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بمشاركة األشغال والمواصالت وديوان المحاسبة والداخلية

الحجب: ورشة عمل لدراسة أثر األحمال المرورية 
على الطرق في جمعية المهندسين اليوم 

الياق�وت يق�دم ورقة ح�ول »مالءمة األحم�ال المروري�ة للرصف االس�فلتي«

يستمر حتى 31 الجاري لمواليد 93 و94 و95

المركز العلمي يبدأ تلقي طلبات التطوع الصيفي األربعاء
يخطط���ون للس���فر أثناء فترة 
البرنامج التطوعي، أو سينضمون 
لبرنامج تطوعي آخر. مش���يرا 
الى ان العمل التطوعي في املركز 
العلمي سيكون بحسب اجلداول 
الت���ي تعدها كل ادارة على حدة 
ملتطوعيها، وسيتضمن فترات 
عمل صباحية أو مسائية باالضافة 
للعمل في عطل نهاية االسبوع. 
مضيفا انه ميكن للمتقدم اختيار 
أي من املجاالت التالية للتطوع: 
مساعد زوار في ادارة التسويق 
والعالقات العامة، مرشد علمي في 
قاعة االستكشاف والتعليم، العمل 
خلف الكواليس في االكواريوم أو 
العمل في االدارة. علما انه ال يتم 
صرف مكافآت مادية للمتطوعني 

في نهاية البرنامج.

وسيتم اغالق باب قبول الطلبات 
اذا ما وصل عدد املتقدمني الى احلد 
الذي ح���دده املركز العلمي خالل 

هذا العام.
وأضاف ان قبول الطلب ال يعني 
قبول املتقدم في البرنامج، حيث 
ان املقابالت الشخصية هي التي 

حتدد قبول املتقدم.
أما بالنسبة لشروط التقدمي، 
فقال املط���وع ان على املتقدم ان 
يك���ون كويتي اجلنس���ية ومن 
مواليد االعوام احملددة )93 و94 
و95( وان يك���ون متفرغا للعمل 
التطوعي طوال فترة التطوع في 
املركز العلمي والتي تستمر ملدة 
ستة أسابيع، حيث سيتم استبعاد 
طلب���ات املتقدمني املنخرطني في 
فصول صيفية دراسية، أو الذين 

وتابع انه في حال اس���تيفاء 
املتقدم للش���روط فإن االولوية، 
وكما هو احلال في االعوام السابقة، 
ستكون حسب تاريخ تقدمي الطلب، 

بني شريحة الشباب وأصبح من 
البرام���ج املميزة الت���ي يتابعها 
الش���باب الكويتي من اجلنسني 
ممن يبحثون عن الفائدة واخلبرة 
اثناء العطلة الصيفية. ويستمر 
البرنامج الذي ينظمه املركز العلمي 
للعام العاشر على التوالي خالل 
الفترة م���ن 27 يونيو وحتى 7 

اغسطس.
وأكد املطوع ان املركز العلمي 
يعتذر عن عدم تلقي أي طلبات 
ملتطوعني ش���اركوا في البرنامج 
التطوعي في سنوات سابقة، وذلك 
حرصا م���ن ادارة املركز العلمي 
على اتاحة الفرصة أمام اكبر عدد 
من املتطوعني للمشاركة في هذا 
البرنامج الذي أصبح يشكل اهتماما 

لدى الشباب من اجلنسني.

أعل���ن املرك���ز العلم���ي انه 
س���يبدأ بتلقي طلبات الراغبني 
التطوع  لاللتحاق في »برنامج 
الصيفي 2010« خالل الفترة من 
االربع���اء 26 وحتى 31 اجلاري، 
هذا ما صرح به رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في املركز 
العلمي م.مجب���ل املطوع، الذي 
ق���ال ان املجال مفت���وح ملواليد 
االعوام 1993، 1994، 1995 لتقدمي 
طلباتهم خالل الفترة املذكورة عبر 
 موقع املركز العلمي االلكتروني

www.tsck.org.kw فقط ولن يتم 
قبول أي طلب يتم تسليمه باليد 

في املركز العلمي.
اجلدير بالذك���ر ان برنامج 
ف���ي املركز  التط���وع الصيفي 
العلمي يحظى بإقبال كبير جدا 

تعقد جلنة هندسة النقل واملرور بجمعية املهندسني ورشة 
عمل بعنوان »مدى مالءمة الطرق في الكويت لألحمال املرورية«، 
وذلك مبقر اجلمعية في الس���اعة السابعة مس���اء اليوم، يقدم 
فيها د.محمد الياقوت م���ن جامعة الكويت ورقة بعنوان »مدى 
مالءمة األحمال املرورية للرصف االسفلتي – دراسة على الطرق 

الرئيسية في الكويت«.
وأكد رئيس جلنة النقل واملرور باجلمعية م.عيسى احلجب: 
ان���ه من منطلق احلرص على مس���اهمة املجتمع املدني في حل 
القضايا التي يعاني منها املجتمع وخصوصا املتعلقة بالقضية 
املرورية فق���د مت توجيه الدعوة للجهات ذات العالقة للحضور 
واملش���اركة في هذه الورشة، مشيرا الى وزارة األشغال العامة، 
واالدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، ووزارة املواصالت 

وديوان احملاسبة.

واضاف احلجب ان اللجنة وممثلي اجلهات املعنية سيستمعون 
الى دراسة د.الياقوت ومن ثم تتم مناقشتها لصياغة مجموعة 
من التوصيات الهندس���ية للمساهمة في حل هذه املشكلة التي 
بات���ت تكلف الدولة أمواال طائلة، وتؤذي مس���تخدمي الطريق 
مشددا على ضرورة ان تأخذ اجلهات املعنية مبساهمات املجتمع 
املدن���ي وخاصة في القضايا الفنية التي تعتبر مش���كلة املرور 

من أبرزها.
وزاد رئيس جلنة النقل واملرور بأنه سيتم اخلروج بالتوصيات 
الالزمة التي س���يضعها املتخصصون بعد انتهاء ورشة العمل 
ومتابعتها مع اجلهات املعنية، مش���يرا الى خطة عمل وضعتها 
اللجنة لهذه املتابعة والقيام بعدد من اللقاءات العلمية – الهندسية 
مساهمة منها في وضع احللول واملساعدة في حل هذه القضية 

املرورية بشكل عام من خالل مناقشتها بطريقة علمية. عيسى احلجب

العمل جار في القطع الثماني في الفنيطيس

أحد أنشطة برنامج إعادة الهيكلة

م. مجبل املطوع

العمر: بدء اختبارات الدارسين والدارسات 
في دور القرآن الكريم 31 الجاري

الدراس���ات  إدارة  أعلن���ت 
اإلسالمية بوزارة األوقاف عن بدء 
اختبارات نهاية الفصل اخلريفي 
)االول( للعام 2010/2009 على 
كل املستويات ملراكز دور القرآن 
الكرمي التابعة إلدارة الدراسات 

اإلسالمية بوزارة األوقاف.
وقال مدير إدارة الدراس���ات 
اإلس���المية محم���د العم���ر انه 
حتدد 31 اجلاري لبدء اختبارات 
مراكز دور القرآن الكرمي ومعهد 
الدراسات اإلسالمية على ان تنتهي 
االختبارات 13 يونيو، مبينا ان 
مراكز دور القرآن الكرمي وصلت 

الى 75 مركزا موزعة على مختلف مناطق الكويت 
وتخدم جمي���ع الفئات وال تدخر جهدا في تعميق 
الفهم في العلوم الشرعية والفقهية وحفظ كتاب 
اهلل. وأضاف العمر ان اإلدارة وفرت جميع وسائل 
الراحة ألداء االختبارات بسهولة ويسر في جميع 
الشعب للفترتني الصباحية واملسائية، ومت التأكيد 
على جميع مش���رفي ومراقبي املعهد ودور القرآن 
الكرمي على حسن التعامل مع الدارسني وفي ذات 
الوقت تأصيل االلتزام باألمانة والصدق مع النفس في 
تأدية االختبارات، مبينا انه سيتم اعالن النتائج في 

وقت قياسي جدا وذلك عقب انتهاء االمتحانات.

واشار العمر الى اهمية الدور 
الذي تلعب���ه مراكز دور القرآن 
الكرمي في تعميق الفهم في العلوم 
الشرعية والفقهية والتشجيع على 
حفظ كتاب اهلل الكرمي ودراسة 
السنة النبوية مبا يعود بالنفع 

على املجتمع الكويتي.
ادارة  ان  العمر مؤكدا  وتابع 
الدراسات االس���المية ال تدخر 
جهدا في تدعيم وتطوير الكفاءات 
املوجودة بها من معلمني ومشرفني 
ومحفظي القرآن الكرمي لضمان 
نشر العلوم الشرعية لكتاب اهلل 
الكرمي بوسطية املنهج االسالمي 
واالعتدال دون تفريط أو تش���ديد ومبا يتفق مع 
مبادئ وتعاليم الشريعة اإلسالمية، ومبا يرضي 
اهلل ورسوله ژ مش���يرا الى ان ادارة الدراسات 
االسالمية بوزارة األوقاف حريصة كل احلرص على 
أداء رس���التها داخل الكويت للمواطنني واملقيمني 
بسهولة ويسر من خالل قيام هذه املراكز بتحفيظ 
القرآن الكرمي وتعليم جتويده وعلومه الشرعية، 
موضحا انه على من يريد املزيد من املعلومات بهذا 
اخلصوص ميكنه االط���الع على جداول ومواعيد 
االختب���ارات من خالل املوق���ع االلكتروني إلدارة 

.www.douralquran.com الدراسات اإلسالمية

20 ألف دارس ودارسة يتقدمون ألداء اختبارات نهاية الفصل األول

محمد العمر

»التقدم العلمي«: 40 فائزًا في مسابقة »الوطني« و»التحرير«
الجوائز بلغت 10 آالف دينار

عبدالرحمن
خمي���س  ج�وه���ر  آمن����ة   ٭

املقرون
رسمية محمد احملمد  ٭

ابراهيم عبدالعزيز  عبداهلل   ٭
املفرج

صبري فرعون فلسطني  ٭
من���ال عبدالرحم���ن محمد   ٭

حسن
ايوب محمد السبتي  ٭
شوق علي املسري  ٭

موسى محمد عوض  ٭
عدن���ان عبداملل���ك محم���د   ٭

عبدامللك
محمد محمد فقيه الدين  ٭

رابع���ة س����املني مب����ارك   ٭
س�املني

خيرية عبدالرضا أميري  ٭
فراس خالد عوض اخلالدي  ٭

هناء سميح سعادي  ٭

ام���ل مع���روف عبداللطيف   ٭
محمد

لطيفة غلوم حسني العمادي  ٭
حمود عيسى حامد بوقمبر  ٭

محم���ود  احم���د  دع���اء   ٭
أبوالعينني

نضال صبري عبدالواحد  ٭
علي حسني جناة  ٭

لولوة عادل علي اجلريوي  ٭

المجموعة الثانية: 20 جائزة قيمة 
الجائزة 200 دينار لكل فائز

عبدالرحي���م أمين حس���ني   ٭
اجلددا

صالح هادي عباس العنزي  ٭
حس���ن محمد صالح حسن   ٭

الكندري
عبدالعزيز ناصر االستاذ  ٭

عايش عفاس ساير العتيبي  ٭
محم���د  عل���ي  مصطف���ى   ٭

أسامة دياب
املع���ارض  ش���ارك قس���م 
العالقات  ب���إدارة  واملؤمترات 
العام���ة واإلعالم ف���ي برنامج 
إع���ادة هيكلة الق���وى العاملة 
التنفيذي للدولة في  واجلهاز 
عدة معارض محلية أقيمت خالل 

اآلونة األخيرة.
وتهدف املش���اركة في هذه 
املع���ارض لتعري���ف روادها 
من طلبة وطالبات اجلامعات 
احلكومية واخلاصة على الفرص 
الوظيفية املتاحة لهم في سوق 
العم���ل احمللي والدعم املعرفي 
للمهارات الشابة الكويتية في 
املج���االت املهنية واألكادميية، 
وكذلك املساهمة في تخفيض 
نسبة البطالة لدى الشباب، من 
خالل التوعي���ة بأهمية العمل 
في مؤسسات وشركات القطاع 
اخلاص وإتاحة الفرص لطلبة 
الفرص  الكليات لالطالع على 
املتاح���ة لهم وفتح  الوظيفية 

ومعرض جتاري هوايتي الرابعة 
في كلية العلوم اإلدارية.

وش���ارك في هذه املعارض 
اكثر من 140 مؤسسة وشركة 
من مختلف القطاعات وقد قام 
الفريق املش���ارك من البرنامج 
بتقدمي ش���رح واف لرواد هذه 
املعارض ح���ول املميزات التي 
يحصل عليها املوظف العاطل في 
القطاع اخلاص، وكذلك العالوات 
املختلفة والدورات التأهيلية التي 
يقدمها البرنامج للباحثني عن 
عمل وملن هم على رأس عملهم 
القطاع اخلاص  في مؤسسات 
بهدف تطوير عملهم لتحقيق 

املزيد من اإلبداع الوظيفي.
كما ق���ام الفري���ق بتوزيع 
الكتيبات والبروشورات اخلاصة 
بالبرنام���ج والهدايا املختلفة 
وتأتي هذه املشاركات للتأكيد 
على دور برنامج اعادة الهيكلة 
في توجيه اخلريجني للعمل في 

القطاع اخلاص.

كم���ا ش���ارك البرنامج في 
مع���رض املش���روع الوطن���ي 
لتأهي���ل الكويتيني للعمل في 
األسواق احمللية وتنمية كادر 
كويتي فاعل ومعرض الفرص 
الوظيفية رقم 13 بكلية الهندسة 
بجامعة الكويت، ومعرض طلبة 

قنوات االتصال بني اخلريجني 
املقدمة لهم  العم���ل  وجه���ات 
من خالل مش���اركة العديد من 
الش���ركات األهلية في مختلف 
القطاعات وكذلك دعم الشباب 
من اصحاب املشاريع الصغيرة 

والعمل احلر.

اجلامع���ة األميركية واملعرض 
الوظيفي سبرجن 2010 ومعرض 
تخصصي مستقبلي في كلية 
البن���ات اجلامعي���ة ومعرض 
االرش���اد لتحديد التخصص 
العمل وكذلك معرض  وفرص 
البرقان  اجلامعات في ثانوية 

سليمان املالح
حوراء رياض البغلي  ٭

سعيد عبدالراضي سليمان   ٭
محمد

شيماء محمد هالل الشمالي  ٭
عل���ي  عبداله���ادي  عل���ي   ٭

الشمالي
علي عبداهلل علي احلماد  ٭

محم���د عدن���ان عبداملل���ك   ٭
عبدامللك

محمد السيد عبدالعزيز االمام   ٭
وادي

احمد موس���ى حسن حسن   ٭
الرمضان

راش���د عبداللطيف عبداهلل   ٭
احلداري

ملياء محمد احمد بن سالمة  ٭
باه���ي عبداحل���ي حس���ني   ٭

االشعل
اسراء عدنان خالد احلجي  ٭

اجابات صحيحة ودخلوا السحب 
حوالي 5700 متسابق.

وفاز ف���ي الس���حب التالية 
أسماؤهم:

المجموعة االولى: 20 جائزة قيمة 
الجائزة 300 دينار لكل فائز:

جن���الء فتح���ي عبدالفتاح   ٭

املجموعة االولى: 6000 دينار 
)تتوزع على 20 جائزة قيمة كل 

منها 300 دينار(.
املجموعة الثانية: 4000 دينار 
)تتوزع على 20 جائزة قيمة كل 

منها 200 دينار(.
ومت فرز املسابقة، حيث بلغ 
عدد املش���اركني الذي���ن أجابوا 

دانيا شومان
حتقيقا لنش��ر املعرف��ة العلمية ودع��م روح التكافل بني اجيال 
املجتمع الكويتي، طرحت مؤسس��ة الكويت للتقدم العلمي مسابقة 
علمية ثقافية تراثية مبناسبة العيد الوطني التاسع واالربعني وعيد 
التحرير التاس��ع عشر، حيث احتوت املس��ابقة على عشرة اسئلة 
ش��ملت موضوعات علمية ثقافية متنوعة ع��ن الكويت واجنازات 
املؤسس��ة. ورصدت مؤسس��ة الكويت للتق��دم العلمي 40 جائزة 
بقيمة 10 آالف دينار للفائزين في املس��ابقة. وقسمت اجلوائز الى 

مجموعتني:  »األشغال«: االنتهاء من أعمال البنية التحتية 
لقطع الفنيطيس 2 أبريل 2012

 اكدت وزارة االش���غال امس ان عقدي اعمال 
البنية التحتية للقطع الثماني في منطقة الفنيطيس 
يس���يران وفق ما هو مخطط لهما مشيرة الى ان 
االنتهاء منها س���يكون في الثاني من ابريل لعام 

.2012
وقال مدير ادارة تنفيذ الطرق بالوزارة حبيب 
العلي ل� »كونا« ان مشروع اعمال البنية التحتية 
ملنطقة الفنيطيس ينقسم الى مرحلتني تشمالن 
انش���اء واجناز وصيانة ط���رق ومجاري امطار 

وصحية وخدمات اخرى.
واضاف العلي ان املرحلة االولى تضم القطع 
)1 و2 و4 و5( وتشمل اعمال طرق بطول 21.125 
كيلومترا واعمال صرف مياه االمطار بطول 31.945 
كيلومترا واعمال الصرف الصحي بطول 34.236 
كيلومترا وشبكتي املياه العذبة وقليلة امللوحة 
بطول 119.646كيلومت���را واعمال الهاتف بطول 
31.164 كيلومترا واعمال الكهرباء وشبكة االنارة 

لعدد 1024 عمودا.
واوضح ان مدة العقد للمرحلة االولى تصل الى 
730 يوما مشيرا الى ان تاريخ االنتهاء التعاقدي 
واملتوقع للمرحلة س���يكون في الثاني من ابريل 

لعام 2012 بقيمة تصل الى 8.673.745 دينارا.
واشار الى ان املرحلة الثانية تضم القطع )3 
و6 و7 و8( وتش���مل اعمال الطرق بطول 24.13 
كيلومترا واعمال صرف مياه االمطار بطول 36.498 
كيلومترا واعمال الصرف الصحي بطول 38.009 
كيلومترا وشبكتي املياه العذبة وقليلة امللوحة 
بط���ول 124.860 كيلومترا واعمال الهاتف بطول 
33.245 كيلومترا واعمال الكهرباء وشبكة االنارة 

لعدد 1104 اعمدة.
وقال ان املباشرة للعقد بدأت في الرابع من ابريل 
املاضي وملدة 730 يوما وفترة جتهيزات تصل الى 

90 يوما بقيمة تصل الى 10.687.025 دينارا.
واضاف ان مقاولي املش���روع يقومون حاليا 
باالعمال املساحية وتنظيف املوقع ووضع املكاتب 
االش���رافية واعمال التجهي���زات ملتابعة االعمال 
املوقعية مؤكدا التزام املقاولني بالعقد املبرم مع 

الوزارة.
ودعا العلي سكان املنطقة الى مراجعة مكتب 
الوزارة في موقع املشروع للرد على كل االستفسارات 
اخلاصة باملشروع ومتابعة اي شكوى واالطالع من 

خالله على مراحل اجناز املشروع بالبيانات.

تنقسم إلى مرحلتين تشمالن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار

»إعادة الهيكلة«: استقطاب مئات الطلبة للتعرف
على الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الخاص

البّذال يطالب بعدم إغالق مدخل ومخرج 
منطقة عبداهلل المبارك على »السادس«

فهد البذال

فرج ناصر
دع����ا مختار منطقة عبداهلل املبارك فهد البذال وزير االش����غال 
والبلدية د.فاضل صفر الى عدم اغالق املدخل واملخرج الرئيس����ي 
ملنطقة عبداهلل املبارك وحتديدا الواقع على طريق الدائري السادس، 
مؤكدا ان هذا املدخل يعتبر عصب احلياة الهالي املنطقة واملدخل 
الثاني للمنطقة بعد املدخل الذي يقع بجانب مطار الكويت، مشيرا 
الى انه في حال اغالق هذا الطريق بحجة حتويله الى طريق يخدم 
احلرم اجلامعي اجلديد في منطقة الش����دادية س����يولد الكثير من 

االزدحامات واالختناقات املرورية والتي نحن في غنى عنها.
واوضح: ان املنطقة اصال بحاجة الى عدد من املداخل واملخارج، 
وكذلك بحاجة الى جسر يربط املنطقة من جانب الدائري السادس 
وعليه نطالب وزير االشغال واعضاء مجلس االمة واجلهات املعنية 
االخرى بعدم اغالق هذا الطريق خاصة انه يخدم اكثر من 13 الفا 

يسلكون هذا الطريق يوميا.

»السكنية« توزع بطاقات االحتياط لقرعة 
158 بيتًا في مدينة سعد العبداهلل

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
بطاقات االحتي���اط لدخول قرعة توزيع البيوت 
احلكومية في مدينة سعد العبداهلل قطعة 8 والتي 

تشمل 158 بيتا مبساحة 400 متر مربع.

وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي ان موعد 
اجراء القرعة على هذه القس���ائم سيكون صباح 
يوم االثنني املقبل في مس���رح املؤسسة بجنوب 

السرة.


