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د.فاضل صفر

وزير األشغال يوقع 3 عقود لصيانة الطرق والساحات بقيمة 10 ماليين دينار 
وقع وزير األش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر 3 عقود للطرق والساحات في محافظة العاصمة 

ولصيانة طريق الساملي وذلك بقيمة 10 ماليني دينار.
وتضمن العقد األول صيانة عامة للطرق والس����احات في 
محافظة العاصمة ويشمل أعماال إنشائية صغيرة وصيانة عامة 
للطرق والساحات مبا فيها الطرق والساحات املؤقتة ومواقف 

السيارات وقطوعات اخلدمات واألعمال الطارئة واملتفرقة.

ويشمل ايضا صيانة مجاري األمطار ومخارج البحر واألرصفة 
ملواقع مختلفة ومتفرقة والطرق والساحات داخل مؤسسات 

الدولة بقيمة اجمالية تبلغ 2.505.600 دينار.
وجاء العقد الثان����ي ألعمال الصيان����ة العاجلة والطارئة 
واملتفرقات للطرق ف����ي محافظة العاصمة إضافة الى األعمال 
اإلنشائية الصغيرة واألعمال التكميلية الصغيرة لالسفلت أو 

البالط او الكربستون وخالفه.

وتضمن ايضا معاجلة العيوب التي تظهر في سطح اإلسفلت 
ومنها احلفر او الهبوطات او التآكل او الش����روخ او جتمعات 
املياه او تعديل مناسيب وإصالح الكسورات في اسقف غرف 
التصريف او غرف التفتيش بجميع أنواعها وكل ذلك في مواقع 
متفرقة. ويضم العقد ايضا الطرق والس����احات داخل وزارات 
ومؤسسات الدولة احلكومية حسب مستلزمات الصيانة العامة 
كما يحددها قطاع الصيانة طبقا للشروط واملواصفات الفنية 

وذلك بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و173 الف دينار.
اما العقد الثالث فجاء لعمل صيانة عامة لطريق الس����املي 
وما يتبعه من جسور للطرق بأنواعها وكذلك جلسور املشاة 
بأنواعها وذلك وفق أوامر العمل الصادرة ومستلزمات الصيانة 
العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط 
واملواصفات العم����ال العقد وبلغت القيم����ة اإلجمالية للعقد 

6.467.500 دينار.

 »إحياء التراث«
تبدأ عمرتها اليوم

أكد رئي���س جلنة الدعوى 
واإلرش���اد في جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي في محافظة 
مب���ارك الكبي���ر الداعية ثامر 
اللجنة س���تقوم  أن  العام���ر 
بتسيير رحلة العمرة الرابعة 
للجالي���ات والت���ي تهدف من 
ورائه���ا توعية هذه اجلاليات 
بالدين احلنيف. ولفت إلى أن 
رحلة العمرة تبدأ اليوم وحتى 

27 اجلاري.

»السكنية«: توزيع 
 بطاقات القرعة

 لبيوت مشروع مدينة
سعد العبداهلل

قامت املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية صباح األحد املاضي 
بتوزيع بطاقات دخول القرعة 
للبيوت احلكومية في مشروع 
مدينة سعد العبداهلل قطعة 8 
ل� 164 بيتا. وأعلنت املؤسسة 
اس����ماء املواطنني املس����تحقني 
لدخول ه����ذه القرعة بناء على 
أولوية الطلب االسكاني والتي 
وصل التخصيص لها حتى تاريخ 
1996/7/31، وكانت املؤسس����ة 
خصصت يومي 22 و23 اجلاري 
القرعة  موعدا لتوزيع بطاقات 
ملشروع مدينة سعد العبداهلل. 
أما توزيع بطاق����ات االحتياط 
فقد حددت املؤسسة غدا موعدا 
لتوزي����ع بطاق����ات االحتياط 
القرعة. اجلدير بالذكر  لدخول 
ان املؤسسة حددت 28 اجلاري 
موعدا إلجراء القرعة على هذه 
البيوت في مسرح مبنى املؤسسة 

بجنوب السرة.

 »الرحمة« تمول
 تنظيم 7 مخيمات

ألطفال غزة
ليلى الشافعي

أطلق مركز الشفيع لتحفيظ 
التابع جلمعية  الك����رمي  القرآن 
الرحمة لإلغاثة والتنمية، أمس، 
وبتمويل م����ن الرحمة العاملية 
الكويتي����ة مش����روع املخيمات 
الصيفي����ة بإقام����ة 7 مخيمات 
في مختل����ف مناطق قطاع غزة 
تش����مل 800 طالب منتس����بني 
الش����فيع. وقال مدير  ملشروع 
الش����فيع م.عبدالس����الم  مركز 
حجو في حدي����ث للصحافيني 
خالل إعالن االنطالق انه سيتم 
تخصيص مخيم����ني للمبدعني 
واملوهوبني س����تتضمن دورات 
كمبيوتر وتشكيل فرقة نشيد 
ومسرح خاصة باملشروع، فيما 
ستتم إقامة 5 مخيمات للطلبة 

والطالبات بشكل منفصل.
وب����ني ان املس����تهدفني من 
املش����روع هم أطفال من س����ن 
الثامنة وحتى الرابعة عش����رة 
وس����يتم تس����ليمهم بع����ض 
املستلزمات وسيتم توفير وجبة 
إفطار مع عصير لكل مش����ترك 
في املخيمات فيما سيتم تقدمي 

جوائز للمبدعني.
ان املخيمات  ال����ى  وأش����ار 
س����تتضمن برام����ج ترفيهي����ة 
وتربوية وتقدمي عروض مصورة 
وفن����ون يدوية وتدبير منزلي، 
باالضافة الى الرسم على الفخار، 
ان املشروع سيستمر  موضحا 
حتى نهاية الشهر املقبل وسيشمل 
تنظيم جوالت سياحية ألماكن 

متعددة في القطاع.
ولفت حجو الى ان املشروع 
العاملية  الرحم����ة  املمول م����ن 
الكويتية س����يوفر اكثر من 70 
فرص����ة عمل مؤقتة ملنش����طني 

ومتطوعني وغيرهم.
وأوض����ح ان مخيمات العام 
احلالي تتمي����ز بإضافة برامج 
تربوي����ة، مؤكدا ان املش����روع 
يهدف الى إخ����راج الطالب من 
حالة الضغط النفس����ي نتيجة 
االختبارات املدرس����ية والعام 
الدراسي الطويل وجتديد النشاط 
والتخفيف من األعباء النفسية 
عن الطالب والطالبات في ظل 
احلصار اإلسرائيلي املتواصل.

انه س����يتم في نهاية  وقال 
املشروع إقامة معرض ملنتجات 

وإبداعات املشاركني.


