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تفقد نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد 
عبداهلل ناصر سير عملية التسجيل في معسكر الصمود 
حلملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها واملتطوعني 
ممن ال يقل مؤهلهم الدراسي عن الصف الثامن )الرابع 
املتوس���ط( واملتطوعني لاللتحاق بوحدة املوسيقى في 
احلرس الوطني ممن ال يقل مؤهلهم الدراسي عن الصف 

اخلامس )االول املتوسط(.
واطلع العميد الركن زايد ناصر خالل جولته في مقر 
التسجيل مبعسكر الصمود، على االستعدادات واالجراءات 
املتبعة من مديرية القوى البشرية الستقبال املتقدمني، 
مشددا على ضرورة التقيد بالشروط العامة واخلاصة 

الت���ي حددتها قيادة احلرس الوطني في عملية القبول، 
وضرورة استيفاء املستندات املطلوبة.

واكد نائب وكيل احل���رس الوطني ان القيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل االحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني ووكيل احل���رس الوطني اللواء ناصر 
عب���داهلل الدعي، حترص على معامل���ة جميع الطلبات 
بحيادية وفقا ملبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بني املتقدمني 

من ابناء الكويت انطالقا من املصلحة العامة.
واشاد العميد الركن زايد عبداهلل ناصر بحسن سير 
عملية التس���جيل والتنظيم من قبل القائمني عليها من 

ضباط وضباط صف واف���راد، متمنيا جلميع املتقدمني 
التوفيق والنجاح لاللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية.

جتدر االشارة الى ان الرئاسة العامة للحرس الوطني 
اعلنت عن فتح باب التس���جيل وقبول الطلبات حلملة 
شهادة الثانوية العامة وما يعادلها واملتطوعني ممن ال 
يقل مؤهلهم الدراسي عن الصف الثامن )الرابع املتوسط(، 
واملتطوعني لاللتحاق بوحدة املوسيقى في احلرس الوطني 
ممن ال يقل مؤهلهم الدراسي عن الصف اخلامس )االول 
املتوس���ط(، اعتبارا من 12 يوليو حتى 22 اجلاري في 
مقر التسجيل مبعسكر الصمود )قاعة الشهداء � البوابة 

الغربية(.

م.أحمد املنفوحي

جانب من التكرمي

عائشة الرشيد

الطلبة خالل عملية التسجيل العميد الركن زايد ناصر متفقدا سير عملية التسجيل

زايد ناصر تفّقد عملية التسجيل بالحرس الوطني:
معاملة جميع الطلبات بحيادية وفقًا لمبدأ العدالة

الرشيد: نفخر بوجود الشرطة النسائية لخدمة البالد
اس����تنكرت رئيسة مؤسس����ة اداء برملاني 
»منار« االعالمية عائشة الرشيد تصريح الداعية 
الشيخ ناظم املسباح الذي يطالب بإلزام الشرطة 
النس����ائية بالضوابط الشرعية، مؤكدة ان ما 
يدع����و اليه هو تدخل وفرض وصاية، منوهة 
في الوقت ذاته بأن الشرطة النسائية ملتزمة 
باللباس األمني احملدد وه����ي قدوة يفخر بها 

املجتمع.
وقالت الرشيد في تصريح صحافي ان املرأة 
الكويتية تتعرض لعنف بسبب الثقافات البالية 
املكونة للعادات والتقاليد البالية والتي تتعرض 
لها املرأة من بعض نواب »االسالم السياسي« 
وبعض دعاة الدين الذين دأبوا على التخاطب 

بلغة التهديد والوعيد وبألفاظ غير مسؤولة.
واضافت ان في جميع دول العالم ش����رطة 
نس����ائية في جميع التخصص����ات واملجاالت 
ومكافحة اجلرمية حتى اجلنائي منها مشيرة 
الى ان نواب »االسالم السياسي« وبعض الدعاة 
يريدون فرض وصايتهم التي هي في االساس 

مرفوضة.
واعربت الرشيد عن فخرها بوجود الشرطة 
النسائية ودخول الدفعة الثانية الى كلية الشرطة 
وهؤالء الشابات سيكون لهن مستقبل تفخر به 
الكويت حيث سيكن جنبا الى جنب مع اخوتهن 
الرجال في خدمة الكويت رافضة بشدة ما يردده 

البعض حول عمل املرأة في سلك الشرطة.

وشددت قائلة »ال ترموا الناس بالتهم« ان 
الذين يرمون الناس بالتهم هم املتهمون مؤكدة أن 
اجلهل يكمن هنا ومنوهة بأن الكل سعيد بوجود 
الشرطة النسائية موضحة ان القوى الرجعية 
واملتخلفة تصرخ »ملاذا دخول املرأة في سلك 
الشرطة؟«. واوضحت الرشيد ان املرأة تتعرض 
لعنف لفظي وهذا سلوك مرفوض ومجرم في 
معظم الدول مطالبة بشدة مواجهة كل صور 

واشكال التمييز التي تتعرض له النساء.
وش����ددت على ضرورة مواجه����ة الثقافة 
الس����ائدة املدعومة من قوى التخلف املتنفذة 
في املجتمع بثقافة حقوق املرأة ومناهضة كل 

صورة التمييز.

ابتس����ام ع����وض مده����ش   ٭
الرشيدي

 ٭ اسيا موسى عبداهلل رضا
 ٭ اميان سعد بداح الرشيدي
 ٭ أمال فهد عاصي الضفيري
 ٭ أمل علي صنهات احلربي
 ٭ جمانة حسني عبد غلوم

 ٭ جنان اسحاق محمد جعفر
 ٭ حصة وليد مساعد الصانع
 ٭ خلود مزيد صحن الساعي
 ٭ خيرية علي عبدالقادر مطر

رمض����ان  جاب����ر  دالل   ٭ 
الظفيري

 ٭ زهراء محمود حسني علي
 ٭ زين����ب حس����ن عبداحلليم 

محمد
 ٭ زينب فؤاد علي البلوشي

ابراهي����م   ٭ س����ارة محم����د 
الشمري

 ٭ سارة محمد علي العجمي
 ٭ سلمى هاش����م أحمد ياسني 

الرفاعي
 ٭ سلوى سالم فالح اخلميلي

محم����د  عب����داهلل  ش����هد   ٭ 
املطيري

محم����د  مس����اعد  عبي����ر   ٭ 
العازمي

مزع����ل  خلي����ف  غالي����ة   ٭ 
الظفيري

 ٭ فتوح بدر عبدالقادر يوسف 
يعقوب

 ٭ فج����ر عبدالك����رمي علي����ان 
احلربي

عبدالرحم����ن  فه����د  ف����ي   ٭ 
احلساوي

 ٭ مالك سالم سعد العصفور 
الهاجري

عاي����ض  ف����واز  من����ال   ٭ 
الدوسري

 ٭ منى زكي مبارك املبارك
ابراهي����م   ٭ مني����رة س����عد 

الدوسري
 ٭ مني����ره ش����بيب ش����جاع 

العجمي
 ٭ منيرة عادل شهيد عيسى

ناص����ر  منص����ور  مه����ا   ٭ 
الهرشاني

 ٭ هبة محمد علي املويل

 ٭ هن����وف س����الم م����رزوق 
احلضيري

 ٭ هيا خالد صالح النتيفي
ام����ان  س����الم  ابتس����ام   ٭

املسعودي
ابرار سالم سدحان ابو لبقة  ٭
احالم سعود عايد املطيري  ٭

احالم علي جبر العنزي  ٭
اري����ج عب����داهلل مضح����ي   ٭

العدواني
استقالل سعود عبدالعزيز   ٭

العبدلي
اس����ماء حج����اب عب����داهلل   ٭

السبيعي
اسماء سالم فرحان العنزي  ٭
اسماء علي راشد الهاجري  ٭

ع����وض  مس����لم  اس����ماء   ٭
الرشيدي

اسماء نواف صرد العنزي  ٭
اطياف فالح حسن احلربي  ٭
افراح خميس ناهي العنزي  ٭
اقبال مناع قبالن الشمري  ٭

االء عبدالرحمن عبدالرحيم   ٭
العوضي

مش����عي  س����عد  اجل����ازي   ٭
الزعبي

اجلوه����رة ناي����ف محم����د   ٭
العازمي

الطاف سالم فرحان العنزي  ٭
الطاف محيالن سلطان الذايدي   ٭

العنزي
الط����اف يوس����ف محم����د   ٭

الرشدان
العنود محمد فالح العازمي  ٭

جاس����م  خليف����ة  امان����ي   ٭
املسكتي

اماني علي حسني بن مكي  ٭
امل سالم طامي الهاجري  ٭

امينة احمد عبداهلل الشطي  ٭
امينة فالح فهيد العجمي  ٭

امينة محمد عبداهلل احلبيل  ٭
فيح����ان  س����عد  انتص����ار   ٭

الديحاني
اجني عص����ام الدين ابو بكر   ٭

عبداملطلب
انفال تاجر عفر الظفيري  ٭

انف����ال عبداحلمي����د ع����واد   ٭
اخلالدي

الديوان يدعو 294 مواطنة إلى مراجعته غداً األربعاء 
دعا ديوان اخلدمة املدنية 294 مواطنة إلى مراجعته غدا األربعاء 
متهيدا الستكمال أوراق ترشيحهن للعمل في املؤسسات واجلهات 

احلكومية وفيما يلي األسماء:

انف����ال عبدالرحمن عبداهلل   ٭
احملورفي

انوار خالد ابراهيم الراشد  ٭
انوار زيد صقر احلميدي  ٭

محم����د  صال����ح  ان����وار   ٭
السبيعي

راج����ي  عب����داهلل  ان����وار   ٭
البغيلي

انوار فرحان حاكم بندر  ٭
انوار مهنا سالم الرشيدي  ٭

ايلني كابيلو الصقر  ٭
اميان احمد محمد اجلوهر  ٭

ابراهي����م  امي����ان عوي����ض   ٭
البطحاني

بازغ����ة س����الم عبداالم����ام   ٭
سليمان

ش����لوان  ت����ومي  بدري����ة   ٭
الهاجري

بدرية جاسم محمد الصانع  ٭
بدرية جاسم محمد سلطان  ٭

بدري����ة عبدالرحم����ن طيب   ٭
الظهوري

بدري����ة عب����داهلل ابراهي����م   ٭
املراغي

بدري����ة محمد أحمد س����الم   ٭
بندر

بدور بدر رمضان اخلليفه  ٭
بدور صعب مزيد السريحي  ٭

غمي����ض  محم����د  ب����دور   ٭
املطيري

بشاير جاسم محمد القالف  ٭
بشاير حمد محمد احلبيشي  ٭

بشاير علي هالل الشمري  ٭
بشاير محمد خلف الشمري  ٭

بشائر حمد فايز سيف  ٭
بشأة ابراهيم عبداملجيد  ٭

اله����دى س����الم مبارك  بنت   ٭
سعود

تهاني دهام محمد احلربي  ٭
تهان����ي ش����هاب عب����داهلل   ٭

اخلالدي
تهاني عبيد عايز املطيري  ٭
تهاني علي سعود املاجدي  ٭

ثن����وي عب����داهلل صال����ح   ٭
العجمي

جميلة دريع علي العازمي  ٭
جميلة محمد سعيد العازمي  ٭
جميلة ناصر عامر العجمي  ٭
جواهر زايد فالح الهاجري  ٭

حص����ة أحم����د عبدالرحمن   ٭
الفيلكاوي

حصة سالم ناصر الهاجري  ٭
حصة صالح خالد الفليج  ٭

حص����ة عبدالرحم����ن محمد   ٭
الهذلول

حصة الفي سعد الرشيدي  ٭
حصة محمد ابراهيم حماد  ٭

بخي����ت  محم����د  حص����ة   ٭
الدوسري

حنان صالح عبيد املطيري  ٭
حنني فاضل عباس دشتي  ٭

حوراء عبداملجيد محمد باشا   ٭
محمد

حوراء عبداحملس����ن حسني   ٭
الشمالي

ختم����ة رويض����ان ج����ارح   ٭
الرويلي

خلود عبداهلل صالح بدو  ٭
دالي����ا س����عيد جاس����م املال   ٭

محمد
دانة غزاي دغيمان املطيري  ٭

دعاء يوسف محمد حسن  ٭
دالل احمد مال اهلل ابراهيم  ٭

دالل خالد علي العيدان  ٭
دالل خالد محمد جمعة  ٭

الس����يد  دالل عبدالرحم����ن   ٭
عبداحملسن الرفاعي

دالل عبداهلل محمد املري  ٭
عبدالس����الم  محم����د  دالل   ٭

شعيب
دالل مطارد عيد الشمري  ٭

دليل محسن حمد العجمي  ٭
رشا حسني مخلف اللحيدي  ٭

رضوة حمود نافل بوحديدة   ٭
الرشيدي

رقية رشيد علي العريفان  ٭
رنا بدر زيد الصقعبي  ٭

ابراهي����م يوس����ف  ره����ام   ٭
العبداحملسن

رمي بندر فايز املطيري  ٭
رمي جزاع عبداهلل العجمي  ٭
رمي حسن حيدر ماحسني  ٭
رمي طارق احمد املسباح  ٭

رمي محمد سليمان املطيري  ٭
زهراء صالح حسن القالف  ٭
زهراء علي حسني الصايغ  ٭

زهرة جاس����م محم����د كمال   ٭
محمد

زينب احمد حسن مهدي  ٭
زينب عادل جاسم غريب  ٭

زينب عبدالرحيم عبدالرضا   ٭
املؤمن

زينب عبداهلل عبدالواحد  ٭
زينب مصطفى علي رضا   ٭
سارة بدر عبداهلل العقيلي  ٭

سارة صالح عبداهلل اخلراز  ٭
حس����ني  عدن����ان  س����ارة   ٭

بوعباس
سارة علي سويد املطيري  ٭
سارة محسن شبيب امليع  ٭

سارة محمد هذال القحطاني  ٭
سارة ناصر حجي عيدي  ٭

رخي����ص  ناي����ف  س����جى   ٭
الفضلي

سحر محمد سعيد النوفلي  ٭
سعاد مسعد محمد املطيري  ٭

سلوى مراد علي علي  ٭
سمية سالم محمد مطلق  ٭

شادية محمود علي مسعود  ٭
ش����روق عب����داهلل محم����د   ٭

جرمن
شريفة س����عود حسني علي   ٭

باقر
شريفة علي محمد بوعويان  ٭

ابراهي����م  ش����وق يعق����وب   ٭
ابراهيم

شيرين عبداالمير عبداحلميد   ٭
بهبهاني

ش����يماء بدر عبداحملس����ن   ٭
عبدالرضا

شيماء قاسم دهمة  ٭
صبرية عبود علي  ٭

ضارعة عبدالرحمن ابراهيم   ٭
اليتامى

ضحى شاكر عواد الهليلي  ٭
ضحى يوسف احمد محمد  ٭
ظبية مهدي محمد العجمي  ٭

عالي����ة عبدالرضا جاس����م   ٭
أصل

عائش����ة يعق����وب جاس����م   ٭
عبداهلل

حم����د  عب����داهلل  عائش����ة   ٭
احلميدي

عب����داهلل  عل����ي  عائش����ة   ٭
الدمخي

ش����ديد  ناف����ع  عائش����ة   ٭
الرشيدي

عائشة وليد سعد اخلوالد  ٭
عب����د  ش�������الش  عزي����زة   ٭

صفوق
عمش����ا منور دواس مرزوق   ٭

املطيري
عمشة صحن نادر العجمي  ٭

محم����د  ع����وض  عه����ود   ٭
الرشيدي

عهود مهدي ثنيان مهدي  ٭
عل����ي  مش����عل  عواط����ف   ٭

الصليلي
غدير غنام سعد العازمي  ٭

العب����داهلل  فادي����ة محم����د   ٭
الناصر

ابراهي����م عبدالصمد  فاطمة   ٭
نقي

فاطمة جاسم محمد املعيلي  ٭
فاطمة جاسم محمد بوصفر  ٭

فاطمة سالم احمد حجي  ٭
فاطمة عبدالقادر ستار  ٭

فاطم����ة عب����داهلل ابراهي����م   ٭
اجليران

فاطمة فالح سعد النمشان  ٭
فاطمة محمد علي املويل  ٭

فاطمة مرزوق نهار العازمي  ٭
فاطم����ة مصطف����ى محم����د   ٭

مصطفى
فايزة غالي فالح الصليلي  ٭
فجر عبداهلل مطر العنزي  ٭

فجر فرج عبيد احليان  ٭
فيحة محمد مطر املطيري  ٭

كرمي����ة عدن����ان عب����داهلل   ٭
التركي

كوثر احمد صادق احمد  ٭
كوثر حسن غلوم جمال  ٭

كوثر ناصر عبداهلل ناصر  ٭
جاس����م  احم����د  لطيف����ة   ٭

التويتان
لطيفة احمد محمد الذوادي  ٭
لطيفة شاكر محمود العيد  ٭

ابراهي����م  ط����الل  لطيف����ة   ٭
الهاجري

لطيف����ة عبدالرحم����ن خلف   ٭
حمادة

صق����ر  ابراهي����م  لول����وة   ٭
الشاهني

ليلى جاسم حسني علي  ٭
ليلى وليد خالد عيد  ٭

مجد شافي فالح الدوسري  ٭
مرمي جاسم محمد دشتي  ٭

مرمي حسني خاوند  ٭
مرمي حسني سردار علي  ٭
مرمي حسني علي احلداد  ٭
مرمي خالد حمد الزمامي  ٭

مرمي سليمان احمد الفرحان  ٭
مرمي ضايف فرج عبداهلل  ٭

مرمي جنم عبداهلل الشمري  ٭

مرمي يوسف شرهان عباس  ٭
محم����د  ف����الح  مس����تورة   ٭

العازمي
مصب����ح  عل����ي  مش����اعل   ٭

العازمي
مشاعل عيد سعد العتيبي  ٭
معالي زيد جاسم الصليلي  ٭

معالي فالح محسن العتيبي  ٭
دبي����س  خي����ري  من����ال   ٭

الظفيري
منال صالح احمد البصيري  ٭

منال عبدالكرمي حسن شمس   ٭
الدين

منال عبداهلل محمد نور  ٭
منال مجبل عوض حويدر  ٭
منى بنيه هالل السليماني  ٭

من����ى س����ليمان عب����داهلل   ٭
الدهش

منى صالح صاير الشمري  ٭
منى عباس محمد خان  ٭

منى مجبل مبارك العازمي  ٭
منى مخلد مزعل العازمي  ٭

مني����رة خال����د ضويح����ي   ٭
السبيعي

مني����رة س����عيد عبدالعزيز   ٭
سعيد

مني����رة عب����داهلل محم����د   ٭
الرجيب

عل����ي  غس����ان  مني����رة   ٭
العسعوسي

منيرة فاضل محمود التناك  ٭
ف����ؤاد عبدالوهاب  مني����رة   ٭

الزنكي
مني����رة فيص����ل يوس����ف   ٭

الروضان
مها عيد خلف العازمي  ٭

مها فهيد شايع العازمي  ٭
مها نواف سيف العجمي  ٭

موزة مبارك هداف الهاجري  ٭
موض����ي احم����د عب����داهلل   ٭

الرميان
موض����ي راج����ح جعيف����ن   ٭

العبداهلل
ش����ارع  مطل����ق  موض����ي   ٭

املطيري
موض����ي مناح����ي ضي����دان   ٭

الشمري
مي برجس نهار املطيري  ٭

مي حامد فهد الشايجي  ٭
نادية عبداهلل محمد عيسى  ٭
نادية عبيد شريان الشمري  ٭

نادية فهاد عيد حصيني  ٭
نادية مزرم نصار العازمي  ٭
جناة حسني عباس عبداهلل  ٭

جند منير محمد املهنا  ٭
ندى جاسر قبالن العازمي  ٭
نعيمة احمد صالح العقاب  ٭

نهية زايد حمد العازمي  ٭
نوال مثنى صقر خير اهلل  ٭

نوال محمد ابراهيم احلبيل  ٭
نوال محمد حمدان البناقي  ٭

ن����ور يوس����ف س����يد علي   ٭
احلسيني

نورا مشعل خليفة اخلضر  ٭
نورة احمد سعد الضويحي  ٭

نورة ابراهيم راشد املري  ٭
نورة احمد فهد اخلرجي  ٭

نورة راشد محمد االرملي  ٭
مب����ارك  عب����داهلل  ن����ورة   ٭

العجمي
نورة مفرح محمد الهاجري  ٭

نوف حمود محمد هادي  ٭
نوف عبدالرحي����م يعقوب   ٭

طاهر
نوير عايد مناحي الصليلي  ٭

هالة جمال السيد عبداحملسن   ٭
الرفاعي

هبة سالم ابالل العامر  ٭
هدى احمد حسن الغيث  ٭

هدى سلطان مترك العتيبي   ٭
هديل خالد فالح العازمي  ٭
هديل رعد مشل العنزي  ٭

هناء عيد جلوي الصليلي  ٭
صعف����ك  س����عد  هن����ادي   ٭

العازمي
هن����ادي لوي����ف عب����داهلل   ٭

العجمي
هند حميدان جابر حمد  ٭

ه����داد  س����عود  هن����وف   ٭
احلسيني

هنية ناهي حسني هزاع  ٭
هيا احمد سليمان الفرحان  ٭

هيا عبداهلل الشمري  ٭
هيا فهد مفلح املطيري  ٭

هيا مجبل سعيد العازمي  ٭
هية فهد علي الرشيدي  ٭

وس����مية س����عود عصفور   ٭
العجمي

س����الم  س����عيد  وضح����ة   ٭
الرشيدي

وضح����ة ماض����ي عب����داهلل   ٭
العازمي

5 أغسطس املقبل، مشيرا الى انها 
الدورة األخيرة التي سيختتم بها 
برنامج الدورات الصيفية لدخول 
شهر رمضان املبارك في احلادي 

عشر من أغسطس 2010.
ال����دورة  ان  وأض����اف د.آدم 
الثانية شهدت إقباال كبيرا في عدد 
املنتسبني نظرا لتنوع األنشطة 
والبرامج املفيدة واحملببة للنشء 
ونتيجة ملا حققته الدورة األولى 

من جناح وإقبال كبير عليها.

البرامج واألنشطة فيها وهذا ما 
املنتس����بني، حيث  أفاد األعضاء 
أوقاتا ممتعة ومفيدة مع  قضوا 
هواياتهم العلمية، باالضافة الى 
برنام����ج الرحالت واملس����ابقات 
التي استمتعوا بها خالل الدورة 

األولى.
من جانبه، ذكر د.آدم املال املدير 
العام للن����ادي ان الدورة الثانية 
انطلقت السبت املاضي 17 اجلاري 
وتستمر ملدة 3 أسابيع تنتهي في 

دانيا شومان
أثنى أمني عام النادي العلمي 
م.أحمد املنفوحي على ثقة أولياء 
أمور أعضاء ال����دورات الصيفية 
بالنادي العلمي الختيارهم النادي 
أبنائهم للمشاركة في  وتسجيل 
دورات����ه وبرامجه ونش����اطاته 
العلمية املتعددة واملتنوعة لصيف 
2010، مؤك����دا ان هذه الثقة تزيد 
من مس����ؤوليتنا من أجل رعاية 
التي  الهوايات  أبنائهم في مجال 
تش����غل وقت فراغه����م وتفيدهم 

وتنمي موهبتهم.
الدورة  ان  املنفوحي  وأضاف 
األولى التي انتهت األسبوع املاضي 
حققت جناحا كبيرا، حيث تنوعت 

تكريم أعضاء الدورة األولى وانطالق الدورة الصيفية الثانية بالنادي العلمي

المنفوحي: شغل أوقات أبنائنا بأنشطة تفيدهم

كشفت وزارة األشغال العامة ان إجمالي اإلنفاق 
االس����تثماري جلميع مشاريع الوزارة البالغ عددها 
553 مش����روعا خالل سنوات اخلطة التنموية يبلغ 

نحو 3.139 مليارات دينار.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أمس 
بحضور الوكالء املساعدين بالوزارة ومديرو مكاتب 
التخطيط قدمت خالله إدارة التخطيط عرضا مرئيا 
خلطة التنمية في الوزارة. واش����تمل العرض على 
شرح مشاريع اخلطة اإلنشائية والتطويرية التي 
تضمنت إنفاقا استثماريا خلدمات الهندسة الصحية 
بقيمة تبلغ نحو 273 مليون دينار ل� 77 مش����روعا 
إضافة الى مشاريع خدمات هندسة الطرق وعددها 

131 مشروعا بقيمة تبلغ نحو 951 مليون دينار.
وضم العرض اإلنفاق االستثماري خلدمات هندسة 
املشاريع الكبرى ل� 17 مشروعا بقيمة تبلغ نحو 388 

مليون دينار وخدمات هندسة املشاريع اإلنشائية 
ل� 248 مش����روعا بقيمة 1.213 مليار دينار وخدمات 
هندسة الصيانة التي تشمل 80 مشروعا بقيمة قدرها 
نحو 312 مليون دينار. وتنقس����م خطة الوزارة الى 
قسمني األول متثل فيه الوزارة جهة مستفيدة إجمالي 
اإلنفاق فيها لس����نوات البرنام����ج يبلغ نحو 1.552 
مليار دينار وذلك ملشاريع قطاع الطرق والهندسة 
الصحية واملشاريع اإلنشائية والكبرى، اما القسم 
الثاني من اخلطة فتمثل في����ه الوزارة جهة منفذة 
فقط حيث تتولى تنفيذ املشاريع للجهات األخرى 

بإجمالي إنفاق يبلغ نحو 1.587 مليار دينار.
وتناول العرض املشاريع التطويرية خلطة الوزارة 
التي تش����تمل على 14 مشروع تطوير أداء ملختلف 
قطاعات الوزارة كتطوير وزيادة سعة شبكة الطرق 
وحتديث وزيادة الطاقة االستيعابية حملطات معاجلة 

مياه الصرف الصحي ومخرجاتها.

تشمل 553 مشروعًا

»األشغال«: 3.139 مليارات دينار إجمالي 
اإلنفاق لخطة التنمية لمشاريع الوزارة


