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د.فاضل صفر يوقع أحد العقدين أمس

المشروع األول على مساحة 10325 مترًا مربعًا والثاني يضم مواقف لـ 450 سيارة

صفر يوّقع عقدين إلنشاء مباني مديرية مبارك الكبير 
ومركز للفحوصات واألبحاث بكلفة 23 مليون دينار

وقع وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر أمس عقدين احدهما 
إلنش���اء واجناز وصيانة مبنى 
مديرية امن في محافظة مبارك 
الكبير واآلخر الستكمال تصميم 
املركز  وإنشاء واجناز وصيانة 
احلكوم���ي للفحوصات وضبط 
اجلودة واألبحاث بتكلفة إجمالية 
تصل ال���ى حوال���ي 23 مليون 

دينار.
ويقع مشروع مبنى مديرية 
امن محافظة مبارك الكبير مبنطقة 
أبو فطي���رة ويتكون من مبنى 
مديرية األمن الرئيسي مبساحة 
إجمالي���ة 10325 مت���را مربع���ا 
ويض���م إدارة ش���ؤون املديرية 
وإدارة اخلدمات املساندة وإدارة 
العمليات وفرق االسناد وإدارة 
العام���ة وإدارة األمن  العالقات 
التحقيقات  االجتماع���ي وإدارة 
وإدارة البحث والتحري واإلدارة 
العامة للمخ���درات وإدارة أمن 

واألفراد ومخ���ازن عامة وتبلغ 
تكلفته 11.383.006 دينار.

ويأتي العقد الثاني الستكمال 
تصميم وإنشاء واجناز وصيانة 
املركز احلكوم���ي للفحوصات 
وضبط اجلودة واألبحاث على 
أساس التصميم املعماري املعد من 
قبل الوزارة واملتكون من مبنى 
رئيسي من ستة ادوار فوق األرض 

وطابق وسرداب خدمات.
ويضم مشروع املركز مواقف 
سيارات سطحية لعدد 450 سيارة 
مغطاة أسفلها سرداب ومواقف 
أخرى للسيارات ويتصل بسرداب 
الرئيس���ي حتت األرض  املبنى 
ومباني خدمات متفرقة باملوقع 
وس���ور وأعمال موق���ع وتبلغ 

تكلفته 11.297.000 دينار.
يذكر ان توقيع العقدين يأتي 
في إطار جتديد وصيانة خدمات 
ومرافق وزارة األشغال العامة مبا 
يكفل تطوي���ر ورفع كفاءة تلك 

اخلدمات.

الدولة.
ام���ا مس���احة مبن���ى إدارة 
الدوريات فتبلغ 1288 مترا مربعا 
وتضم العيادة الطبية مبساحة 

790 مترا مربعا واألدلة اجلنائية 
مبس���احة إجمالي���ة 1364 مترا 

مربعا.
ويشتمل املشروع على عناصر 

وخدمات مش���تركة مكونة من 
ميدان رماية داخلي وملجأ ومهجع 
إليواء الضباط واألفراد ومكتبة 
وكافتيري���ا ومطاع���م للضباط 

م.عبدالعزيز الكليب

فرج ناصر
يعقد صباح اليوم وكيل وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب 
اجتماعا له مع املس���ؤولني في قطاع الهندسة الصحية واجلهاز 
الفني لتأهيل محط��ة مش������رف وذل������ك للوق��وف على آخر 
التطورات فيما يخ��ص تشغي��ل احملط��ة وبرنام���ج سير عم��ل 

احملط��ة.
وكش���ف مصدر مسؤول ان الوكيل سيتفقد احملطة واألعمال 
التجارية فيها خاصة بعد تركيب املضخات الرئيسية واألجهزة 

الكهربائية.
وأضاف انه سيتم خالل هذا االجتماع مناقشة عدة مواضيع 
مرتبطة مبشاريع القطاع أهمها تشغيل محطة الرقعي والعقيلة 
ومش���روع توس���عة محطة الصليبية وتوصيل املياه املعاجلة 
للجهات املستفيدة باالضافة الى التباحث حول املشاريع اجلارية 

التي تهم قطاع الهندسة الصحية.

خالل اجتماع يعقد في محطة مشرف

الكليب يلتقي اليوم مسؤولي قطاع الهندسة 
الصحية والجهاز الفني لتأهيل محطة مشرف

بوشهري يشيد بتفاعل الصحافة مع »الديوانية«
أثنى مدير إدارة العالقات العامة بوزارة األشغال 
العامة حميد بوشهري على تفاعل ومتابعة وسائل 

اإلعالم لديوانية األشغال األسبوعية.
وأكد من جانبه، حرص الوزارة على مواصلة 
تلك اللقاءات مبا يخدم رسالة الوزارة اإلعالمية، 
ويحقق توافر جميع املعلومات لوسائل اإلعالم 

بشكل دوري.
وأفاد بأن موضوع ديوانية اليوم االثنني الساعة 
العاشرة صباحا مبقر الوزارة، حول أنشطة ومهام 
وإجنازات قط����اع التخطيط والتنمية بحضور 
الوكيل املس����اعد م.محمد بن نخي ومس����ؤولي 

القطاع.

في الصبية وفيلكا

شباب »العمل الخليجي المشترك« 
يشاركون في التنقيب عن اآلثار

»التسهيالت التجارية« تكّرم المخترع صادق قاسم الدعيج لطالبات األحمدي: أنتن جيل المستقبل

تتواصل انشطة معسكر العمل الشبابي اخلليجي املشترك املقام 
مبقر املعس���كرات الدائم مبنطقة الصليبية، ويسعى شباب دول 
مجلس التعاون اخلليجي لبذل املزيد من اجلهد والعطاء للتعرف 
على الكثير من العناصر والروابط املش���تركة منذ القدم بني ابناء 
املنطقة. وتس���عى الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الى تعميق االنتماء لدى 
الشباب وترسيخ االرتباط بالعناصر التاريخية املشتركة لدى دول 
املجلس. واشتمل برنامج العمل لليوم الثاني على تقسيم الشباب 
الى ثالث مجموعات، مجموعة الصبية ومجموعة كاظمة ومجموعة 
فيلكا حيث قامت مجموعة الصبية وفيلكا بالبحث والتنقيب عن 
اآلثار مبنطقة الصليبية وقامت مجموعة كاظمة بورشة عمل ترميم 
اآلثار. هذا، واشتمل برنامج الفترة االولى على محاضرة تعريفية 
عن اآلثار واملكتشفات االثرية في اجلزيرة العربية، مشيرا الى ان 
جميع الدراس���ات واالبحاث التي اجريت حديثا اثبتت ان املنطقة 
كانت آهلة بالسكان منذ آالف السنني، واشار الدويش الى ان التاريخ 
البش���ري باملنطقة ترك العديد من اآلثار التي مت اكتشافها والتي 
ترمز لقدم تاريخ البشرية باملنطقة ومن الواجب علينا احملافظة 
عليها والسعي نحو كش���ف املزيد من اآلثار املشتركة التي نفخر 

بها جميعا كأبناء ملنظومة دول مجلس التعاون.
كما اقيم عل���ى هامش احملاضرة عرض بالص���ور للعديد من 
االكتشافات التي التقطتها عيون وايادي الباحثني من مختلف بلدان 
العالم، وقد تفاعل الش���باب مع العروض االثرية التي مت التعرف 
عليها مؤكدين ان تاريخ اجلزي���رة العربية مازال معطاء ويزخر 
باملواهب البشرية التي تستطيع احملافظة على التاريخ والروابط 

املشتركة بني ابناء املنطقة.

عقول مبدعة جتعل للكويت مكانة 
قوية بني أوساط الرواد والعلماء 
والناجحني على املستوى العاملي. 
ومن خالل اختراع قاسم، فإننا 
الكويت  أن  نثبت للعالم أجمع 
ليس���ت مجرد دولة مستهلكة، 
بل هي ف���ي الواقع واحة غنية 
بالتقنيات واملبتكرين، والشك 
في أن تكرمي العقول الكويتية 
الشابة مبثل  هذه اجلائزة يعد 
اجنازا عظيما يحسب للكويت 

بأكملها«.

واملفاهي����م القومية الت����ي لطاملا 
كانت حتكم عالقاتنا وتكويناتنا 
الدعيج عن  االجتماعية. وعب����ر 
تفاؤله ملس����ها من قبل الطالبات، 
معبرا عن شكره لكل من قام وساعد 
في إجناز هذا احلفل املميز ومرحبا 
بكل ما يهدف إليه احلفل، كما متنى 
ايضا للجميع املزي����د من التقدم 
والنجاح في األعمال املس����تقبلية 
لتنشئة جيل سليم متعلم ومتطور 
يعتمد عليه في املستقبل خلدمة 

وطننا العزيز الكويت. 

2010«، مشيرا الى انه ميثل مصدر 
الكويتيني  فخر حقيقي جلميع 
والعرب، وقال مسؤولو الشركة: 
»نتشرف أن نحتفي وندعم العقل 
املبدع الذي يقف وراء أحد أهم 
االختراعات العبقرية التي رأت 

النور في بلدنا احلبيب«.
وفي اشارة الى أهمية االجناز 
الذي حققه قاسم، أفادت شركة 
التسهيالت التجارية: »يعد قاسم 
مصدر فخر وحافزا كبيرا لكل 
مواطن كويتي. وسيضمن وجود 

التي نعيشها. حضر احلفل العديد 
من الشخصيات القيادية باحملافظة، 
وفي مقدمتهم مس����اعد مدير أمن 
األحمدي معتوق العسالوي ومدير 
عام منطقة األحم����دي التعليمية 
طلق الهيم. وتبادل الدعيج النقاش 
واألحاديث الودي����ة مع الطالبات 
لتوضيح عظمة م����ا قمن به، من 
هذا العمل اجليد الذي أظهر الروح 
الطالبات  املعنوية املرتفعة لدى 
وم����دى تعاونهن لب����ث الترابط 
والتس����امح وترس����يخ املعان����ي 

ويأت���ي تكرمي قاس���م من قبل 
»شركات التسهيالت التجارية« 
انطالقا م���ن إميانها بقيمة هذا 
املبدع الشاب الذي ميثل منوذجا 
يحتذى جلميع املواهب الشابة 
لكي حتذو حذوه، وبالتالي تدعم 
مكانة الكويت باعتبارها منبعا 

للرواد والعقول الذكية.
وقد أثنى على املخترع الكويتي 
صادق قاسم مبناسبة االجناز 
الكبي���ر الذي حقق���ه بانتزاعه 
العربي للعام  »جائزة املخترع 

خطواتهن ومهماتهن املستقبلية 
الوطن على رعاية  مؤكدا حرص 
هذا اجليل املتعاون والذي يستحق 

كل الدعم واملساندة.
وذكر عن فضل التس����امح ان 
القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 
الشريفة حرصت على طلب العفو 
والتسامح. وقال: نحن اليوم في 
امس احلاجة لتطبيق هذه املفاهيم 
السامية واملقدسة، وعلينا ان نبتدئ 
بأنفسنا كأفراد وجماعات وشعوب 
في مختلف التكوينات االجتماعية 

استقبلت »شركة التسهيالت 
التجارية« املبدع صادق قاسم 
التس���ويق بالنادي  ومدي���ر 
العلم���ي علي اجلمع���ة، في 
مقرها الرئيسي بحضور كل من 
ناصر املناعي � مساعد العضو 
املنتدب للتسويق، وخالد العلي 
� مساعد العضو املنتدب للمالية 
واإلدارية، ومحمد ابو حويلي � 
مدير إدارة اخلدمات املساندة، 
والسيد عبداهلل الهالل � منسق 
تسويق، وقد مت تكرميه، كما 
قطعت الشركة على نفسها عهدا 
برعاية ودعم الشباب املبدعني 
والرواد الكويتيني بشتى الطرق 
املمكنة. وقد أعرب مس���ؤولو 
الشركة عن متنياتهم لصادق 
التقدم والنجاح،  قاسم بدوام 
مشيرين إلى أن ما حققه ميثل 
دليال على أن كلمة »مستحيل« 
لي���س لها مكان ف���ي قاموس 
الطموحات واإلمكانيات للشباب 

الكويتي.
وجاء فوز املخترع الكويتي 
الش���اب بعد اختياره بني 7000 
متنافس من مختلف انحاء منطقة 
الشرق األوسط، ليضيف بذلك 
اجنازا عظيما إلى س���جل بالده 
العريق واحلاف���ل باالجنازات 
املهمة، جاعال من عام 2010 سنة 
استثنائية لكل مواطن كويتي. 

رعى محافظ األحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج حفال في مدرسة 
هدي����ة الثانوية بنات عن برنامج 
األنش����طة املبرمجة حتت عنوان 
»التسامح« من منطلق نشر مبادئ 
احلوار والتس����امح والتفاهم بني 
الثقافات والشعوب، وذلك مبناسبة 
مرور 50 عاما على انضمام الكويت 
ملنظمة اليونس����كو العاملية التي 
تقيمها م����دارس منطقة األحمدي 
التعليمي����ة )املدارس املنتس����بة 
لليونس����كو(، مم����ا يس����اهم في 
خلق روح التع����اون بني اجلميع 
التعليمية  اإلداري����ة  الهيئات  في 
واملتعلمني في املدارس، واملجتمع 
احمليط محليا وإس����الميا ودوليا 
بهدف بزوغ ن����شء وجيل مبدع 
وواع مخل����ص لوطن����ه. ويهدف 
العمل الى ترس����يخ مبادئ العمل 
اجلماعي بني املدارس املنتس����بة 
لليونس����كو وتش����جيع احلوار 
والتسامح والتفاهم بني األديان، 
وتعزيز مهارات احملاورة والنقاش 
وإبداء الرأي بحرية فهي سمة من 

سمات العصر احلديث.
وأع����رب الش����يخ د.إبراهي����م 
الدعيج عن س����عادته ملا رآه من 
طالبات م����دارس األحمدي، حيث 
أكد انهن جيل املس����تقبل وحماة 
نهضة وطننا الغالي الكويت ومتنى 
لهن التوفي����ق والنجاح دوما في 

الشباب ينقبون عن اآلثار

مسؤولو الشركة يكرمون صادق قاسم الشيخ د.إبراهيم الدعيج وجولة داخل املدرسة


