
ريا�ض عواد

ق��ال وزي��ر األشغال العامة م. عبدالرحمن 
امل��ط��وع إن زي��ارت��ه إل���ى محافظة اجل��ه��راء 
كانت بدعوة من ن��واب الدائرة الرابعة بهدف 
اس��ت��ع��راض م��ش��اري��ع وزارة األش���غ���ال في 
احمل��اف��ظ��ة، س���واء ك��ان��ت م��ش��اري��ع صيانة أو 
مشاريع ص��رف صحي أو مشاريع إنشائية، 

باإلضافة إلى مشاريع الطرق. 
وأض��اف املطوع أنه كان من أه��داف الزيارة 
اإلطالع على مالحظات النواب واملواطنني، وإذا 

كان هناك اقتراحات ملشاريع مستقبلية.
وتابع: قامت الوزارة بتقدمي شرحا للمشاريع 
املوجودة في محافظة اجلهراء، وعقود الصيانة 
املتوقع توقيعها، الفتا إلى أن بعض العقود مت 
توقيعها وخالل الفترة القادمة سنوقع مزيدا من 
العقود، الفتا إلى أن عقود الصيانة في محافظة 

اجلهراء قيمتها قرابة 12 مليون دينار. 
وقال املطوع: مت استعراض مشاريع الطرق 
في احملافظة، ومنها طريق الساملي، وطريق 
العبدلي، منوها إل��ى أن تطوير ه��ذه الطرق 
مأخوذ بعني اجلد في وزارة األشغال، وما ميكن 

أن يتم تطويره في أسرع وقت ممكن. 
وأضاف: تلك الزيارة كانت مفيدة واستفدنا 
منها واستفاد منها املسئولني في الوزارة الذين 
استمعوا إلى وجهات نظر املواطنني في اجلهراء، 
ون��ح��ن ن��ح��رص على االس��ت��م��اع إل��ى وجهات 
نظر الناس في أعمال الوزارة املختلفة، خاصة 
وأن تالقي وجهات النظر أمر مفيد بني املواطن 
واملسؤول ب��ال��وزارة، ونشكر ن��واب األم��ة على 

تلك الدعوة وسنسعى إلى األخذ بعني اإلعتبار 
املالحظات التي ذكروها. 

مشاريع اإلسكان
بدوره قال النائب ثامر السويط إن زيارة 
الوزير إلى محافظة اجلهراء زيارة موفقة مت 
خاللها اإللتقاء بقيادي وزارة األشغال، ومت 
خالل اللقاء مناقشة هموم محافظة اجلهراء، 
فتلك احملافظة لها طبيعة خاصة مختلفة عن 
باقي احملافظات، فاجلهراء بها توسع عمراني 
مستمر، فعلى سبيل املثال هناك مشروع 
إسكاني في املطالع معلن عن تقدم 30 ألف 
طلب اسكاني، ما يعني متوسط 300 ألف فرد 
كمعدل ملتوسط األسرة الكويتية لو قلنا أنها 

مكونة من 5 أشخاص. 
وأض���اف السويط ه��ذه األع���داد الكبيرة 

سوف تستهلك البنية التحتية للجهراء، سواء 
كانت طرقا سريعة أو داخلية أو مستشفى 
اجلهراء املستقبلي، لذلك يجب أن تكون هناك 
خطة من وزارة األشغال لتواكب التغير أو 

رؤية الدولة في اجلهراء بصفة عامة. 
وق����ال: ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��م��وم أله��ل 
اجل��ه��راء فهم يعانون من مشكلتني األول��ى 
س��وء صيانة، فمع األس��ف هناك مناطق ال 
يوجد بها صيانة منذ ف��ت��رات طويلة مثل 
النسيم، والعيون وتيماء، باإلضافة إلى أن 
هناك سوء صيانة للطرق التي تؤدي بأهالي 
اجلهراء إل��ى البر، مما يشكل خطورة على 

مرتادي تلك الطرق. 
 وتابع: هناك ط��رق مثل طريق العبدلي 
وط��ري��ق ال��س��امل��ي يجب أن يتم تطويرهم 
بأسرع وقت ممكن، فمع األسف الشديد طريق 
الساملي مقابل مقبرة اجلهراء تقع عليه الكثير 

من احلوادث وبشكل يومي تقريبا، لذلك يجب 
أن يكون لنا ردة فعل لتطوير هذا الطريق، 
ولقد وعدنا وزير األشغال بأنه خالل أشهر 

قليلة سيتم تطويره.

عدم التنسيق
م��ن ناحيته ق��ال النائب عبدالله فهاد 
إن محافظة اجلهراء تفتقد إل��ى الكثير من 
اخل��دم��ات، واس��ت��م��ع وزي���ر األش��غ��ال إلى 
ش��ك��اوى األه��ال��ي، واس��ت��ع��رض مسؤولو 
ال��وزارة املشاريع املستقبلية في محافظة 
اجلهراء، وهناك العديد من املشاريع الواعدة 
التي نتمنى أن ت��رى ال��ن��ور بدعم الوزير 

قريبا. 
وأش���ار إل��ى أن أغلب امل��الح��ظ��ات كانت 
بسبب ع��دم التنسيق ب��ني ال����وزارات ذات 

العالقة، ومفترض أن ذلك ال يعفي الوزير 
وال يعفي مسؤولي الوزارة من التنسيق مع 
الوزارات األخرى خاصة وأن موسم األمطار 
على األب��واب لذلك نحن نحملهم املسؤولية 
اليوم للتنسيق ولتالفي أي مالحظات من 

شأنها أن تكون بها مآسي مستقبلية. 

مسؤولية مضاعفة
ب��دوره ق��ال النائب مبارك احل��ج��رف، هذه 
ال��زي��ارة من قبل وزي��ر األشغال إل��ى اجلهراء 
ومسؤولي الوزارة معه جاءت متأخرة كثيرا، 
ولقد طالبنا بها منذ زمن، الفتا إلى أن املواطن 
ال��ك��وي��ت��ي يتعامل م��ع وزارة األش��غ��ال من 
اللحظة األولى التي يخرج فيها من باب بيته، 
فاملسؤولية على األشغال مسؤولية مضاعفة 

بخالف باقي وزارات الدولة األخرى. 

وأضاف أن محافظة اجلهراء تأن من الكثير 
من اخلدمات املتعطلة منذ زم��ن الفتا إل��ى أن 
أول مشكلة تعاني منها احملافظة هي مشكلة 
الصيانة، فهناك طرق منذ الغزو العراقي لم 
يتم إج��راء صيانة لها، وه��ذا كله يعود على 
املواطن بأثر عكسي، وهناك أكثر من شخص 
رفع قضايا على ال��وزارة وكسبها، لذلك يجب 
أن تقوم الوزارة بدورها حتى تكون في منعة 

عن املسؤولية
وتابع: حتدثنا عن الكثير من املشاريع منها 
طريق أمغرة، وهو املدخل الوحيد ملدينة سعد 
العبد الله ويعاني من ازدح��ام شديد خاصة 
وأنه يربط بني املنطقة الصناعية ومنطقة سعد 
العبدالله اجلديدة، ونطلق على هذا الطريق 
مسمى “ طريق املوت” من كثرة احلوادث التي 
تقع عليه، لذلك البد أن يوضع في اخلطة اآلنية 
حلل مشكلة هذا الطريق، وهناك مشكلة خاصة 
بطريق العبدلي خاصة وأن��ن��ا مقبلني على 

موسم التخييم.
وأضاف: هناك أيضا مشكلة مجمع الوزراء 
في اجلهراء الذي مت إلغاءه وبطريقة أو أخرى 
س��وف نطالب بهذا امل��ش��روع كونه مشروع 
حيوي سوف يربط العديد من املناطق ويوفر 
الكثير من ف��رص العمل، ويحرر ال��دول��ة من 
املركزية اإلداري��ة وهذا ما نسعى له لإلسراع 
في إجناز معامالت املواطنني، وأكد على أهمية 
وضع آلية حلل مشكلة البصمة وع��دم إجبار 
املهندسني العاملني في مواقع خارجية على 

البصمة.
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وزير األشغال استعرض مشاريع الصيانة و الصرف الصحي والطرق في احملافظة 

12 مليون دينار املطوع: عقود الصيانة في »اجلهراء« تصل قيمتها إلى 

إلى أعضاء مجلس األمة خالل اللقاء  وزير األشغال متحدثاً 

األمانة العامة للتخطيط نظمت ورشة ميكنة املراسالت وأرشفة الوثائق

 الشمري: هدفنا االنتقال إلى إدارة بال أوراق واألرشفة اإللكترونية
بحضور األمني املساعد للدعم االستشاري والتنموي في 
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية طالل 
الشمري نظمت االم��ان��ة العامة ورش��ة عمل ح��ول ميكنة 

املراسالت وأرشفة الوثائق .
وقال الشمري: إن هذه الورشة تساهم في تقدمي مفاهيم 
متقدمة في نظم إدارة الوثائق والسجالت حيث هناك 
العديد من املؤسسات لديها نظم إلدارة احملتوى والوثائق 
بدرجات متفاوتة في متطلبات اخلاصة باألرشفة وطرق 
احلفظ واالسترجاع وآليات التطبيق التنفيذ في السياسات 
واإلجراءات وخطوات الرقمية للوثائق ضمانا جناح إدارة 

احملتوى.
وأضاف الشمري ان هذه الورشة صممت ملوظفي الوثائق 
والعاملني في تقنيات املعلومات وإدارة املعرفة والراغبني 
في التعرف على إع��ادة هيكلة ال��دورة املستندية للوثائق 
والسجالت مبختلف أنواعها التقليدية داخل األمانة بهدف 
توفير مفاهيم ومصطلحات نظم إدارة الوثائق والسجالت 
واحملتوى الرقمي في األمانة وتسليط الضوء على أوجه 
التشابه واالختالف في العالقات املتبادلة بني البيانات 
والوثائق والسجالت واحملتوى بينهم والوقوف على أهمية 
إدارة الوثائق وإدارة املعرفة في إط��ار متماسك وتوفير 
األطر التفصيلية إلعداد أدلة العمل والسياسات واإلجراءات 

اخلاصة بالوثائق وطرق حفظها واسترجاعها.
 وذك��ر ان م��ح��اور ورش��ة العمل تناولت العديد من 
امل��وض��وع��ات منها ال��وث��ائ��ق ودراس�����ات ن��ظ��م احلفظ 
واالسترجاع واألرش��ي��ف اإللكتروني واألرش��ف��ة الذكية 
واإلدارة للسجالت والوثائق وموقع األرشيف في األمانة 
واستراتيجيات إدارة احمل��ت��وى وإدارة ب��ال أوراق كما 
تضمنت أه��داف برنامج األرشيف اإللكتروني للمستفيد 

ومزايا وصفات برامج األرشفة اإللكترونية وبيئة برامج 
األرشيف اإللكتروني وخطوات تنفيذ اإلدارة اإللكترونية 
واملتطلبات األساسية لبرامج نظم إدارة الوثائق)األرشفة( 
وخدمات الوثائق والسجالت في إدارة املعرفة والتكامل بني 
أنظمة إدارة الوثائق والسجالت باالضافة الى فهم وتطبيق 
املبادئ املتقدمة للوثائق اإللكترونية وإدارة السجالت 

وأن تكون األم��ان��ة العامة للتخطيط مجهزة ب��األدوات 
الالزمة لتنفيذ النظم واإلج���راءات اخلاصة بالوثائق أو 
تبسيط النظم القائمة وفهم ومعرفة تقنيات جديدة في 
إدارة الوثائق وتسهيل االنتقال الي إدارة بال أوراق داخل 
األمانة وإدراك وفهم أعمق لدراسات املعلومات ذات العالقة 

بالوثائق.
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اجتمعت اجلمعية الطبية 
الكويتية م��ع ممثلي ال��رواب��ط 
ال��ط��ب��ي��ة و ال���زم���الء االط���ب���اء 
بحضور وزي��ر الصحة د. جمال 
احلربي ملناقشة االلية املتبعة 
في التحقيقات و تنفيذ األحكام 
وكيفية التعامل مع اجلسم الطبي 
من قبل اجلهات االمنية ، وذلك 
بعد ص��دور اح��ك��ام جنائية في 
درجاتها االول��ى بالسجن  لعدد 
م��ن االط��ب��اء اجل��راح��ني  متعلقة 

ب«األخطاء الطبية« 
واك��د األم��ني ال��ع��ام للجمعية 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة د.م��ح��م��د 
القناعي ف��ي تصريح صحافي 
على هامش االجتماع ال��ذي عقد 
مساء ام��س االول ف��ي اجلمعية  
ان���ه  مت االت��ف��اق والتنسيق مع 
ال��وزي��ر احل��رب��ي   للتنسيق مع  
وزارة الداخلية عن طريق وزارة 
الصحة  لسد »الفراغ التشريعي« 
في االلية املتبعة في التحقيقات 

وتنفيذ األح��ك��ام م��ع »اجل��س��م 
الطبي« ،مشيرا الى ان اجلمعية  
ستجتمع قريبا مع املسئولني في 
وزارة الصحة لوضع التصور 

التشريعي ال��ذي  يحفظ حقوق 
املرضى و االطباء بنفس الوقت،، 
وال��ذي سيتم متابعته من خالل 
عضوية اجلمعية في اجتماعات 

اللجنة الصحية مبجلس االمة.
واف���اد ب��أن اجلمعية الطبية 
ستبذل ق��ص��ارى جهدها الق��رار 
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي م��ن شأنها 
حماية »االطباء« والتي مت رفع 
بعض منها الى مجلس األمة، الفتا 
الى ان الوزير احلربي اكد على 
تعاونه مع اجلمعية الصدار تلك 
التشريعات التي من شأنها خلق 
اجلو املالئم لألطباء لتأدية عملهم 
مما سيعود بالنفع  علًىاخلدمات 

الصحية..
وذكر د.القناعي أن املجتمعني 
أعربوا عن تعاطفهم مع زمالؤهم  
الذين صدر في حقهم حكم درجة 
اولى بالسجن وتضامنهم معهم  
، حيث أكدوا في نفس الوقت على 
ثقتهم  بعدالة القضاء في دولة 

الكويت على أنصاف احلق.

القناعي: التنسيق مع »الداخلية« لسد 
الفراغ التشريعي في آلية  التحقيقات 

وتنفيذ األحكام مع اجلسم الطبي

د.محمد القناعي

تصوير محمد صابر أعضاء مجلس األمة  

جانب من ورشة العمل

للمحافظة  احلكومة  ورؤية  التغير  تواكب  »األشغال«  من  خطة  هناك  تكون  أن  يجب  السويط: 

ع�������ب�������دال�������ل�������ه ف�����������ه�����������اد: م������ح������اف������ظ������ة اجل������������ه������������راء ت������ف������ت������ق������د إل��������������ى ال������ك������ث������ي������ر م�����������ن اخل���������دم���������ات

زم�������ن م�������ن�������ذ  امل������ت������ع������ط������ل������ة  اخل������������دم������������ات  م����������ن  ت����������������أن   »اجل���������������ه���������������راء«  احل������������ج������������رف:  م����������ب����������ارك 

فريق الغوص يرفع
10 أطنان من املخلفات في ساحل »الزور«   

أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية جن��اح احلملة البيئية 
الكبرى لرفع املخلفات ع��ن شاطئ شمال 
)ال��زور( وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت 

وشركة شيفرون السعودية.
 وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ل )كونا( 
أن حملة تنظيف ساحل شمال )الزور( جنحت 
في رفع 10 اطنان من مخلفات بالستيكية 
وبراميل وقطع خشبيه كبيرة وشباك صيد 

وإطارات ومخلفات أخرى على مرحلتني.
 وأضاف الفاضل ان هذه املخلفات جاءت 

إل��ى ال��ش��اط��ئ م��ن خ��الل ال��ت��ي��ارات املائية 
والرياح الشمالية وجتمعت بالساحل والذي 
يبلغ طوله أربعة كيلومترات حيث استغل 
الفريق إنحسار ماء البحر بهدف سهولة رفع 
املخلفات الضارة عبر االستعانة بسيارات 
نقل تابعة لبلدية الكويت وجرافات ونقلها 

إلى مواقع التجميع.
 وأوض���ح أن س��اح��ل )ال����زور( يعد من 
السواحل البيئية املهمة نظرا لتمتعه بالكثير 
من احلياة الفطرية ويعتبر محمية طبيعية 
م��ا اث��رى ت��واج��د االس��م��اك والكائنات فيه 

ويقابل هذا الساحل مواقع كبرى للشعاب 
املرجانية وقيعان حت��وي احمل���ار إضافة 
إلى املوقع الرئيسي حملميات جابر الكويت 
البحرية. وشكر الفاضل تعاون اجلهات 
اجلاد مع الفريق في إجناز هذا العمل البيئي 
وت��ق��دمي كافة التسهيالت ال��الزم��ة مشيرا 
ال��ى اعتزام الفريق تنظيم حمالت تنظيف 
ل��س��واح��ل ال��ك��وي��ت مب��ش��ارك��ة املتطوعني 
ومنظمات املجتمع املدني بهدف نشر الوعي 
البيئي واحمل��اف��ظ��ة على البيئة البحرية 

جانب من رفع املخلفاتومكوناتها.


