتصنيفاتها
العاملية  ،لذلك نحن متفائلون ب��أن يتم
التأسيس الستدامة امل��ب��ادرة على جميع
مناطق الكويت.
من جانبه أعرب الدكتور حسن القطان
عن التطلع إلى أن يكون اللقاء مع احملافظ
بداية النطالقة جديدة عبر تشكيل اللجنة
املختصة بتطبيق املبادرة على نطاق أوسع
باحملافظة ،مشيرا إلى أن كل مدينة صحية
لها خصوصيتها التي تعكس طبيعتها
ومقوماتها ومميزاتها املجتمعية والبيئية.

عاملي فريد.
وأفاد أن (الطيران املدني) سينقل جناح
جتربة تشغيل مبنى الركاب (تي )4في
وقت قياسي إلى املبنى اجلديد (تي )2حيث
مت االس��ت��ع��داد مبكرا لالنتهاء م��ن عملية
التخطيط.
وأوضح أن ذلك جاء للبدء في اإلجراءات
ال�لازم��ة ل��دخ��ول املشغل العاملي إلدارة
مبنى الركاب قبل انتهاء املشروع بفترة

كافية لتكون هناك استمرارية في استكمال
األع��م��ال بعد اس��ت�لام املبنى وت��واف��ق مع
متطلبات التشغيل حسب املعايير الدولية.
وأش��اد الشيخ سلمان احلمود بالدور
احليوي لوزير التجارة والصناعة ووزير
الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان
وج��ه��وده وال����وزراء ف��ي جلنة اخل��دم��ات
العامة ال��وزاري��ة في وضع مبنى الركاب
اجلديد كأولوية في املتابعة واالهتمام.
وأث��ن��ى على اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل
العاملني في وزارة األشغال العامة وعلى
رأسهم وزي��رة األش��غ��ال العامة ووزي��رة
الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان
رمضان ،إذ ك��ان لتلك اجلهود أث��ر واضح
في ما وصل إليه املشروع وذل��ك ما ملسته
(ال��ط��ي��ران امل��دن��ي) م��ن خ�لال متابعتها
املستمرة مل��راح��ل سير امل��ش��روع كونها
املسؤولة عن إدارة وتشغيل املبنى.
وأش��ار إل��ى التنسيق الدائم والتعاون
املستمر بني (األشغال) و(الطيران املدني)
حيث تعقد االجتماعات ال��دوري��ة في مقر

املشروع بحضور مهندسي الشركة املنفذة
وامل��ك��ت��ب االس��ت��ش��اري للتأكد م��ن سير
املشروع وتذليل العقبات التي قد تواجه
األعمال اإلنشائية.
وقام بهذه اجلولة كل من وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون اخلدمات
خالد الروضان ووزي��رة األشغال العامة
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة
جنان رمضان ووزي���رة ال��دول��ة للشؤون
االقتصادية مرمي العقيل ووزي��ر األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
ال��ب��ل��دي��ة ف��ه��د الشعلة ووزي����ر ال��ش��ؤون
االجتماعية سعد اخل��راز ورئيس االدارة
ال��ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي الشيخ سلمان
احلمود.
يذكر أن مشروع مبنى الركاب اجلديد
(تي )2مبطار الكويت الدولي يعتبر من
املشاريع التنموية الكبرى للدولة ومن
املقرر أن يستوعب نحو  25مليون راكب
سنويا وسيحقق نقلة نوعية لقطاع النقل
اجلوي في الكويت.

متطوعون كويتيون« :رسالة الوفاء لسمو
األمير» تعبر عن محبة الشعب لقائدهم

أك��د ع��دد م��ن رؤس���اء الفرق
التطوعية الشبابية القائمة على
املبادرة الوطنية املتمثلة بتقدمي
رسالة وف��اء لسمو أمير البالد
الشيخ صباح األح��م��د أن هذه
املبادرة تعبر عن محبة الشعب
لقائدهم الكبير.
وأض�����اف ه����ؤالء ال��ش��ب��اب
ال��ذي��ن وه��ب��وا ج��زءا م��ن وقتهم
وج��ه��ده��م ل�لأع��م��ال التطوعية
في تصريحات لـ (كونا) أمس
السبت عقب اجتماع تنسيقي
لهذه الفرق عقد في مقر الهيئة
العامة للشباب أن املبادرة التي
سيشارك بها مواطنون ومقيمون
على حد سواء ستستمر إلى أن
تقر أع�ين أه��ل الكويت بعودة
قائدهم الكبير إلى البالد.
وق��ال رئيس فريق (اإلسناد
واإلنقاذ الكويتي) طالل الزمانان
إن الرسالة هي تعبير بسيط عن
فرحة املواطنني واملقيمني بنجاح
الفحوصات الطبية التي أجراها
س��م��و األم��ي��ر أخ��ي��را وجتسد
تطلعهم لعودة سموه إلى أرض
الوطن وشعبه ساملا معافى.
وأضاف الزمانان أن الرسالة
ستكون متاحة أم���ام اجلميع
ل��وض��ع ال��ت��واق��ي��ع عليها في
س��ج�لات خ��اص��ة ع��ب��ر ج��ه��ود
الشباب الكويتيني املتطوعني في
املجمعات التجارية واجلامعات
وامل��دارس وفي أرض املعارض
وغيرها من أماكن التجمعات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئ��ي��س
فريق (زاج��ل) التطوعي جنان
القناعي إن فكرة الرسالة جاءت
من الشباب الناشطني في عدد
من املجاميع الشبابية وتنبع
من حبهم ووفائهم ملقام سمو
األم��ي��ر وم��ك��ان��ت��ه ال��ك��ب��ي��رة في
قلوب الشعب الكويتي مشيدة
بجهود كل الشباب املتطوعني
من مختلف االعمار اليصال هذه
الرسالة.
ولفتت القناعي إل��ى أن كل
شخص أو مجموعة بإمكانهم
أن يجمعوا تواقيعهم في سجل
خ���اص ب��ه��م س����واء ف���ي م��ق��ار
أعمالهم أو في دواونيهم أو حتى
على مستوى العائلة واألصدقاء
م���ن خ��ل�ال ط��ب��اع��ة ال��رس��ال��ة

رسالة وفاء لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وم��ن ث��م توقيعها وص��وال إلى
تسليمها ألح��د املراكز التابعة
للهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ب��اب في
الشامية واجلهراء والعارضية
والقصور.
بدوره أكد رئيس فريق تكاتف
التطوعي ناصر الوليد لـ (كونا)
أن الرسالة متثل تعبيرا صادقا
عن التفاف الشعب حول قيادته
احلكيمة ومحبته حلكامه “وهو
ام��ر جبل عليه الكويتيون منذ
تأسيس البالد” مشيدا بالدعم
الالمحدود الذي جتده املبادرة
من مسؤولي الهيئة وفي مقدمهم
م��دي��ره��ا ال��ع��ام ع��ب��دال��رح��م��ن
املطيري.
وأوض���ح ال��ول��ي��د أن الفرق
التطوعية القائمة على هذه
امل��ب��ادرة ستطلقها قريبا على
منصات التواصل االجتماعي
املختلفة اليصالها ألكبر عدد من
املواطنني واملقيمني م��ؤك��دا أن

الباب مفتوح لكل ش��اب يرغب
بالعمل في ه��ذه امل��ب��ادرة التي
جتسد تالحم الشعب مع قيادته
احلكيمة.
م��ن جهته أك��د رئيس فريق
(اجل��وال��ة) ناصر الشمري في
تصريح مماثل انه مت التنسيق
مع كل فرق اجلوالة والعاملني
في احلركة الكشفية في الكويت
للبدء في جمع تواقيع منتسبيها
حرصا من جوالة الكويت على
ان يكونوا في مقدمة هذه املبادرة
الطيبة.
وكانت فرق شبابية تطوعية
كويتية أعلنت قبل أيام إطالقها
مبادرة وطنية متمثلة بتقدمي
رسالة وف��اء لسمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وتضم الفرق التطوعية التي
أطلقت هذه املبادرة فرق الغوص
(س��ن��ي��ار) و(زاج����ل) و(نهتم)
و(اإلس��ن��اد واإلن��ق��اذ الكويتي)

و(اجلوالة) و(تكاتف) اضافة
إلى فريق (سحابة أمل).
وتعمل ه��ذه امل��ب��ادرة التي
حتمل رسالة حب ووف��اء لقائد
العمل اإلنساني على جمع اكبر
ع��دد م��ن التواقيع م��ن الشعب
الكويتي واملقيمني للتعبير عن
أسمى معاني احل��ب والتقدير
واالم��ت��ن��ان مل��ق��ام س��م��و األم��ي��ر
محملة باطيب االم��ن��ي��ات بأن
يدمي املولى عز وجل على سموه
الصحة والعافية.
وق���ال وق��ت��ئ��ذ امل��دي��ر ال��ع��ام
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ب��اب
عبدالرحمن املطيري في بيان
ص��ح��ف��ي ع��ق��ب اج��ت��م��اع��ه مع
ممثلي الفرق التطوعية ان هذه
امل��ب��ادرة الوطنية ال��ت��ي تقوم
بها الفرق التطوعية الشبابية
تلقى ك��ل ال��دع��م وال��رع��اي��ة من
الهيئة مضيفا أنها محل تقدير
باعتبارها صوت الشباب.

