
الثالثاء 7 ديسمبر 2010   11محليات

أسماء 194 مواطنة مدعوات لمراجعة ديوان الخدمة المدنية الستكمال مستندات التوظيف
أعلن ديوان اخلدمة املدنية أسماء 
194 مواطنة مدع���وات ملراجعته غدًا 
األربعاء وذلك الس���تكمال املستندات 
ال���وزارات  متهيدا لترش���يحهن في 
واجله���ات احلكومي���ة، وفيم���ا يلي 

األسماء:
احرار حربي سعد املطيري  ٭

 ٭ افراح عبد احلسني عبيد
 ٭ الطاف مبارك صقر املطيري
 ٭ انوار محمد خلف الشمري
 ٭ اميان نعيم حمد العجمي

 ٭ أغصان سالم محمد العجمي
 ٭ بدرية جديع هادي الهاجري

 ٭ تهاني سعد عطااهلل الشمري
 ٭ حصة فالح كميخ الهاجري

 ٭ خلود فاضل قطيمان السبيعي
 ٭ خلود مشعل سلطان العتيبي
 ٭ سناء مقبل عبداحملسن غيالن

 ٭ عايدة عبداهلل مصلح الشالحي
 ٭ فاطم����ة عبد اخلضر عب����د الرزاق 

حيدر
 ٭ م���رمي عب���د احلس���ني نصيري 

فشاني
 ٭ مشاعل طارق عايض العازمي

 ٭ نورة ضيف اهلل عبيد الشمري
 ٭ وفاء محمد صقر العتيبي

ابرار ابراهيم جاسم القطان  ٭
ابرار مجحم مشبب السهلي  ٭
ارياف محمد مناور املطيري  ٭

اسماء سعود مطلق الديحاني  ٭
اسماء عبداهلل احمد عبداهلل  ٭

اسماء عيد مناور اخليوطي احلربي  ٭
اسماء يوسف مبارك مجيبل  ٭

افراح صغير راشد الزعبي  ٭
اجلازي سعد مشعي الزعبي  ٭

الشيماء عيسى فرحان النومي  ٭
العنود سليمان عبداهلل السعيد  ٭

امينة عايض معاود الديحاني  ٭
امينة فرحان سالمة العنزي  ٭
انفال اسماعيل يوسف جراغ  ٭

انوار عادل محمد سبتي  ٭
انوار عبداهلل فالح احلجيلي  ٭

انوار غربي احلميدي الفهد  ٭
أماني حسني مال علي املتروك  ٭

أماني سعد مبارك ارشيد  ٭
بخيتة حمد جار اهلل املري  ٭

بدرية ماطر مجبل مطير  ٭
بدرية مجبل صالح العازمي  ٭

بدور بدر كامل نعمان  ٭
بشاير سعد عبداهلل العتيبي  ٭

بشاير فالح عبداهلل الديحاني  ٭
بشاير فالح ناصر الشباك  ٭

بشائر فالح عوض املطيري  ٭
حترير يوسف عماش الشالحي  ٭
تهاني شهاب عبداهلل اخلالدي  ٭

تهاني عبداهلل حاجم جاسم  ٭
تهاني علي سعود املاجدي  ٭

جميلة عبيد مطلق الهاجري  ٭

جوزة محمد فهاد الزعبي  ٭
حصة غالب متروك املطيري  ٭

حصة نابي الهيلم العنزي  ٭
حنان ضيدان متعب  ٭

حنان عبد الرزاق عبدالعزيز اللهو  ٭
حنان عبد الرسول محمد الكندري  ٭

حنان فهد محمد العجمي  ٭
حنان الفي سامح الشمري  ٭

حوراء عادل حسن قمبر  ٭
حياة مجيد حمدان مانع  ٭

خالدة عوض عويد الرشيدي  ٭
خديجة موسى عبداهلل اكبر  ٭

خزنة سند زيد املطيري  ٭
خلود الفي غازي املطيري  ٭

دانة زيد محمد املطيري  ٭
دانة سالم فرحان العازمي  ٭

دالل دبيس مجيد الظفيري  ٭
دالل شكري محمود العنزي  ٭

دالل محمد زيد اخلبيزي  ٭
دنيا فيصل بدر حسني  ٭

ربيعة خليف صغير  ٭
ربيعة محمد عرمان الرويلي  ٭

رمي عبداهلل حمد املشوط  ٭
رمي هزاع عطا اهلل الشمري  ٭

زكية منصور جعفر تقي  ٭
زينب حسن عباس الدريع  ٭
زينب داخل حمد العجمي  ٭

سارة عبد اللطيف سليمان اللهيب  ٭
سارة فهيد حمد العجمي  ٭

سارة نايف عواض املطيري  ٭
سحر كرم كرمي غالم  ٭

سعاد حسني صالح املبارك  ٭
سعاد مخلد راشد املطيري  ٭
سعاد نواف علي الشمري  ٭

سلمى عيد مبارك سابج  ٭
سمية محمد عبد القادر اجلاسم  ٭

سها فارس احمد الفارس  ٭
شاهة سعود غدير احلسيني  ٭
شريفة جاسم محمد املغربي  ٭

شيخة عبدالرحمن احمد العبيد  ٭
شيخة فهد ابراهيم الزيد  ٭
شيخة فهد عيد العازمي  ٭

شيخة كاظم مراد سلطان  ٭
شيماء محمد حسن الفضاله  ٭

صابرين نايف حليوس مزبان  ٭
صفاء عبداحلميد عبداهلل محمد  ٭

صوفيا علي رجا حوراني  ٭
طعيسة محمد غشام الشمري  ٭
طيبة خالد سليمان الشايجي  ٭
عايدة سليمان زامل الرشيدي  ٭

عائشة حمدان عبداهلل العتيبي  ٭
عائشة راشد سالم الدوسري  ٭

عائشة سعد عبيد اجلويسري  ٭
عائشة سعيد هالل املطيري  ٭
عائشة شهاب احمد الساكت  ٭

عائشة عبداهلل مصلح الشالحي  ٭
عذاري ابراهيم منصور املنصور  ٭

عذاري محمد فهاد العجمي  ٭

عفاف مساعد صالح الهران  ٭
عفرة عبداهلل فالح الهاجري  ٭

عليا عبدالعزيز محمد العنزي  ٭
علياء حماد شحاذة الشمري  ٭

عنود خالد حسن جنم  ٭
غدير سعد عيد العازمي  ٭

غدير محمد ناصر املطيري  ٭
غدير مهيل فنيسان السعيدي  ٭
غصينة محمد سالم العجمي  ٭
فادية عبيد مطلق الهرشاني  ٭
فاطمة جابر محمد السعيدي  ٭
فاطمة جاسم محمد بوصفر  ٭

فاطمة جواد يوسف بهبهاني  ٭
فاطمة حسني علي بوحمد  ٭

فاطمة رجب ابراهيم حمزه  ٭
فاطمة عبداهلل عيسى االستاذ  ٭
فاطمة محمد منصور املطوع  ٭

فجر حسن راشد الدويله  ٭
فجر عبد اخلضر حسني البلوشي  ٭

فرح منصور علي الظبيري  ٭
فرح وليد خالد النفيسي  ٭

فكورة سواد النجم  ٭
فوزية ساير حمود احلربي  ٭

فوزية منصور ثامر العتيبي  ٭
كفاية جمعان فالح العازمي  ٭

كوث���ر عب���د احملس���ن طاه���ر   ٭
الصايغ

لطيفة حمود احمد الرشيد  ٭
لطيفة خالد سليمان اللهيب  ٭

لطيفة صالح علي الهويدي  ٭
لولوة سليمان نصف العماني  ٭

لولوة عبداهلل ابراهيم اخلارجي  ٭
ليالي نصر علي حسني  ٭

ليلى كاظم محمود جعفر  ٭
ماجدة عبد املجيد سليمان درويش  ٭

ماجدة عبود عيسى  ٭
مرشدة علي عايد العازمي  ٭
مرمي حمد راشد الهيمس  ٭

مرمي عبدالرحمن عبدالعزيز املليفي  ٭
مرمي عبداهلل عليوي العتيبي  ٭
مرمي غازي شليويح احلربي  ٭
مرمي محمد فوزان العنجري  ٭
مزنة صالح محمد العصيمي  ٭
مشاعل عبيد سعود املطيري  ٭

مصباح محسن دحيم العتيبي  ٭
مضاوي جدي خالد العتيبي  ٭

معالي سليم خزعل الضويحي  ٭
منار بدر عبداهلل العتيق  ٭

منال مساعد شوميي السبيعي   ٭
منى راشد عبداهلل عبد الرحيم  ٭

منى متعب طبالن الرشيدي  ٭
منيفة علي ضاحي العنزي  ٭
مها شارع مفرح السبيعي  ٭

مها عطا مطر مشرف  ٭
مها نايف عماش الشمري  ٭

موضي سعود غدير احلسيني  ٭
موضي محمد ماجد السبيعي  ٭

موضي نعيم سعد مبارك  ٭

نزيهة ارخيص زيد املطيري  ٭
نصرة مجيد حمدان  ٭

منشة عبيد فهيد الشمري  ٭
نوال صالح فاضل العنزي  ٭
نورا جمال ناصر العازمي  ٭

نورا علي محمد املصري  ٭
نورة الفي علوش املطيري  ٭
نورة محمد سالم العجمي  ٭
نورة ناصر محمد العازمي  ٭
نورة هايف زيد الدوسري  ٭
نورية سعود مبارك محمد  ٭
نوف حمود ذايب املطيري  ٭

نوف عادل فيروز املانع  ٭
نوير شبيب شافي السهلي  ٭
نوير ناصر هزاع الهاجري  ٭

نوير هيف بدر احلجرف  ٭
هاجر ابراهيم جاسم القطان  ٭
هدى شامخ فالح الرشيدي  ٭

هدى فالح فالح السهلي  ٭
هدى جنم عبداهلل علي  ٭

هناء هاشم فاخر فياض  ٭
هويدة محمد حسني شكري  ٭

هيا خالد جابر اجلابر  ٭
هيلة بطي سعد القحطاني  ٭

وسمية محمد مبارك العازمي  ٭
وضحة سعود محمد العجمي  ٭

وضحة محمد صنيتان الديحاني  ٭
وفاء خليل املغربي  ٭

ياسمني عباس ميرزا األطرم  ٭

الرخيص: 29 مؤسسة واقفة في »األمانة« بإجمالي 7666024 ديناراً
خالل اليوم الثاني من ملتقى ومعرض النجاحات األول 2010 بعنوان »الدعم المجتمعي التنموي.. نجاح مجتمع«

القصار: البرنامج يوفر فرص عمل  لحوالي 50% من إجمالي الداخلين الجدد في س�وق العمل وساهمنا في تخفيض نسب البطالة من 7.1% عام 2001 إلى 3.58% العام الماضي
»ادفع دينارين واكسب الدارين«، حيث 
استعرضت فكرة تعميم املكافأة الطالبية 

واالستفادة منها عامليا.
وقال���ت امليمني ان فكرة املش���روع 
قائمة على ان يستقطع كل طالب جامعي 
دينارين ش���هريا من مكافأته الطالبية 
الشهرية لصالح مشروع طالبي خيري 
املبالغ واملساهمات  عاملي، وتس���تخدم 
لفتح أب���واب التعلم لطلبة ال تتاح لهم 
فرص التعليم بس���بب الفقر واحلاجة. 
واشارت الى أن رسالة املشروع هي تقدمي 
أول منوذج ملشروع تعليمي خيري من 
قبل طلبة الكوي���ت لطلبة العالم وذلك 
بسبب ارتفاع نسبة االمية في العديد من 
الدول االسالمية وارتفاع مستوى الفقر 
بني الشعوب االسالمية الفتة الى أهمية 

التعليم في القضاء على الفقر.
وقالت ان رؤية املشروع تنبثق من 
توفير فرص التعليم للمحتاجني من خالل 
مساهمة طلبة الكويت ليتركوا بصمتهم 

حول العالم.
واشارت الى االهداف العامة وهي ابراز 
دور الشباب الكويتي في املساهمة في رفع 
املعاناة عن اآلخرين وغرس مفهوم العطاء 
واإلحساس باآلخرين في نفوس الطلبة 
وتشجيع الطلبة على التنافس في كسب 
اخلير وخدم���ة اآلخرين، والتأكيد على 
مبدأ »قليل دائم خير من كثير منقطع«، 
وبناء الثقة في نفوس الشباب بإمكانية 
املساهمة في خدمة اآلخرين واملساهمة في 

دعم املشاريع التعليمية الدولية.
أما األهداف األساسية فهي املساهمة 
في القضاء على األمي���ة ودعم البرامج 
التعليمية غير الربحية، وتنمية املشاركة 
االيجابية من قبل الشباب الكويتي في 

املشاريع اخليرية.

واجهزة التنفس وتنظيم القلب وغيرها 
من االحتياجات الطبية، املساعدة في دعم 
الرسوم الصحية للفحوصات املخبرية 
واالشعة التشخيصية واملساعدة جزئيا 
أو كليا للعالج باخلارج عند عدم توافر 

هذا العالج داخل البالد.
وعرضت برامج اللجنة ومنها املخيم 
الربيع���ي، البرنام���ج االذاعي »نس���يم 
العافية«، املؤون���ة الرمضانية، رواتب 
املرضى ومشروع االضاحي، الفتة الى عدد 
من املشروعات التي حتتاج الى دعم وعلى 
رأسها مشروع دعم عالج القلب والذي 
يهدف لتق���دمي اخلدمة الطبية والرعاية 
االجتماعي���ة ملرضى القلب املعس���رين 
واملس���اهمة في التخفي���ف عنهم ورفع 
معاناتهم، باالضافة الى مشروع دعم عالج 
السرطان ومشروع دعم عالج الروماتويد 
والكرونز ومش���روع دعم عالج التهاب 

الكبد الوبائي.
فيما قدمت مسؤولة العالقات العامة 
واالع���الم بالهيئة اخليرية االس���المية 
العاملية سمية امليمني ورقة عمل بعنوان 

عن جنسياتهم ودياناتهم، نشر الوعي 
الصحي بني جمهور املواطنني واملقيمني، 
مد يد املساعدة للدول االسالمية املتضررة 
بفعل الكوارث او االوبئة باالغاثة الطبية، 
الفتة إلى ان الصندوق يوجه معظم نشاطه 

داخل الكويت.
واوضحت اجلاس���م في ورقة العمل 
التي قدمتها خالل اجللسة املسائية لليوم 
األول من ملتقى ومعرض النجاحات األول 
مساء  امس األول، أن اللجنة الطبية هي 
العمود الفقري جلمعية صندوق اعانة 
املرضى حيث تعد من اللجان الرئيسية 
التي تقوم على مساعدة املرضى الفقراء 
وأسرهم داخل الكويت، مشيرة الى اهداف 
اللجنة ومنها مس���اعدة املرضى الذين 
اقعدهم املرض عن طلب الرزق، تلمس 
احتياجات املرضى وحتسني اوضاعهم 
التوعية واالرشاد اجتماعيا  املعيشية، 
ونفسيا وطبيا من خالل املقابالت التي 
جترى بني الباحثني واملستش���ار الطبي 
واملرضى، مس���اعدة املرض���ى بصرف 
االدوية بانواعها واالجهزة التعويضية 

عبدالعزي���ز القصار، موضحا ان الهدف 
االستراتيجي للبرنامج يكمن في تشجيع 
العمالة الوطنية لاللتحاق مبؤسس���ات 
القطاعات غي���ر احلكومية، الفتا الى ان 
البرنامج يساهم في توفير فرص عمل 
حلوالي 50% من إجمالي الداخلني اجلدد 

في سوق العمل.
واوضح القصار اإلجراءات التدريبية 
التي يتخذها البرنامج لتأهيل الباحثني عن 
عمل، مشيرا الى ان اجمالي العاملني في 
القطاع اخلاص العام املاضي وصل 68169 
بينما كان عددهم عام 2001 حوالي 13652، 
مما يؤكد على املساهمة الفعالة للبرنامج 
في تخفيف نسب البطالة من 7.1% عام 

2001 الى 3.58% العام املاضي.
من جانبها اكدت رئيسة اللجنة الطبية 
في صندوق إعانة املرضى عفاف اجلاسم 
ان جمعية صندوق إعانة املرضى هي أول 
جلنة طبية خيرية تأسست في الكويت 
ع���ام 1979 على يد مجموعة من االطباء 
الكويتيني، موضحة ان الصندوق يقوم 
على إعانة املرضى الفقراء بغض النظر 

� إدارة الدراسات اإلسالمية، الفتا الى ان 
ثمرة التنس���يق بلغ عدد 91 دارا للقرآن 
الكرمي داخل الكويت وعدد 20000 دارس 

ودراسة.
وم���ن جهته ق���دم مدير املش���اريع 
اخلارجي���ة بصن���دوق اعان���ة املرضى 
الثانية عرض  الورق���ة  الهن���دي  خالد 
فيها ملشروعني األول اندية االطفال في 
املستشفيات والذي يهدف للمساهمة في 
تكيف االطفال في املستشفيات، واشغال 
وقت فراغهم، ومساعدتهم على استكمال 
دراستهم، الفتا الى انه مت انشاء 18 ناديا 
في مختلف املستش���فيات، موضحا ان 

االندية مجهزة بالكامل.
واش���ار الهندي الى ان جلنة مرضى 
السكري في اجلهراء هي املشروع الثاني 
والذي يهدف الى توعية الناس بأخطار 
مرض السكري، إقامة احملاضرات والندوات 

ودعم اجهزة مرضي السكري.
فيما قدم الورقة الثالثة مدير العالقات 
العامة واإلع���الم ببرنامج اعادة هيكلة 
القوى العامة واجلهاز التنفيذي للدولة 

واخليرية والتعاونية واخلاصة مبختلف 
مج���االت التعاون ف���ي تنفيذ املصارف 
الوقفية التي مت ذكرها، مت اعداد الكثير 
من املشاريع الوقفية، الفتا إلى أن اجمالي 
عدد املؤسس���ات الواقفة في األمانة 29 
مؤسسة ما بني مؤسسة حكومية وخيرية 
وتعاونية، خاصة ان اجمالي مبلغ رأسمال 
الوقفيات 7666024 دينارا أي ما يعادل 

26831084 دوالرا.
واوضح ان التنس���يق والتعاون مع 
املؤسسات احلكومية واألهلية في تنمية 
املجتمع أس���فر عن عقد ع���دة اتفاقيات 
منها اتفاقية وقفية التعريف باالسالم مع 
جلنة التعريف باالسالم، وجمعية النجاة 
اخليرية، الفتا الى ان اجمالي عدد املهتدين 

بلغ 3500 مهتد ومهتدية سنويا.
ولف���ت الى ان ثم���رة الوقفية بلغت 
95500 دين���ار أي ما يع���ادل 334250 

دوالرا.
واشار الى عدد من االتفاقيات االخرى 
منها اتفاقي���ة وقفية دور القرآن الكرمي 
مع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 

أسامة دياب
واصل ملتقى ومع���رض النجاحات 
األول 2010 »الدعم املجتمعي التنموي.. 
جناح مجتمع« والذي يقام برعاية العضو 
املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واإلعالم في مؤسسة 
البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد، 
وتنظم���ه ش���ركة بيون���د للمؤمترات 
واملعارض انش���طته لليوم الثاني على 
التوالي، واش���تملت الندوة الصباحية 
األولى على استعراض ثالث جتارب عملية 

للدعم املجتمعي.
إدارة  الورقة األول���ى ملدير  وجاءت 
املص���ارف في االمان���ة العامة لالوقاف 
مساعد الرخيص، فقد القى الضوء على 
دور األمانة في الدعم املجتمعي وجتربة 
التسويق مع اجلهات احمللية في االمانة 

العامة لألوقاف.
واضاف: منذ نشأة الكويت وجميع 
الواقفني في وزارة األوقاف والش���ؤون 
هم من الرجال والنساء، وبدأ التسويق 
والتنسيق للمشاريع واملصارف الوقفية 
بني املؤسس���ات احلكومي���ة واخليرية 
والتعاونية واخلاصة بإنشاء وقفيات في 
األمانة العامة لألوقاف، وذلك لعدة اسباب 
منها ان املؤسسات هي الباقية واملستمرة، 
ونشر الوعي الوقفي بني املؤسسات في 
املجتمع بتبني الصيغة الوقفية في دعم 
انشطتهم بالتعاون مع االمانة، والعمل 
على اشراك مؤسسات القطاع احلكومي 
واألهلي واخليري والتعاوني مع األمانة 
في تنمية املجتم���ع الكويتي من خالل 

االنشطة والبرامج املجتمعية.
واشار الى ان جتربة التسويق مرت 
بثالث مراحل زمنية منذ نشأة الهيئة، وانه 
وبعد التنسيق مع املؤسسات احلكومية 

سمية امليمني

جانب من مشروع النادي الرياضي وفي اإلطار م.منال العطار

عفاف اجلاسم عبدالعزيز القصار خالد  الهندي مساعد الرخيص

بيت الزكاة: 2.74 مليون دينار مساعدات
ل� 5332 أسرة في أكتوبر

عدد األسر من اجلنسيات الوافدة 
املستفيدة من نظام التأمني الصحي 
79 أسرة شملت التغطية الصحية 

ل� 153 فردا.
وأشار العتيبي الى ان األسر 
احملتاجة هي موضع عناية البيت 
الدائمة يس����عى لس����د حاجتها 
ويس����تقبل طلباته����ا من خالل 
نظام املغلف الذي يتضمن طلب 
املساعدة وجميع األوراق الثبوتية 
واملستندات الالزمة لدراسة احلالة 
والتأكد من صحة البيانات املقدمة 

من اجل تقدير مبلغ املساعدات.
وأع����رب العتيبي ف����ي ختام 
تصريح����ه عن خالص ش����كره 
وتقديره جلمي����ع متبرعي بيت 
الزكاة عل����ى ثقتهم الكبيرة التي 
أولوها للبيت وكان لها األثر الطيب 
في دعم مسيرته اخليرة وتقدمي 

خدمات أفضل لألسر احملتاجة.

أعلن بي����ت ال����زكاة انه قدم 
مساعدات مالية لألسر احملتاجة 
خالل شهر أكتوبر املاضي مببلغ 
اجمالي 2741000 د.ك اس����تفادت 
منها 5332 اسرة محتاجة، وقدم 
خدمة الضمان والتأمني الصحي 

ل� 268 أسرة.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
ملدير إدارة اخلدمة االجتماعية في 
بيت الزكاة محمد العتيبي الذي 
أش����ار الى ان البيت قام بصرف 
مساعدات مقطوعة مببلغ 1602000 
د.ك استفادت منها 4924 أسرة، 
مقابل صرف مس����اعدات شهرية 
مببل����غ 710000 د.ك اس����تفادت 
منها 242 أسرة، وقروض حسنة 
مببلغ 428000 د.ك استفاد منها 

166 أسرة.
وق����ال العتيبي ان الصندوق 
اخلي����ري للرعاي����ة الصحي����ة 
للمحتاجني قدم خدمات الضمان 
الصح����ي ألس����ر غي����ر محددي 
اجلنسية والتأمني الصحي ألسر 
الوافدين، حيث بلغ اجمالي عدد 
األسر املس����تفيدة من الصندوق 
268 اسرة تضم 1270 فردا شملتهم 
خدمة الضمان والتأمني الصحي 

املقدمة من البيت.
وأضاف العتيبي ان عدد األسر 
من غير محددي اجلنسية املستفيدة 
من نظ����ام الضمان الصحي الذي 
يقدمه الصندوق بلغ 189 اس����رة 
شملت التغطية الصحية ل� 1117 
فردا من أفراد هذه األسر، بينما بلغ 

محمد العتيبي

جمالون حديد يرتكز على أطراف 
املنطق���ة دون أي أعمدة داخلية 
وتوزيع األعمدة على مس���افات 
متساوية كما مت استخدام نظام 
تغطية حدي���دي للقاعة متعددة 
االستخدامات يرتكز على مجموعة 
أعمدة موزعة على أطراف القاعة. 
وقالت ان مبنى النادي زود بشكل 
عام مبرشات تلقائية وخراطيم 
مياه تعمل وفقا ملتطلبات اإلطفاء 
مرتبطة بخزان مياه رئيسي في 
النشاطات  طابق التسوية ملبنى 
الرياضية وتزويد غرف الكهرباء 
بطفايات حريق بينما زود مولد 

الكهرباء بنظام الرغوة.
وأشارت إلى ان املشروع زود 
بنظام مكافح���ة احلريق الرقمي 
املتطور الذي يخدم األفراد ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة من الصم 
الش���بكة  والبك���م بإتباع نظام 
املرئية املدموجة مع نظام مكافحة 

احلريق.
وقالت ان���ه مت تطبيق أنظمة 
تكيي���ف متعددة عل���ى مناطق 
املش���روع املختلفة مبا يتناسب 
مع االستعمال املخصص لكل مكان 
حتقيقا للطريقة املثلى للتحكم في 
درجات احلرارة وربط هذا النظام 
مع نظام مركزي لكل مبنى لسحب 

الدخان في حالة احلريق.

مباني جتارية على جانب املدخل 
الرئيسي س���تخصص خلمسة 
محالت. وأشارت إلى تغطية حوض 
السباحة واجلمانيزيوم باستخدام 

العمال مبس���احة 200 متر مربع 
إضافة إلى مصلى خارجي يتسع 
لنحو 150 ش���خصا خدمة لرواد 
وزوار النادي كما يضم املشروع 

ومضمار العاب قوى بست حارات 
ومدرجا يتسع أللف متفرج ومنصة 

لكبار الشخصيات.
وذكرت ان املشروع يضم مبنى 

واملنخف���ض، فضال ع���ن ملجأ 
يسع 100 شخص وتبلغ مساحة 

السرداب 2500 متر مربع.
إل���ى ان »الطابق  وأش���ارت 
األرض���ي« مخصص لألنش���طة 
الرئيس���ية ويتكون من مسبح 
ش���به أوملبي قي���اس 1225 مترا 
ومالعب مغطاة وملعبي اسكواش 
وقاعتي الع���اب ومتارين وتبلغ 
الطابق اإلجمالية 3500  مساحة 

متر مربع.
أن املش���روع  الى  وأش���ارت 
يتضمن مبنى رئيسيا مكونا من 
ثالثة طوابق يحت���وي األرضي 
منها على قاعة متعددة األغراض 
وديوانية رجال وأخرى للنساء 
ومصلي���ني للرج���ال والنس���اء 
وكافيتريا وقاع���ة العاب وتبلغ 
الطابق األرضي 2035  مس���احة 

مترا مربعا.
وقالت م.العط���ار ان الطابق 
األول من املبنى الرئيس���ي يضم 
قاعات التدريب واحلرف اليدوية 
والغرف الصيفي���ة بينما يضم 
الطابق الثاني املكاتب الرئيسية 
للمشروع واملصممة خلدمة رواد 
النادي مبساحة 5150 مترا مربعا 
على أن يضم الطابق الثالث مكاتب 
اإلدارة. وبينت ان املشروع يضم 
أيضا ملعب كرة قدم شبه اوملبي 

  أعلنت وزارة األشغال ممثلة 
في قطاع املشاريع اإلنشائية اجناز 
99% من مشروع النادي الكويتي 
الرياضي للصم بالصليبخات على 
ان يتم التس���ليم في 21 ديسمبر 

اجلاري.
وقالت مهندسة املشروع منال 
العطار ل� »كونا« انه يجري حاليا 
إصدار قرار تشكيل جلنة التسلم 
االبتدائي ألعمال املش���روع الذي 
يتميز موقعه بالهدوء وبعده نسبيا 
عن مرك���ز املدينة توفيرا للبيئة 
املثالي���ة املطلوب���ة خلصوصية 
النادي وسهولة الوصول إليه من 
شارع جمال عبد الناصر وطريق 

اجلهراء السريع.
وأضافت م.العطار ان املساحة 
اإلجمالية للمباني تبلغ 14285 مترا 
مربعا بينما تبلغ املساحة الكلية 
املخصصة ملوقع املشروع 36000 
متر مربع ويتكون املشروع من عدة 
مبان بينها مبنى مجمع األنشطة 
الذي تقدر مس���احته  الرياضية 

اإلجمالية ب� 7612 مترا مربعا.
وذك���رت ان مبنى األنش���طة 
الرياضي���ة يتكون م���ن طابقني 
رئيسيني )طابق سرداب( للخدمات 
املركزية يضم خزانات مياه وغرف 
صيانة وخدمات وغرف محوالت 
رئيسية وغرفتي الضغط العالي 

»األشغال«: إنجاز 99% من مشروع النادي الرياضي
للصم في الصليبخات والتسليم في 21 الجاري


