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أكدت جمعية أولياء امور املعاقني حرصها على العمل حتت ش����عار 
»في دمجي سعادتي«، مبينة ان سعادة هذه الفئة تكمن في دمجهم مع 

اآلخرين واحتوائهم.
وعبرت عضو مجل����س ادارة اجلمعية هناء الصانع ل� »كونا« امس 
عن شكرها للشركة الكويتية إلدارة الطيران على تشغيلها املعاقني في 

البرنامج الصيفي ضمن مقاهي »كوستا« للسنة الثالثة على التوالي.
وأش����ارت الصانع الى ان اجلمعية نظمت رحالت ترفيهية للمعاقني 
ومتت زيارة املركز العلمي اضافة الى تشغيلهم في مقاهي »كوستا« داعية 

القطاع اخلاص الى االهتمام بهذه الفئة وتأمني العمل املناسب لهم.

جمعية أولياء أمور 
المعاقين: نحرص 
على تحقيق شعار 

»في دمجي سعادتي«

فريق الغوص ينتشل مركباً من نقعة الشامية بطول 44 قدماً
قال فريق الغوص الكويتي امس انه انتشل 
مركبا )لنج( طوله 44 قدما ووزنه 8 أطنان من 
نقعة الشامية في عملية استغرقت 5 ساعات. 
وأوضح عضو الفريق محمد الصرعاوي ل�»كونا« 
انه مت جتهيز املعدات الالزمة قبل يوم من عملية 
االنتش����ال ضمن ضوابط األمن والسالمة بعد 

تسلمهم طلب املساعدة.
واض����اف الصرع����اوي ان الفريق اخذ في 
االعتبار احتمال حدوث تسريبات من الزيوت 
او الوقود يحملها املركب وما تشكله من خطر 
على البيئة البحرية، مش����يرا الى ان أسلوب 
الفريق العلمي ومهارته كان لهما الدور األساسي 
في تنفيذ املهمة بأقصر وقت ممكن. وأفاد بأن 
الفريق استخدم احلقائب الهوائية في عملية 
االنتشال اضافة الى األحزمة واحلبال واملضخات 
املائية لسحب املياه داخل املركب. وأكد ان الفريق 
التابع للنادي العلمي على استعداد تام لتلبية 
أي نداءات مساعدة او تقدمي اي دعم يدخل ضمن 
عمله التطوعي الذي يهدف الى حماية البيئة 

جانب من عملية انتشال املركبالبحرية الكويتية من التلوث.

أعمال ضخمة لصيانة الساحات والطرق في كل أرجاء الدولة

»األشغال«: صيانة طرق بنيد القار و»ق3 و1« في الشويخ الصناعية
الشامية ومواقف  الداخلية في  والشوارع 
جمعية الدعية التعاونية ومواقف مدرسة 
مرمي بنت عبد امللك في اخلالدية ومواقف 
نادي الش����هيد خالد اجلي����ران في كيفان 
والس����احات حول مبنى اجلمارك ووزارة 
املواصالت مبنطقة الشويخ الصناعية وحول 

حدائق عامة ومدارس مبنطقة كيفان.
وأضافت ان هناك أعماال يجري تنفيذها 
من اهمها استحداث دوار على شارع أبوظبي 
مقابل منطقة الدوحة وصيانة الطرق الداخلية 
للقطعتني )2 و1( في اليرموك وصيانة سوق 
الصفارين خل����ف مجمع األوقاف وصيانة 
شوارع الشرق الصناعية. وبينت ان هناك 
صيانة ملبان ومنشآت حكومية لعدة مواقع 
مختلفة في محافظة العاصمة اهمها صيانة 
املباني والغرف داخ����ل مبنى قصر العدل 
واملباني الداخلية واجلهات اخلارجية لقصر 
نايف ومباني الداخلية وأعمال صيانة للقاعة 
األميرية ملس����جد الدولة الكبير. وأضافت 
ان األعمال تشمل صيانة املباني الداخلية 
ملتحف الكويت الوطني وجميع املس����ارح 
التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب واملبنى الرئيسي للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب إضافة الى صيانة 

جذرية ملباني مقسم النزهة.

بن القاسم وصيانة مواقف سيارات نادي 
الش����وارع  أكتاف  الصليبخ����ات وتبليط 
الرئيسية مبنطقة الفيحاء واالرصفة حول 
مبنى التأمينات االجتماعية مبنطقة املرقاب 
ومواقف جمعية الدسمة التعاونية وجزء 

من شارع العروبة مبنطقة اخلالدية.
وتقوم أيضا بتبليط املنطقة الواقعة حول 
قصر نايف في القبلة وبعض احلدائق العامة 

على اس����تحداث مواقف سيارات احلرس 
الوطني وصيانة شارع االدريسي مبنطقة 
الفيحاء )قطعة 6( وصيانة الطرق الداخلية 
ملنطقة بنيد القار وصيانة الطرق الداخلية 
للقطعتني )3 و1( في الش����ويخ الصناعية 
وصيانة مواقف سيارات جمعية غرناطة.

وبينت انها تعمل على صيانة املواقف 
اجلنوبية لوزارة الدفاع على شارع محمد 

الكويت � كونا: قالت وزارة االش����غال 
ان قطاع هندس����ة الصيان����ة يقوم بأعمال 
ضخمة لصيانة شبكة واسعة من الطرق 
والشوارع واالرصفة االرضية والساحات 
في كل أرجاء الدولة، وذلك من خالل اتباع 
االساليب العلمية. وذكرت ادارة العالقات 
العامة بالوزارة في بيان صحافي أمس ان 
قطاع الصيانة يعد البرامج اخلاصة بصيانة 
شبكة الطرق وكل مكوناتها وبرامج للمشاريع 
ذات االولوية طبقا ألهمية املوقع والسرعة 
املطلوبة لالجناز. وأضافت ان الصيانة تأتي 
الزمني واالولوية وتبعا  البرنامج  حسب 
حلاالت املوقع، مشيرة الى ان هذا القطاع 
يقوم ايضا بتنفيذ وصيانة خدمات الطرق 
والشوارع س����واء من لوحات ارشادية أو 
لوحات مرورية أو خطوط أرضية أو جزر 
وسطى. وذكرت ان ادارة صيانة محافظة 
العاصمة للطرق والش����بكات تقوم حاليا 
بتنفيذ صيانة عامة للطرق والساحات في 
عدة مواقع أهمها استحداث طرق حول املقر 
الرئيسي للتأمينات االجتماعية في املرقاب 
وإعادة انشاء مواقف سيارات جمعية الدسمة 
التعاونية وصيانة طريق شاليهات الدوحة 

من جسر امغرة حتى الشاليهات.
واشارت الى ان صيانة العاصمة تعمل 

»األشغال« مستمرة في عملية صيانة الشوارع


