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صفر وّقع 4 عقود لصيانة طرق وساحات بقيمة تصل إلى 10.279 ماليين دينار

وقع وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر اربعة عقود لصيانة عامة للطرق والساحات 
في محافظات اجلهراء ومبارك الكبير واالحمدي والفروانية 

بقيمة اجمالية تبلغ 10.279.500 مليون دينار.
وتتضمن العقود اعماال انشائية صغيرة وصيانة عامة 
للطرق والس����احات مبا فيها املؤقتة ومواقف السيارات 
وقطوعات اخلدمات واالعمال الطارئة واملتفرقة ومجاري 

االمطار ومخارج البحر واالرصفة ملواقع مختلفة ومتفرقة. 
وتشمل العقود الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة 
وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها 
قطاع الصيانة وذلك طبقا للشروط واملواصفات العمال 
العقد. وتأتي العق����ود في اطار جتديد وصيانة خدمات 
ومرافق وزارة االش����غال العامة مبا يكفل تطوير ورفع 

كفاءة تلك اخلدمات.

صاحب السمو ودّع الرئيس الفلسطيني

غادر البالد ظهر امس الرئيس محمود عباس 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والوفد الرسمي 
املرافق له بعد زيارة للبالد استغرقت يومني اجرى 
خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.

وكان عل���ى رأس مودعي���ه على ارض املطار 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
شؤون الديوان االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح 
وكبار املسؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.

الدعيج أشاد بجهود »الهالل األحمر« اإلنسانية

قطاع المشاريع اإلنشائية بـ »األشغال«
ساهم في تشييد الصرح الحضاري للبالد

 يعتبر قطاع هندسة املشاريع االنشائية 
بوزارة االش����غال من القطاعات التي ساهمت 
ومازالت تس����اهم في بناء وتش����ييد الصرح 

االنشائي واحلضاري املتميز للدولة.
ويقوم القطاع بالتنس����يق مع املؤسسات 
احلكومية املختلفة باعداد املتطلبات اخلاصة 
بكل مشروع وهي بدورها تقوم فيما بعد بتحديد 
االسس التصميمية التي تعطي الطابع املميز 
لكل التطورات املعمارية واالنشائية واحلضارية 
واالستفادة منها في مواكبة تخطيط وتطوير 
مش����اريعها مع احلفاظ على الطابع اخلاص 

بالبيئة الكويتية بالشكل واملضمون.
واجن����ز القطاع ع����دة مش����اريع حيوية 
منها الدي����وان االميري ودي����وان ولي العهد 

وديوان رئيس مجل����س الوزراء الذي يعتبر 
معلما حضاريا ونصبا شامخا ميثل الصرح 
الرسمي للكويت ويعبر عن هويتها الوطنية 
وانتمائها العربي االسالمي ويتألف من ثالثة 
مبان رئيسية.ويعتبر برج التحرير من اضخم 
املش����اريع التي اشرفت عليها وزاره االشغال 
وهو خامس اعلى برج في العالم حيث يبلغ 
ارتفاعه 372 مترا والهدف منه توفير االتصاالت 

واخلطوط الدولية.
واجنز القطاع مسجد الدولة الكبير الذي 
يعتبر من احدث مساجد الكويت وابرز املعالم 
العمرانية االسالمية الذي افتتحه سمو االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد عام 1986 وهو مقام 

على مساحة تبلغ نحو 45 الف متر.

وعمل القطاع على تطوير مباني وخدمات 
جامعة الكويت اذ يع����د حرم اجلامعة واحدا 
من اكبر املشاريع توس����عة واكثرها طموحا 

واجنازا رائعا.
واجنز مبنى الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
الذي يقع في منطقة الوزارات بجنوب السرة 
وتبلغ مساحته الكلية 40188 مترا مربعا ويتكون 
من مبنيني احدهما لتسجيل الطلبات واالخر 
لالدارة ويتكون من اربعة ادوار مع س����رداب 

ويربط املبنيني جسر مشاة.
كما اجنز مبن����ى ديوان اخلدم����ة املدنية 
الديوان  الستيعاب متطلبات ومس����ؤوليات 
ويتألف من ثمانية ادوار ويقع على مس����احة 

تقدر ب� 14000 متر مربع.

االعالمية للكويت من حيث نقلها 
للم����واد االخبارية بكل مصداقية 
وحيادية، االمر الذي انعكس على 
مكانته����ا البارزة على مس����توى 

االعالم العربي.

على اقسام »كونا«، حيث اطلع على 
سير العمل فيها مشيدا بالدور الكبير 
الذي تقوم به من خالل صحافييها 

ومكاتبها اخلارجية.
واكد انها تعد احد اهم الروافد 

حكومة وشعبا. واثنى الشيخ مبارك 
الدعيج على جهود البرجس وحرصه 
على ايصال املس���اعدات االنسانية 

للمنكوبني في شتى بقاع العالم.
وج���ال البرجس والوفد املرافق 

اس���تقبل رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج امس 
رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 

االحمر برجس البرجس.
الدعيج  الش���يخ مبارك  وبحث 
مع البرجس خالل االستقبال الدور 
الذي تقوم به الوكالة في دعم جهود 
اجلمعي���ة على املس���توى الداخلي 

واخلارجي.
ل�  البرجس في تصريح  وأشاد 
»كونا« باجلهود التي تبذلها الوكالة 
ملساندة اجلمعية وجهودها خلدمة 
االنس���انية. وقدم البرجس للشيخ 
مبارك الدعيج كتابه بعنوان »السدرة.. 
ذكريات« الذي حتدث فيه عن ذكرياته 
وجتربته الت���ي امتدت نحو ال� 40 
عاما في ثالثة مجاالت: وزارة الصحة 
و»كونا« وجمعي���ة الهالل االحمر، 
اضافة الى حياته العامة سياس���يا 

وثقافيا في الكويت.
من جانبه، اشاد الشيخ مبارك 
الدعيج باجلهود التي تبذلها اجلمعية 
التي دأبت على اغاثة املنكوبني ومد يد 
العون لهم في شتى دول العالم حيث 
س���اهمت باعمالها اخليرة املتنوعة 
في ابراز الوجه احلضاري للكويت 

خالل لقائه البرجس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في وداع الرئيس محمود عباس قبيل مغادرته البالد

الشيخ مبارك الدعيج مستقبال برجس البرجس

د. عادل الفالح متوسطا املشاركني في امللتقى

الفالح: جهود كبيرة للمبدعين والخطاطين 
للحفاظ على حضارة الفن اإلسالمي

أسامة أبو السعود
أقام ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية 
الرابع في املسجد الكبير حفال للتعارف ولتكرمي 
املشاركني في امللتقى الذي تقيمه وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية حتت رعاية نائب رئيس 
القانونية ووزير  الوزراء للش����ؤون  مجلس 
العدل ووزير األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 

املستشار راشد احلماد.
وناب عنه وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح وبحضور الشيخة وفاء 
اخلليفة من مملكة البحرين الش����قيقة ومدير 

البحوث اإلسالمية في اسطنبول خالد ارن.
وألقى الفالح بهذه املناسبة كلمة رحب فيها 
باحلضور وأثنى على املشاركني في امللتقى تلبية 
لدعوة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وقال: 
إن هذا اللقاء تعارفي يعقبه تآلف وتكاتف بني 
املشاركني بهذا املعرض وهو احلدث احلقيقي 

الذي نصبوا إليه للحفاظ على حضارة الفن 
اإلسالمي العريق في النقش والزخرفة واخلط 
العربي، واجلدير بالذكر أن األنشطة املتتالية 
مبعرض الفنون اإلسالمية السابقة واحلالية 
الس����يما املعرض الذي أقيم في هنغاريا عمق 
لنا الشعور املتبادل بأننا نسير بخطى ثابتة 
للحفاظ على حضارة الفن اإلسالمي، وأستطيع 
القول بأننا جتاوزنا مرحلة التعارف وأصبحنا 

في مرحلة التآلف.
وأضاف د.الفالح أن لقاء اليوم يعمل على 
مزيد من التكاتف والتعارف بني املشاركني عن 
قرب بأسمائهم وبلدانهم وتخصصاتهم املختلفة. 
وقال الفالح: من املالحظ للمشاركات املتتالية 
من امللتقى األول إلى امللتقى الرابع مت حتقيق 
الزيادة في اإلنتاج والرقي في اإلبداع والتطور 
في سرعة االجناز وملسنا ذلك عندما رأينا تواجد 

الفن اإلسالمي في الساحة العاملية.

وثم����ن الفالح اجلهود املبذول����ة للفنانني 
واملبدعني واخلطاطني إلبداعاتهم إلثراء الفن 
اإلس����المي الذي ارتقى ملكانت����ه املرموقة بني 
حضارات العالم املختلفة وذلك بفضل إخالصهم 

وإبداعهم للفن اإلسالمي.
وفي اخلتام ق����ام وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بتكرمي املشاركني واملبدعني 
في ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية 
الرابع. وبدورها أعربت الشيخة وفاء اخلليفة 
عن س����رورها لدعوتها للمشاركة في ملتقي 
الكويت الدولي للفنون اإلس����المية وشكرت 
دولة الكويت وأبدت دعمها وتأييدها لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية التي عملت جاهدة 
إلقامة ملتقى الفنون اإلسالمية الرابع وأشادت 
بانشطة املعرض والقائمني عليه ومتنت إقامة 
مثل هذه امللتقيات في املستقبل للحفاظ على 

الفن اإلسالمي.


