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ديــــوانيــة

ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :م� � �ش � ��روع «ن � �ي � ��وك � ��وي � ��ت» ي� �ه ��دف
إلى إطالع املواطنني على آخر مستجدات املشاريع

املهند�س عبدالعزيز االبراهيم متحدثا يف ديوانية �سعد بن دبالن

وزي��ر ال�ك�ه��رب��اء :م��اض��ون ف��ي حتقيق رؤية
صاحب السمو بتحويل الكويت ً
مركزا مال ً ّيا
األش�������������غ�������������ال حت���������������رص ع��������ل��������ى ت������ل������ب������ي������ة اح���������ت���������ي���������اج���������ات ال��������ن��������اس
ج�����������������ادون ف���������ي ال�������ق�������ض�������اء ع������ل������ى ك�����ث�����ي�����ر م���������ن م������ش������اك������ل امل������واط������ن���ي��ن
���روع���ا ل��ل��ط��رق ل��ط��رح��ه��ا ال���ع���ام اجل����اري
ت��ص��م��ي��م وجت��ه��ي��ز أك���ث���ر م���ن  40م���ش ً
كتب :عبدالله الشمري
خ�لال زيارت��ه ديواني��ة �س��عد ب��ن دب�لان يف
منطقة الدوحة ،ب�ص��حبة النائب عودة الرويعي،
�ش��دد وزير الأ�ش��غال العامة وزير الكهرباء واملاء
املهند�س عبدالعزيز الإبراهيم على امل�ضي قدما يف
حتقيق ر�ؤية �س��مو امري الب�لاد يف حتويل الكويت
�إىل مركز مايل يف املنطقة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن وزارة الأ�ش��غال حتر���ص عل��ى
تلبية احتياج��ات النا�س ،ولديه��ا رغبة حقيقية
يف الق�ض��اء عل��ى كث�ير من امل�ش��اكل الت��ي تتعلق
باالزدحام��ات املروري��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن الط��رق
اجلدي��دة التي يت��م �إن�ش��ا�ؤها حاليا ،وم��ن �أهمها
طريق اجلهراء وطريق جمال عبدالنا�رص� ،سوف
حتدث نقلة حقيقية يف الكويت.
وقال :دائما ما �أحر�ص على زيارات خمتلفة
للمناطق لال�ستماع �إىل النا�س عن قرب ،و�أخريا
�أجريت عدة م�شاريع باملحافظات عر�ضنا فيها
م�شاريع الوزارة املختلفة الإن�شائية �أو املتعلقة
بال�صيانة �أو الطرق ،الفتا �إىل ان م�رشوع خزان
الدوحة من امل�ش��اريع املهمة وال��ذي يهدف �إىل
ان�ش��اء خزان ال�س��تيعاب التدفق ملياه االمطار
نتيجة للزيادة يف م�ساحة مناطق جتميع مياه
االمطار لتحويله �إىل مناطق بعيدة ،بالإ�ضافة
�إىل جتنب حدوث طفح وفي�ض��ان ملياه االمطار
م�س��تقبال ،و�إم��كان ا�س��تفادة الهيئ��ة العام��ة

للزراعة وال�ثروة ال�س��مكية من مي��اه االمطار
املوجودة يف اخلزان.
وق��ال :ه��ذا اخل��زان يخ��دم منطق��ة الدوح��ة
واملناط��ق القريب��ة منه��ا ،الفت��ا �إىل �أن امل��شروع
يت�ضمن ان�شاء خزان حتت �س��طح االر�ض ب�سعة
� 50ألف جالون ،لتحويل تدفق املياه من جمرور
�ش��مال الدوح��ة وتخزينه��ا وم��ن ث��م التحك��م يف
تدفقه��ا م��رة اخ��رى بكمي��ات اق��ل �إىل املج��رور
نف�س��ه ،بالإ�ض��افة �إىل  3م�ض��خات ذات طاق��ة
تدفق منخف�ض��ة (م�ض��ختان للت�ش��غيل وواحدة
احتياطي) م��ع مفاتيح التحك��م واملجال�س لربط
النقط��ة املح��ددة وع��دد  4م�ض��خات ذات ارتفاع
منخف�ضة بطاقة تدفق عالية.
وقال :هناك عمل جاد من كل االطراف داخل
امل�ش��اريع لإجنازها وفقا للمواعي��د التعاقدية
لال�س��تفادة منه��ا يف تطوي��ر وحتدي��ث �ش��بكة
الطرق يف البالد التي تع��د �إحدى ركائز التنمية
والتي ن�سعى من خاللها �إىل حتقيق رغبة �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �ص��باح الأحمد حفظه اهلل �إىل
حتوي��ل الكويت �إىل مركز م��ايل وجتاري عاملي،
م�ؤكدا �أن عجلة التنمية يف البالد ت�س�ير ب�ش��كل
ممتاز ،ولن تتوقف.
بدوره ثمن �ص��احب الديوان �س��عد بن دبالن
زيارة الوزير الإبراهيم �إىل ديوانه ب�صحبة النائب
ع��ودة الرويع��ي ،واال�س��تماع �إىل م�ش��اكل النا�س
وق�ض��اياهم ،م�ؤك��دا �أن الوزير الإبراهي��م ينتهج

بهذا اال�س��لوب نهجا جدي��دا من �ش���أنه �أن يجعل
امل�س���ؤول يف احلكومة يعرف عن قرب احتياجات
النا�س ومطالبهم.
ومتنى بن دبالن �أن تتك��رر مثل هذه الزيارات
لباق��ي ال��وزارات ،الفت��ا �إىل ا�ستح�س��ان رواد
الديوانية ل��شرح الوزير الإبراهي��م الذي �أعطاهم
�أمال يف م�ستقبل �أف�ض��ل يرونه ب�أعينهم ،من خالل
م�ش��اريع التنمي��ة الت��ي يقيمه��ا �أبن��اء الكوي��ت
ب�سواعدهم اليوم.
ولف��ت �إىل �أن الوزي��ر تط��رق خالل الزي��ارة �إىل
�أهمي��ة امل�ش��اريع الك�برى الت��ي يت��م �إن�ش��ا�ؤها،
خا�ص��ة �أن هناك خطة �ش��املة ومتكاملة لتطوير
منظوم��ة الطرق يف جمي��ع مناطق الدولة� ،س��واء
الداخلي��ة منه��ا �أو اخلارجية ،بالإ�ض��افة �إىل ربط
الط��رق احلدودية ال�ش��مالية واجلنوبي��ة بهدف
رفع م�س��توى الطاقة اال�س��تيعابية للطرق ورفع
كفاءته��ا لتوف�ير االن�س��يابية واملرون��ة املرورية
للطرق ب�شكل عام.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الوزي��ر الإبراهيم تطرق كذلك �إىل
ت�صميم وجتهيز �أكرث من  40م�رشوعا من م�شاريع
الطرق �س��يتم ط��رح �أغلبها خالل الع��ام اجلاري
وبداية العام املقب��ل ،الفتا �إىل �أن الوزارة �س��تقوم
بطرح ع��دد من امل�ش��اريع خ�لال الف�ترة القريبة
املقبل��ة كم�رشوع تطوي��ر الدائ��ري الأول وتطوير
�ش��ارع القاهرة وتطوير اجلزء الغربي من طريق
الدائري اخلام�س وم�رشوع تطوير �ش��بكة الطرق
يف منطقة الوزارات اجلديدة يف جنوب ال�رسة.
وب�ين �أن م�رشوع تطوير طريق اجلهراء يعترب
من امل�ش��اريع الرائدة التي تنفذها وزارة الأ�شغال
خالل الفرتة احلالي��ة ،وميثل �أ�ض��خم م�رشوع يف
الدول��ة و�أحد �أ�ض��خم م�ش��اريع الط��رق متعددة
الأدوار يف الع��امل ،الفت��ا �إىل �أن امل��شروع �س��يتم
افتتاحه ب�ش��كل مرحل��ي ولن يت��م االنتظار حتى
يتم �إجنازه بالكامل.
و�أو�ض��ح �أن الأ�شغال �س��تقوم بافتتاح بع�ض
الأج��زاء املنتهي��ة منه �أم��ام م�س��تخدمي الطريق
من �أجل ت�س��هيل وان�س��يابية احلركة املرورية يف
البالد.
ولف��ت �إىل �أن الأ�ش��غال ب�ص��دد ط��رح م�رشوع
تطوير �ش��ارع القاه��رة الذي �سي�س��اهم يف تطوير
احلرك��ة املروري��ة يف املنطق��ة وزي��ادة الق��درة
اال�ستيعابية للطريق حتى العام  ،2030مبينا �أن
امل�رشوع يت�ض��من ثالثة تقاطعات رئي�سية و�ستة
ج�س��ور وثالثة �أنفاق خلدمة العدي��د من املناطق
املحيطة بامل�رشوع.
وق��ال �إن الأ�ش��غال انته��ت من �أعمال ت�ص��ميم
م�رشوع تطوير �ش��بكة الط��رق يف منطقة الوزارات
بجن��وب ال�رسة ال��ذي يتك��ون من ث�لاث مراحل،
مب��ا يجعل م��ن حرك��ة املرور ح��رة للو�ص��ول �إىل
م�ست�ش��فى ال�ش��يخ جاب��ر ،ويت�ض��من امل��شروع
تطوير  11كيلومرتا من الط��رق وثالثة تقاطعات
رئي�س��ية وثماني��ة ج�س��ور علوي��ة� ،أحدها يربط
الدائري ال�س��اد�س بامل�ست�ش��فى مبا�رشة دون �أي
تقاطعات �أو �إ�شارات.

�أعل��ن وزي��ر الدولة ل�ش���ؤون جمل���س الوزراء
ال�ش��يخ حممد عب��داهلل املب��ارك ال�ص��باح اطالق
جمل�س ال��وزراء م�رشوع «نيوكوي��ت» الإعالمي
اجلديد «،»NEWKUWAITGOV.COM
الذي �سي�ش��كل نقلة نوعي��ة يف جمال ال�ش��فافية
احلكومي��ة والتعام��ل الر�س��مي ،فيم��ا يتعل��ق
بامل�شاريع احلكومية.
وقال ال�ش��يخ حممد العب��داهلل� :إن م�رشوع
«نيوكوي��ت» يه��دف �إىل تعري��ف املواطن�ين
ب�آخر م�ستجدات امل�ش��اريع احلكومية� ،سواء
امل�ش��اريع قي��د التنفي��ذ �أو تل��ك امل�س��تهدف
تنفيذها م�س��تقبال ،م�ؤكدا انه �سيكون ب�إمكان
املواطن�ين االطالع على �آخر �أخبار امل�ش��اريع
احلكومية من خالل هذا امل�رشوع.
و�أو�ض��ح �أن «نيوكوي��ت» �س�يركز عل��ى عدة
�أه��داف رئي�س��ية �أهمه��ا ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى
اجله��ود املخل�ص��ة التي يق��وم به��ا العاملون يف
خمتلف اجلهات احلكومي��ة �إىل جانب بث الروح
الإيجابي��ة والتفا�ؤلي��ة يف املجتم��ع الكويت��ي،
�إ�ض��افة �إىل تعزي��ز ال�ش��فافية احلكومي��ة م��ع
املواطن�ين من خ�لال الإعالن عن مواعي��د �إجناز

ال�شيخ حممد العبداهلل

امل�شاريع و�آخر ما و�صلت �إليه عملية التنفيذ.
وذكر �أن من �أهداف امل�رشوع �أي�ضا ت�شجيع
القي��ادات الو�س��طى يف اجله��ات احلكومي��ة
املنف��ذة للم�ش��اريع عل��ى �إب��راز اجنازاته��ا،
ال�س��يما ما يتعلق بت�س��ليم هذه امل�شاريع يف
مواعيدها املحددة دون ت�أخري.

و�أك��د ال�ش��يخ حمم��د العب��داهلل �أن امل��شروع
�سيعمل على مد ج�رس من التوا�صل بني املواطنني
واجله��ات احلكومية املعني��ة بتنفيذ امل�ش��اريع
وتعزي��ز الثق��ة بني املواطن�ين واحلكوم��ة ،فيما
يتعلق بامل�رشوعات قيد التنفيذ.
وب�ين �أن ه��ذا امل��شروع �س��يكون «اجله��ة
الر�س��مية واملرجعي��ة االوىل بالن�س��بة لو�س��ائل
االع�لام ،فيم��ا يتعل��ق بجمي��ع الأم��ور املتعلقة
بامل�ش��اريع ،خ�صو�ص��ا �أن كث�يرا من امل�ش��اريع
ال�س��ابقة واحلالية ي�ش��وب تنفيذه��ا العديد من
الإ�ش��اعات واالخب��ار امل�رسب��ة غ�ير الدقيق��ة يف
غياب م�ص��در �إعالمي ر�س��مي معني بامل�ش��اريع
والرد على كل ما يثار حولها».
و�أ�ش��ار �إىل �أن جمل���س ال��وزراء يه��دف من
خالل ه��ذا امل��شروع �أي�ض��ا �إىل الت�أكي��د على
جديته يف تنفيذ امل�ش��اريع املدرجة يف خططه
دون ت�أخ�ير �أو عرقل��ة له��ا ،كم��ا �أن��ه ي�ؤك��د
لل�ش��عب الكويتي من خ�لال «نيوكويت» �أن
للمواطن�ين احلق يف االطالع عل��ى �آخر �أخبار
امل�ش��اريع قي��د التنفيذ وجتنب اال�س��تماع �إىل
�أخبار من غري امل�صدر الر�سمي لها.

فعاليات أش��ادت باملشروع اإلعالمي ملجلس ال���وزراء إلب��راز إجن��ازات املشاريع

«ن � �ي� ��و ك � � ��وي � � ��ت» ..ن� �ق� �ل ��ة ن ��وع �ي ��ة
ف� � � ��ي ال� � �ش� � �ف � ��اف� � �ي � ��ة احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة
كثيرا في املشاريع التي تبني إجنازاتها للشعب
القناعي :احلكومة تأخرت ً
ال����غ����امن :ف���ك���رة ج���ي���دة ل���ل���رد ع��ل��ى االت���ه���ام���ات ال���ت���ي ت���ك���ال للحكومة
اخل����ض����ر :احل���ك���وم���ة ب���ه���ذا امل����ش����روع ت���ض���ع ن��ف��س��ه��ا م���وض���ع احملاسبة
كتب :سامر السندوبي
�أ�شاد عدد من الفعاليات بامل�رشوع
االعالم��ي «نيوكويت» ،ال��ذي �أعلنه
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
ال�ش��يخ حمم��د العب��داهلل ،معتربين
انه «نقلة نوعية» يف جمال ال�شفافية
احلكومي��ة والتعامل الر�س��مي ،فيما
يتعلق بامل�شاريع احلكومية.
وق��ال �أم�ين ��سر جمعي��ة
ال�ص��حافيني الكويتي��ة في�ص��ل
القناع��ي �إن احلكوم��ة ت�أخ��رت في�صل القناعي
كثريا يف مث��ل هذه امل�ش��اريع التي
من خاللها تبني �إجنازاتها لل�شعب
الكويت��ي ،م�ش�يرا �إىل �أن دور الإع�لام مه��م ج��دا يف
�إبراز امل�ش��اريع التنموية التي تق��وم بها احلكومة
الكويتي��ة ،فال يعق��ل �أن تقوم احلكومة مب�ش��اريع
�ض��خمة وال يع��رف عنه��ا املواط��ن �ش��يئا ،ومث��ل
امل�رشوع من �ش�أنه �أن يحقق ال�شفافية لأن احلكومة
�ستخرج وتعطي للجمهور ك�شف ح�ساب مبا قامت
بعمل��ه ،م�ؤيدا تل��ك اخلطوة الت��ي من �ش���أنها قتل
ال�شائعات يف مهدها.
و�أ�ض��اف القناع��ي :يج��ب �أن يك��ون امل��شروع
الإعالم��ي متكامال م��ن حيث تبي��ان القيم��ة الإجمالية
للم�ش��اريع التنموي��ة وال��شركات الت��ي متت تر�س��ية
املناق�ص��ات عليها ،بالإ�ض��افة �إىل الإف�ص��اح عن املبالغ
الت��ي تتقا�ض��اها تلك ال��شركات ،م�ؤك��دا �أن ه��ذا الأمر
من �ش���أنه تعزيز ال�ش��فافية يف برنام��ج عمل احلكومة،
فكم من م��شروع ال يعرف عنه املواطن �ش��يئا ،بل يراه
م��رة واحدة خرج �إىل النور فهن��اك كثري من املواطنني ال
يعلمون الإجنازات احلكومية ،وهذا امل�رشوع من �ش�أنه
�أن يقوم بت�سليط ال�ضوء عليها.
وتابع القناعي :انا م�ؤمن دائما ب�أن العمل الإعالمي
هو ر�أ�س احلربة يف امل�ش��اريع التنموية التي من �ش�أنها
امل�س��اهمة يف وق��ف ب��ث ال�ش��ائعات ،الت��ي من �ش���أنها
�رضب امل�ش��اريع التنموي��ة ،فاحلكومة توج��ه من هذا
امل�رشوع ر�س��الة �إىل املواطن الكويت��ي �أن ما مت �إجناره
من ه��ذا امل�رشوع �أو ذاك ما ن�س��بته كذا وك��ذا ،وهذا من

د .عبداهلل الغامن

�ش���أنه امل�س��اهمة يف اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي يف املجتمع،
باال�ضافة �إىل منح الثقة من قبل املواطن يف احلكومة.
فيما قال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الكويت
د .عب��داهلل الغ��امن� :إن ه��ذا امل�رشوع كمتح��دث �إعالمي
ر�س��مي من قبل احلكومة لكي يع��رف املواطن ما تقوم
به احلكومة من م�رشوعات تنموي��ة ،فهذا امل�رشوع من
�ش���أنه الرد على االتهامات التي ت��كال �إىل احلكومة من
هنا �أو هناك ،م�ؤكدا �أن احلكوم��ة مطالبة من خالل هذا
امل�رشوع ب�أن تك��ون لديها القدرة عل��ى الفعل وال يجب
ان تكون ردة فع��ل وان تكون احلكوم��ة مبادرة بطرح
م�ش��اريعها التنموي��ة م��ن خ�لال متحدثه��ا الإعالم��ي
اجلدي��د «نيوكوي��ت» ،كم��ا يج��ب ان تك��ون احلكومة
مب��ادرة �إىل ط��رح امل�ش��كالت الت��ي تعي��ق امل�ش��اريع
التنموية بدال من ان تخرج اال�شاعات من هنا وهناك.
وب�ين الغ��امن �أن ه��ذا امل��شروع م��ن �ش���أنه ط��رح
امل�ش��اريع التنموية ام��ام املواطنني لتعزيز ال�ش��فافية
احلكومي��ة ،فاحلكوم��ة مطالب��ة بع��د ه��ذا امل��شروع
ب���أن تخ��رج �إىل املواطنني كل ف�ترة من الف�ترات لتبني
م��ا مت اجنازه م��ن امل�ش��اريع التنموية ،وال ت�ترك الأمر
لل�ش��ائعات والقيل والقال و�أن تك��ون هناك خطة لتلك
امل�ش��اريع التنموية ،و�إذا كان هناك تق�ص�ير يف م�رشوع
م��ا يف الوقت فتجب حما�س��بة م��ن يق��وم بتعطيل تلك
امل�شاريع ،ويجب اي�ضاح هذا الأمر للمواطنني.
و�أك��د الغ��امن �أن ه��ذا امل��شروع �سي�س��اهم يف التزام
احلكومة �أم��ام املواطنني مبوع��د امل��شروع ،متمنيا �أن
يعتمد ه��ذا امل�رشوع على مبد�أ ال�ش��فافية ب��دال من ترك

الأمور لل�شائعات التي تخرج والتي من
�ش���أنها �أن حتدث ت�أزميا �سيا�س��يا و�أن
تخرج احلكومة للنا�س كل فرتة وتقول
لهم ه��ذا م��ا مت اجن��ازه م��ن م�ش��اريع
تنموية.
من جانبها قالت النا�شطة ال�سيا�سية
د .خالدة اخل��ضر :هذا امل�رشوع بالفعل
م�رشوع جبار كنا نحتاجه منذ �سنوات
طويل��ة لتبي��ان احلقائق �أمام ال�ش��عب
الكويت��ي ،فال�ش��عب م��ن املمك��ن �أن
ي�س�ير بجوار م�رشوع �ض��خم كجامعة
ال�ش��دادية �أو الط��رق الت��ي تق��وم على
ان�ش��ائها احلكوم��ة الآن �أو م�ست�ش��فى
جاب��ر �أو غريه��ا م��ن تل��ك امل�ش��اريع
ال�ضخمة وال يعرف عنها �شيئا �سوى �أن هناك م�رشوعا
ينتظر �أن يتم االنتهاء منه� ،أال وهو م�رشوع م�ست�ش��فى
جابر �أو م��شروع جامع��ة «ال�ش��دادية» �أو غريهما من
امل�ش��اريع ،لكنه يف الوقت نف�س��ه ال يدري ماذا مت داخل
الأ�س��وار فهذا امل�رشوع الإعالمي والذي �أعلن عنه وزير
الدولة ل�ش���ؤون جمل���س الوزراء ال�ش��يخ حممد عبداهلل
املبارك من �ش���أنه الق�ضاء على تلك الأمور ،بل ويو�ضح
احلقائق �أمام املواطنني.
وتابع��ت اخل��ضر :منذ زم��ن ،ونح��ن نطال��ب ب�أن
تك��ون هن��اك ت�رصيح��ات للم�س���ؤولني عن امل�ش��اريع
التنموي��ة وما مت اجن��ازه فيه��ا ،م�ش�يرة �إىل ان الإعالم
عن امل�شاريع التنموية بهذه الطريقة املعلنة من �ش�أنه
�أن مين��ح احلكومة ثق��ة املواطن ،بل �سي�ش��عر املواطن
ب�أن��ه م�ش�ترك م��ع احلكوم��ة يف م�ش��اريعها التنموية
و�أن احلكوم��ة لديها برنامج عمل تقوم به فكل ان�س��ان
يتمن��ى �أن تكون لدي��ه حكومة تعمل وجتته��د لتنمية
دولته.
و�أكدت اخل�رض �أن احلكومة من خ�لال هذا امل�رشوع
ت�ضع نف�سها مو�ضع املحا�سبة ،من خالل حتديد خطة
العمل عرب الإعالن عنه��ا والإعالن عن االنتهاء منها من
خالل جدول لتلك اخلطة ،ولكن يف الوقت نف�سه ال يجب
ان يك��ون ه��ذا الأم��ر على ح�س��اب اجل��ودة والنوعية،
م�ؤكدة ان هذا االمر من �ش�أنه �أن يعزز من مبد�أ ال�شافية
واحلكم ال�صالح الر�شيد ،م�ؤكدة على ت�أييدها ملثل هذه
امل�شاريع.

