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الكليب: لجنة المناقصات أرسلت عروض األسعار الخاصة بمستشفى جابر لـ»األشغال«

فرج ناصر
اكد رئيس جلنة املناقصات املركزية احمد الكليب انه مت ارسال 
االسعار املقدمة من قبل الشركات املنفذة ملشروع مستشفى الشيخ 
جابر األحمد الى وزارة االش���غال وذلك لدراسة العروض املقدمة 
ومدى مطابقة االسعار للشروط واملواصفات في املناقصة ومن ثم 
التوصية بالعطاء املطابق للعقد العتماده من قبل جلنة املناقصات 

املركزية.

وعلل الكليب سبب عدم تقدم 5 شركات من أصل الشركات ال� 9 
املؤهلة للمشروع بأن ذلك راجع لظروف بعضها وكذلك لعدم اتفاق 
بني بعض الشركات العاملية واحمللية والتي كانت تربطهم شراكة 
فيما بينهم. وقال ان الش���ركات ال� 4 التي تقدمت لتنفيذ مشروع 
مستشفى الشيخ جابر االحمد هي شركة املقاولون العرب ب� 303 
ماليني دينار وكذلك شركة املجموعة ب� 309 وشركة اخلليج املتحدة 

ب� 316 مليون دينار وكذلك شركة الهاني ب� 328 مليون دينار.

»البحري«: الغوص الفعلي في هيرات البحرين اليوم
والحفل الشعبي في القرية التراثية بالمنامة الثالثاء

نواخذة وشباب الغوص وصلوا بسالم وأكدوا قدراتهم المتميزة

احمد الكليب

السفن الكويتية حلظة وصولها إلى مرفأ احملرق في البحرين

وصلت الى البحرين بسالم جميع سفن الغوص املشاركة في رحلة 
إحياء ذكرى الغوص ال� 21 التي ينظمها النادي البحري الرياضي حتت 
رعاية صاحب السمو األمير في الفترة من 23 اجلاري حتى 8 اغسطس 
املقبل، وذلك عقب رحلة بحرية امتدت مع مراسم »دشة الغواصني« التي 
أقيمت عصر اخلميس املاضي على س����احل النادي وامتدت الى صباح 
امس السبت. وأش����ار رئيس جلنة التراث علي القبندي الى ان رحلة 
»دشة الغواصني« الى مغاصات مملكة البحرين هي الرحلة االولى التي 
ينظمها النادي خارج الكويت وقد كانت ناجحة بكل املقاييس وبفضل 
اهلل تعالى، واستطاع النواخذة واملجدمية وهم من الشباب قيادة السفن 
بإمكانات رائعة شاركهم في ذلك البحرية من الغاصة والسيوب، فيما 
استطاع اجلميع التعامل مع االجواء البحرية الصعبة وارتفاع مستوى 

االمواج في بعض مراحل الرحلة بقدرات متميزة.
واضاف القبندي ان الس����فن اخلمس املش����اركة ف����ي الرحلة وهي 
مهداة من صاحب الس����مو االمير اجتهت الى البحرين عن طريق املياه 
اإلقليمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما وصلت الى فرضة 
البحرين الس����اعة العاشرة صباح امس، فيما مت تقدمي كل التسهيالت 
الالزمة لها من قبل األش����قاء في السعودية والبحرين، وان كل شباب 
الغوص املش����اركني في الرحلة التي ترعاها »زين« لالتصاالت بصحة 

جيدة ومعنويات عالية.
من جانبه، أشار مشرف عام الرحلة النوخذة يوسف النجار الى ان 
ممارسة الغوص الفعلي في »هيرات« البحرين وهي املناطق التي يكثر 
فيها احملار س����تبدأ من صباح اليوم األحد ومتتد حتى االربعاء املقبل، 
فيما سيقام مساء الثالثاء املقبل في القرية التراثية باملنامة حفل شعبي 
مبشاركة فرقة الفنون البحرية التابعة للجنة التراث ومبشاركة شباب 
الغوص، واضاف ان االش����قاء في البحرين الى جانب سفارة الكويت 

قدموا كل التسهيالت الالزمة لتنظيم الرحلة.
من جانب آخر، وفي اطار انشطة رحلة الغوص يستعد النادي حاليا 
إلقامة املراس����م الرس����مية لرحلة الغوص من خالل »دشة الغواصني« 
لرحلة مغاصات الكويت والتي ستقام الساعة الثامنة والنصف صباح 
اخلميس املقبل على ساحل النادي، وان هذه املراسم ستشمل كاملعتاد 
مغادرة سفن الغوص ساحل النادي متوجهة الى هيرات منطقة اخليران 
في الكويت، فيما سيقيم النادي احتفاال رسميا توجه من خالله الدعوة 
الكل الش����خصيات الرسمية واجلهات املعنية والهيئات الديبلوماسية 
وألهالي النواخذة واملجدمية والبحرية من ش����باب الغوص الى جانب 

دعوة اجلمهور بصفة عامة.
وقد أعرب النادي عن تقديره لوسائل االعالم والصحافة على تفاعلها 
االيجابي في تغطية انش����طة الرحلة، فيما اشاد مبا حظيت به رحلة 
الغوص الرس����مية الى الكويت برعاية ودعم كل من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية، ودار اخلليج لالستشارات 
الهندسية ومجموعة بودستور لتأجير السيارات، وشركة التكنولوجيا 
احلديث����ة لتعبئة مياه الش����رب )مياه األبراج(، وش����ركة تعبئة مياه 
الروضتني وشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية وشركة االسماك 
الكويتية املتحدة الى جانب جمعية الشرق التعاونية وجمعية القادسية 
التعاونية وجمعية الدس����مة وبنيد الق����ار التعاونية وجمعية الدعية 

التعاونية وعضو مجلس االدارة علي القطان.
وب����دوره قال القنصل الكويتي في البحرين عبداهلل اخلرافي خالل 
اس����تقباله للس����فن الكويتية في مرفأ احملرق إن هذه الرحالت جتديد 
لعبق املاضي واحملافظة عل����ى التراث اخلليجي من خالل إحياء مهنة 
اآلباء واألجداد. وأوضح أن تواصل اجليل الشاب مع املاضي يزرع في 

نفوسهم روح املسؤولية وحب العمل.


