
السبت 22 اغسطس 2009   3محليات

 صفر: بدء العمل في مخططات البنية التحتية للقطعتين
3 و4 بخيطان ونعمل على إنجاز مشروع مواقف الشاحنات 

دانيا شومان
أعلن وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر عن بدء العمل في اجناز املخططات لعمل البنية 
التحتية للقطعتني 3 و4 في منطقة خيطان، اللتني مت استمالكهما، 
الفتا الى انه جار حالي���ا مخاطبة اجلهات املختصة واحلصول 
على املوافقات لعمل البنية التحتية لهذه القطع التي مت حتويلها 
الى وزارة املالية والتي ستقوم بوضع آلية توزيع األراضي فيها 

على املواطنني فيما بعد.
وكش���ف د.صفر عقب افتتاحه ممش���ى الرميثية »ممش���ى 
النخيل« عصر أمس األول، النقاب عن االس���تعدادات اجلارية 
لفتح عطاءات مناقصة اجلزء الثاني من املرحلة األولي لتطوير 
جزيرة بوبيان »ميناء بوبيان« في 18 اكتوبر املقبل، وذلك بعد 
أن طالبت الش���ركات املشاركة في املناقصة متديد الفترة ملزيد 
من الدراسة والتقييم حتى يكون تقييما واقعيا وقريبا ملا هو 

مناسب لتنفيذ املشروع.
وح���ول آخر تطورات األوضاع فيما يخص اجلزء الثاني من 
مشروع مستشفى جابر األحمد قال: جنري حاليا عملية دراسة 
وحتليل للعطاءات، وبالفعل حصلنا على س���عر معقول أفضل 
من السعر السابق، وجار العمل على مخاطبة األجهزة الرقابية 
للتحضير وأخذ املوافقات لتوقيع املشروع عقب شهر رمضان 

املبارك.
وأش���ار د.صفر الى ان من املش���اريع املهمة واحليوية التي 
تقوم عليها الوزارة حاليا مشاريع مواقف الشاحنات، الفتا الى 
انه حسب قوانني الدولة، ينبغي أال تدخل تلك املواقف، املناطق 
املأهولة بالسكان، لذا مت تخصيص أربعة مواقف منها موقعان في 
محافظة اجلهراء وآخر في محافظة الفروانية ورابع في محافظة 
األحمدي، الفتا الى انه جار إعداد التصاميم ومن ثم طرحها، وفي 

حال االنتهاء من اإلنشاء سيتم تسليمهم الى شركة النقل العام 
الكويتية لتديرها.

وحول افتتاح ممشى الرميثية قال سيقدم خدمة طيبة لهواة 
رياضة املشي لتحقيق مقولة العقل السليم في اجلسم السليم، 
معربا عن أمله في استخدام املمشى من قبل كل الفئات واألعمار، 
ومتقدما بالش���كر لكل من تبرع وس���اهم في اجناز هذا املمشى 
املثالي، مشيرا الى ان هناك بعض اإلضافات التي ستقوم الوزارة 
بعملها على املمش���ى، مثمنا جهود مدي���ر إدارة صيانة حولي 
للطرق والشبكات الش���يخ م.عبدالعزيز الصباح وكل العاملني 

في اإلدارة.
وح���ول تكلفة املمش���ى قال الوزير صف���ر: 98% من تكلفته 
تبرع���ات من أهل اخلير والش���ركات، والباقي من قبل الوزارة، 
ويبلغ طوله 1150 مترا، مش���يرا الى ان الوزارة لديها العديد من 
املشاريع املماثلة، مادامت هناك حاجة لعمل مثل هذه املشاريع، 
وبالتعاون مع اجلهات األخرى في الدولة كالهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس���مكية، ووزارة الكهرباء واملاء، والبلدية واجلهات 
األخرى التي ساهمت في إنشاء هذا املشروع، إضافة الى املتبرعني 

من القطاع اخلاص.
من جانبه قال وكيل وزارة األش���غال م.عبدالعزيز الكليب، 
ان الهدف من تواجدنا هو تش���جيع قطاعات الوزارة املختلفة، 
املتمثلة في إدارات الصيانة، على عمل مثل هذه األمور عن طريق 
التبرعات وتنفيذ اعمال لها ارتباط مباش���ر باملجتمع، الفتا الى 
ان الدول���ة تقوم على تنفيذ الطرق والش���بكات اال ان مثل هذه 
األعمال تأتي نتيجة التعاون بني القطاع اخلاص والوزارة وبعض 
اجلهات احلكومية األخرى، الفتا الى انه عمل يس���تحق التقدير 

والثناء للقائمني عليه.
وأش���ار الى ان هناك خططا تضعها ال���وزارة لعمل ممرات 

املشاة اال ان جناحها من عدمه يعتمد على مدى تعاون الشركات 
والقطاعات األخرى، وم���دى تفاعل اإلدارات املعنية األخرى مع 
الوزارة، الفتا الى ان املهم ليس إنشاء املمشى بل احملافظة عليه 
وما يحويه من ألعاب وأجهزة، مش���يرا الى ان هذا دور املواطن 

واجلمعيات والوزارة وكل من قام على تنفيذه.
وش���جع الكليب فكرة إنشاء هيئة ملتابعة املشاريع الكبرى، 
الفتا الى انه يفترض أن جتد املش���اريع الكبرى عناية كبيرة ملا 
لها من ارتباط مباش���ر مع رغبة صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد في أن تتح���ول الكويت الى مركز جتاري ومالي 
واقتصادي، لذا نحن مع إنشاء هذه الهيئة ونتمنى أن نراها في 
القريب العاج���ل، الفتا الى انه ال توجد خطط حالية موضوعة 

إلنشائها وإمنا هذه الفكرة ليست غائبة عن احلكومة.
بدوره أعل���ن مدير إدارة صيانة حولي للطرق والش���بكات 
الش���يخ م.عبدالعزيز الصباح، ان هناك العديد من املش���اريع 
الت���ي تقوم عليها الوزارة في محافظ���ة حولي، ومنها البدء في 
جتديد ش���بكة منطقة بيان في ش���هر نوفمبر املقبل، وجتديد 
شبكة منطقة اجلابرية في شهر يناير من العام املقبل، وتطوير 
البنية التحتية لش���وارع قطر وسالم املبارك واخلنساء، حيث 
سيتم جتديد الش���بكة بالكامل من صحي وأمطار وأعمدة إنارة 

وهواتف وكربستون وغيرها.
وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساهم في اجناز املمشى 
واألعمال املتعلقة به من مظلة والعاب أطفال، وأجهزة رياضية، 
وبرادات وأعمدة إنارة ونخيل، وعلى رأسهم فريق اإلزالة، الذي 
قام بإزالة احلدائق اخلاصة حتى حتول املكان الى »مضمار ممشى 
النخيل« وكذلك الش���كر لوزارة الكهرباء واملاء والهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية والشركات اخلاصة واألشخاص 

الذين قدموا الدعم واملساندة الجناز هذا املمشى.

كشف خالل افتتاحه ممشى الرميثية عن فتح عطاءات مناقصة الجزء الثاني من المرحلة األولى لتطوير »بوبيان« 18 أكتوبر

)أنور الكندري(حديث بني د.فاضل صفر وأحد احلضور ومتابعة من م.جنان بوشهري د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب والشيخ م.عبدالعزيز الصباح خالل افتتاح املمشى

ولي العهد تبادل برقيات التهاني بحلول شهر رمضان: 
أدام اهلل على دولتنا نعمة األمن واالستقرار والرخاء

بعث سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد 
ببرقي���ات تهنئ���ة الى 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 
ورئيس الحرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي 
والشيخ مبارك العبداهلل 
األحمد ضمنها سموه 
اصدق التهاني واخلص 
التبريكات بمناس���بة 
حلول ش���هر رمضان 
العلي  المولى  س���ائال 
القدير ان يعيده علينا 
وعلى األمتين العربية 
واإلس���المية بالخي���ر 
واليمن والبركات وان 
يديم على دولتنا الغالية 
الكرام  الكويت وأهلها 

نعمة األمن واالستقرار والرخاء في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برقيات جوابية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس الحرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبداهلل االحمد ضمنوها 
خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناس���بة حلول ش���هر رمضان 
المبارك سائلين اهلل العلي القدير ان يعيدها على سموه وعلى وطننا 
الغالي وأهله األوفياء بالعزة والرفعة وعلى شعوب األمتين العربية 
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات وان يعم السالم واألمن واألمان 

ربوع وطننا الغالي الكويت.
كما تلقى س�����مو ولي العهد الش�����يخ ن���واف األح��مد برقي��ات 
تهنئة من رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي وكبار الشيوخ ونائب 
رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وس��مو رئي��س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المح��مد والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر المبارك بمن��اسبة حلول شهر رمضان 

المبارك.
وتلقى س���موه برقيات تهنئة من الوزراء والمحافظين وأعضاء 
مجلس األمة وكبار المسؤولين والقياديين بالدولة وأعضاء السلك 
الديبلوماس���ي وعدد كبير من المواطنين الكرام والمقيمين األوفياء 
ضمنوها أطيب التهاني واصدق التبريكات بمناس���بة حلول ش���هر 
رمضان المبارك سائلين المولى العلي القدير ان يعيده علينا وعلى 
األمتين العربية واالس���المية بالخير واليمن والب���ركات وان يديم 
على وطننا الغالي الكويت نعمة األمن واألمان وعلى سموه الصحة 

والعافية ويسدد خطاه لما فيه خير ومصلحة الكويت.
كما تلقى سموه العديد من برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك من الش���خصيات العربية واإلسالمية ومن االخوة 

المواطنين خارج البالد.
وقد بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برقيات جوابية 
ضمنها ش���كره وتمنياته الطيبة للجمي���ع، داعيا اهلل ان يعيد هذه 
المناسبة المباركة على وطننا وامتنا العربية واالسالمية واإلنسانية 

جمعاء بالخير واليمن والبركات.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

السليمان: الحكومة السويدية قامت بدور 
كبير في سبيل تطوير العالقات مع الكويت

 »الصحة« تفّعل قرار النظام األساسي
لمجالس المستشفيات بالتعاون مع »التربية«

الى وكيل الوزارة مباشرة، مؤكدا 
انه يحق لرئيس اللجنة أو نائبه 
ان يخاطب اجلهات ذات العالقة 
بعمل املجلس مباش����رة ودون 
الرجوع للوزارة، مشيرا الى ان 
يكون العمل في املجلس املذكور 

تطوعيا.
من جهته، أصدر وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهيم 
ق����رار رقم 4068 لس����نة 2009 
العاملني  البصمة على  باعتماد 
بقطاع����ات وزارة الصحة. جاء 
هذا القرار بناء على القرار رقم 
108 لسنة 2009 بشأن تشكيل 
جلن����ة لوض����ع آلي����ة تطبيق 
البصمة بجميع قطاعات  نظام 
ال����وزارة املعدل����ة واملكملة له، 
ولرغبة الوزارة بوضع اآلليات 
والسياس����ات الالزمة لتطبيق 
نظام البصمة بقطاعات الوزارة 
املختلفة وفقا لقرارات مجلس 
اخلدمة املدنية، ونص القرار على 
ان نظام البصمة يأتي كاثبات 
على احلضور واالنصراف، كما 
نص على استثناء بعض الفئات 
وهي: م����دراء املناطق الصحية 
واملستشفيات ونوابهم ومساعدو 
مدراء املستش����فيات، ومديرو 
االدارات ونوابه����م، واملراقبون 
ورؤساء األقسام وأمناء املراكز 
الفني����ة.  الصحي����ة واإلدارات 
املكاتب بجميع  وكذلك رؤساء 
الوزارة، ورؤس����اء  قطاع����ات 
التمري����ض باملناطق الصحية 
واملستشفيات، ورؤساء متريض 
الرعاية الصحية األولية باملناطق 

الصحية.

الالزمة للخدمات الصحية والقيام 
بأعمال الصيانة الالزمة والعاجلة 
للمستشفيات واملراكز الصحية التي 
يقدمها املستشفى واملركز الصحي 
في احملافظة وتوفير احتياجاتها 
واقتراح ومتابعة التوعية الصحية 
والتنسيق مع اجلهات ذات الصلة 
بهدف تطوير اخلدمة الصحية التي 
يقدمها املستشفى واملركز الصحي. 
وأشار القرار الى انه تعتمد امليزانية 
اخلاص����ة ملجلس املستش����فيات 
واملراكز الصحي����ة على امليزانية 
املخصصة للدولة والدعم املخصص 
من اجلمعيات التعاونية باملنطقة 
والتبرعات والهبات واملساهمات 
األخرى، ومبني به ان املجلس يعقد 
اجتماعاته بصورة دورية مرة كل 
شهر بدعوة من رئيس املجلس أو 
نائبه ويشترط لصحة االجتماع 
حضور نصف األعضاء على األقل 
أو نائبه،  الرئيس  ويكون بينهم 
مشيرا الى انه يرفع رئيس املجلس 
أو نائبه محاضر اجتماعات املجلس 

الع�الم لص�الح اإلسالم.
وأك���دت الس���فيرة املال ان 
هذه املساهمات ليست غريبة 
على الكويت وعلى املؤسسات 

واجلهات الكويتية املختلفة.

� كون���ا: ترعى  بروكس���ل 
س���فارتنا لدى بلجيكا وللعام 
الثالث على التوالي موائد اإلفطار 
التي تقام خالل شهر رمضان 
املبارك ف���ي العديد من املراكز 
اإلسالمية واملساجد في العاصمة 

البلجيكية بروكسل.
وأعربت سفيرتنا لدى بلجيكا 
نبيلة املال في تصريح ل� »كونا« 
عن شكرها ملساهمة بيت الزكاة 
وبيت التمويل الكويتي في إقامة 

هذه املوائد.
وأضاف���ت امل���ال »نش���عر 
بامتنان كبير جتاه هذه اجلهات 
الكرمية  الكويتية ملساهماتها 
خالل ش���هر رمضان مش���يدة 
الذي يقوم  بالدور االجتماعي 
به بيت الزكاة وبيت الت��مويل 
ال�كويتي ف���ي مختلف أنح�اء 

حنان عبدالمعبود
أع����دت وزارة الصح����ة العدة 
للبدء ف����ي تفعيل القرار الوزاري 
بش����أن النظام األساسي ملجالس 
املستش����فيات واملراكز الصحية 
بالتعاون م����ع وزارة التربية مع 
بدء املوس����م الدراسي 2010/2009 
استكماال خلطة التصدي لڤيروس 
انفلونزا اخلنازير، وبهدف توعية 
طالب املدارس من خطر االصابة 
بالڤيروس. وجاء في القرار الوزاري 
رقم 595 الذي يضم وزارات الصحة 
والتربية والداخلية والش����ؤون: 
تشكل مجالس املستشفيات واملراكز 
النظام األساس����ي  الصحية وفق 
الستراتيجية العمل واالختصاصات 
الواردة بالقرار املذكور للمساعدة 
النهوض باخلدمات الصحية  في 
على ان يتكون مجلس املستشفى 
من: مدير املستش����فى )رئيس����ا( 
وعضوية كل من ممثل عن وزارة 
الداخلية وممث����ل عن ديوان عام 
احملافظ����ة وممثل ع����ن اجلمعية 
التعاونية في املنطقة الس����كنية 
اإلدارية  املدير للشؤون  ومساعد 

واملالية باملستشفى.
ونص الق����رار على ان يتكون 
مجلس املركز الصحي من رئيس 
املركز الصحي وأمني املركز الصحي 
وممثل عن وزارة الداخلية وديوان 
عام احملافظة واجلمعية التعاونية 
وعدد 3 أشخاص من أهالي املنطقة 
من املهتمني بالشأن العام والرعاية 
الصحية. كما ورد به ان مجالس 
املستش����فيات واملراكز الصحية 
تختص بتقييم اآلراء واملالحظات 
من أهالي املنطقة بشأن االحتياجات 

غيبس: اإلفراج قريبًا عن 6 معتقلين في غوانتانامو

 السميط يدعو إلقرار جميع
الكوادر المعطلة وفقًا لألولوية

أقام س���فيرنا لدى مملكة الس���ويد سامي 
الس���ليمان وحرمه حفل وداع يوم امس االول 
بمناس���بة انتهاء مهامه كس���فير فوق العادة 

ومفوض لدى مملكة السويد.
وقال السليمان في تصريح صحافي انه حضر 
الحفل عدد كبير من المس���ؤولين السويديين 
تقدمتهم نائبة رئيس البرلمان السويدي بيرغيتا 
تسيللين ومدير المراسم الملكية الرش فيده 
ومدير ادارة الش���رق األوسط وشمال افريقيا 
في وزارة الخارجية السويدية السفير روبرت 
ريدبيرغ والمدير المكلف بادارة المراسم اندرش 
نوستروم ومسؤولة مكتب الخليج في وزارة 
الخارجية س���وزان نيلسون وعدد من أعضاء 
البرلمان والفعاليات االقتصادية ورجال الفكر 

واإلعالم والجمعيات اإلسالمية.
وأعرب السفير السليمان عن شكره العميق 
وتقديره البالغ للدعم الكبير والتعاون البناء 
الذي قدمته الحكومة السويدية ووزارة الخارجية 
السويدية األمر الذي مكن السفارة خالل فترة 
توليه رئاستها من ان تقوم بدورها الكامل في 
تعزيز العالقات الثنائية وتعميق التواصل بين 

البلدين الصديقين.
واستعرض السفير السليمان المنجزات التي 
تحققت خالل فترة توليه رئاس���ة البعثة في 
ستوكهولم والتي امتدت اربع سنوات فضال عن 
الزيارات المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين 

في البلدين الصديقين.
من جانبها، اعرب���ت نائبة رئيس البرلمان 

الس���ويدي بيرغيتا تس���يللين عن سعادتها 
بالمشاركة في الحفل، مشيدة بتطور العالقات 
الثنائية خاصة بين برلماني البلدين، واستذكرت 
المسؤولة البرلمانية النتائج الطيبة لزيارتها 
للكوي���ت عل���ى راس وفد برلماني س���ويدي 

رفيع.
وقالت انها مازال���ت تتذكر باعجاب التقدم 
العمراني الذي وج���دت عليه البالد والحفاوة 
البالغة ومشاعر الود الصادقة التي لقيها الوفد 

من قبل المسؤولين الكويتيين.
وعلق مدير المراسم الملكية الرش فيده على 
الحضور الكبير لهذه المناسبة مبينا انه يعكس 
االمتنان السويدي لتطور العالقات الكويتية � 

السويدية.
وتحدث فيده عن الزي�ارة ال�ت�اريخية التي 
ق��امت بها مل�كة الس����ويد سي�لف�يا لل�كويت 
ف���ي ابري���ل 2007 والتي رس���خ�ت ن�تائجها 
جذور العالقات الممت���ازة التي تربط البلدين 

الصديقين.
وتجدر االشارة الى ان الحفل أقيم في سكن 
رئيس البعثة والذي يعتبر من اجمل مساكن 
السفراء في ستوكهولم وحاز الطراز الحديث 
للمبن���ى، فضال عن موقع���ه المميز بواجهته 
البحرية ومناظره الخالبة، اعجاب واستحسان 

الحضور.
ومن المعلوم ان السفير السليمان سيباشر 
قريبا مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للكويت 

لدى جمهورية الهند.

بيان عاكوم ـ واشنطن ـ أ.ف.پ
اعلن البيت االبيض ان 6 معتقلني س����يغادرون 
معتق����ل غوانتانامو في االي����ام املقبلة، ومن بينهم 
محمد جواد الذي سيعود الى افغانستان وهو يعتبر 
اصغر املعتقلني هناك. واوضح املتحدث باسم البيت 
االبيض، روبرت غيبس انه »في السابع من الشهر 
اجلاري ابلغت االدارة الكونغرس بأن ستة معتقلني 
قد يتم نقلهم«، وامام الكونغرس 15 يوما لالعتراض 
على القرار وانتهت هذه املهلة امس. ورفض غيبس 
االفصاح عن جنس����ية املعتقلني الستة او هويتهم، 
ولكن من املرجح ان يكون بينهم محمد جواد الذي 
اطلقت سراحه قاضية فيدرالية في 30 يوليو، وامام 
احلكومة حتى 24 اغسطس لتقدمي طلب عودته الى 
افغانس����تان، ويحتمل ايضا ان يكون بني املعتقلني 

الستة س����وريان وافقت البرتغال على استقبالهما. 
وكانت الس����لطات البلجيكية قد ارسلت خبراء الى 
غوانتانامو من اجل دراسة احتمال استقبال معتقل 
جديد. ومن بني 229 معتقال في غوانتانامو، ينتظر 
نحو 15 اطالق سراحهم بعد ان برئوا من تهمة االرهاب 

من قبل قضاة فيدراليني في واشنطن.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الش����عبية ألهالي 
معتقلينا في غوانتانامو خالد العودة ان املعتقلني 
الس����تة في غوانتانامو الذين أعلن البيت األبيض 

االفراج عنهم ال يوجد ضمنهم كويتيون.
وأض����اف: »بروتوكوليا يجب عل����ى احلكومة 
األميركية ان تبلغ ال����دول التي ينتمي اليها املفرج 
عنهم قبل اعالن خبر االفراج من قبل البيت األبيض 

ونحن لم يصلنا أي بالغ بذلك«.

طلب رئيس االتحاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت عبدالرحمن السميط من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان يتم البت في جميع الكوادر المعطلة 
حسب األولوية حيث ان هناك كثيرا من الكوادر 
تمت دراستها في ديوان الخدمة المدنية منذ اكثر 
من ثالث سنوات وتركت بعد ذلك باالدراج وكلما 
توجهنا بالسؤال للمسؤولين بالديوان تكون 
افادتهم بأنه لم يتم ادراج هذه الكوادر في جدول 
اعمال مجلس الخدم���ة المدنية حتى ان كثيرا 
من هذه الدراس���ات تراكم عليها الغبار بسبب 
عدم البت فيه���ا وان هناك كثيرا من الوظائف 
في الدولة تعتبر ذات طبيعة خاصة تستحق 
عليها الكوادر اسوة بما تم اعتماده لنظرائهم في 
نفس المجال ونفس طبيعة العمل وحرم الباقين 
من هذه الكوادر الكثر من ثالث س���نوات وهذا 

فيه ظلم لشرائح كبيرة من المجتمع الكويتي 
حتى انه في بعض المؤسسات يتم صرف كوادر 
لش���ريحة من الموظفين ويحرم الباقي وهذا 
يسبب تس���ربا للكفاءات من الجهة المحرومة 

من الكوادر وخلال في الوظائف المهمة.
وقال السميط اننا تلقينا كثيرا من الوعود 
من قبل بعض المس���ؤولين الس���ابقين ولكن 
لالس���ف لم نر أيا من ه���ذه الوعود تنفذ على 

ارض الواقع.
واضاف السميط: اننا لعلى ثقة ان الشيخ 
د.محمد الصباح ال يقبل ان يقع الظلم على ابناء 
ه���ذا الوطن وال يرضى ان يتم معاملة موظفي 
الدولة بمكيالين، لذا نطالب معاليكم بتفعيل 
صرف الكوادر المعطلة وذلك حسب األولويات 
وحسب المصلحة العامة للبلد ولرفع الظلم عن 

هذه الشريحة المهمة في البلد.

أقام حفاًل بمناسبة انتهاء مهامه كسفير فوق العادة لدى السويد

د.إبراهيم العبدالهادي

السفيرة نبيلة املال

سفارتنا في بلجيكا ترعى موائد 
اإلفطار للعام الثالث على التوالي

األخرى وجمي���ع أبناء وبنات 
الكويت للمشاركة والحضور 
في هذه الحملة، مشيدا بجهود 
الذي  المشروع  القائمين على 
حقق نتائج جيدة خالل األعوام 

الماضية.
العجم���ي ان جمعية  وأكد 
المهندس���ين وهي تشارك في 
الدعوة  الحملة، يسعدها  هذه 
الى المش���اركة في أنش���طتها 
الرمض�انية التي س���تتواصل 
طوال الش���هر الفضي���ل بدءا 
الرمضاني���ة  العم���رة  م���ن 
مرورا باألنش���طة االجتماعية 
كالقرقيعان وغي���ره وانتهاء 

بالمسابقة القرآنية و»ركاز«.

تستضيف جمعية المهندسين 
مساء األربعاء المقبل حملة ركاز 
لتعزي���ز األخ���الق الت���ي تطلق 
حمل���ة رمضانية تحت ش���عار 
»رمضان فرص���ة عمري« بهدف 
حث الش���باب على استغالل هذا 

الشهر الفضيل.
وقال عضو لجنة ش���ؤون 
المهندسين م.في�صل العجمي: 
ان الجمعي���ة وم���ن منطل���ق 
حرصها على دعم المش���اريع 
الوطنية الهادفة وفرت جم�يع 
االحتياجات الطالق هذه الحملة 
االعالمية لمش���روع ركاز من 
الخيم���ة الملكية في الجمعية 
التي تقع على ش���ارع الخليج 
العربي وتتس���ع لنحو 1000 

شخص.
الع��جم���ي: انه  وأض���اف 
يسعدنا ان تستض�يف الشيوخ 
األفاضل المشاركين في حملة 
»ركاز«، موضحا ان متطوعي 
ومتطوعات الجمعية قد عملوا 
خالل األي���ام القليلة الماضية 
على توفي���ر احتياجات اق�امة 
الحمل���ة من  واط���الق ه���ذه 
أروق�����ة الجم�عي���ة حيث تم 
الدع�وات للش���باب  توجي���ه 
من المهندس���ين والمهندسات 
وأعضاء جمعيات النفع العام 

فيصل العجمي

 »المهندسين« تستضيف »ركاز«
في إطار حملتها الرمضانية


