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وزارة التجارة وال�صناعة

لحظت ال�������وزارة من خالل اكتتاب بع��������ض الأفراد يف 

ال�ش�������ركات امل�ش�������اهمة )حتت التاأ�ش�������ي�ض( اأو ال�شركات 

امل�ش�������اهمة التي تطلب زيادة روؤو��������ض اأموالها بقيامهم 

ب�ش�������داد ح�ش�شه�������م يف الكتت�������اب اأو الزي�������ادة يف راأ�ض 

املال ع�������ن طري�������ق ال�شداد النق�������دي اأو ال�شي�������كات اإىل 

اأفراد اأو �ش�������ركات ب�شكل مبا�شر مما يخالف ن�ض املواد 

)1.85.80.78.77 مكرر( من قانون ال�شرك�ات التجاري��ة 

رق�������م 15 ل�شن���ة 1960 وتعدي��الت�������ه، لذا فاإن الوزارة 

ت�������ود اأن تنبه جميع ال�شادة املكتتبني ب�شرورة 

اأن يتم اإيداع املبالغ وفقًا حل�ش�شهم يف روؤو�ض 

اأموال ال�شركات امل�شاهمة عن طريق البنوك 

ويف احل�شاب املحدد لل�شركة امل�شاهمة. 

كم�������ا حتذر الوزارة الأف�������راد اأو ال�شركات الذين 

يقومون با�شتالم الأموال بطريقة غري قانونية 

باأنه�������ا �شتق�������وم باتخ�������اذ الج�������راءات الالزمة 

باإحالته�������م اإىل اجله�������ات املخت�ش�������ة لتطبيق 

العقوب�������ات الناجت�������ة ع�������ن تل�������ك املخالف�������ات.

اإعـــالن

 عبداحملسن البناي

 عبدالعزيز العويد

 م.شريدة العازمي

 م.عبدالعزيز املزيدي 

 حميد بوشهري

 الشيخة أمثال األحمد

 غالف معجم شوارع الكويت

 كشك الشيخ مبارك الصباح

 أعــــرب املدير التنفيذي ملؤسســــة االنتاج 
البرامجي املشــــترك في دول مجلس التعاون 
اخلليجي عبداحملسن البناي عن سعادته بتزامن 
أعمال االجتماع العاشر ملديري االذاعة في الدول 
االعضاء باملؤسسة مع احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
  وقال البناي في تصريح صحافي ان السعادة 
تغمرنا في أن تتزامن اجتماعات املؤسسة على 
صعيد مديــــري االذاعة والتلفزيون في الدول 
االعضاء التي تبدأ فــــي الكويت (دولة املقر) 
غدا مع احتفاالتها الوطنية بالذكرى الـ٥٠ عاما 
لالستقالل والـ٢٠ للتحرير وخمس سنوات على 

تولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم.
  وأضاف ان االجتماعات حتظى مبشــــاركة 

بارزة من الكوادر االعالمية اخلليجية كاملستشار 
االعالمي في االمارات عبداهللا اجلنيبي ومدير 
االذاعة الشــــبابية في البحرين يونس سلمان 
حســــن ووكيل وزارة االعالم املساعد لشؤون 
االذاعة في السعودية ابراهيم الصقعوب ومدير 
عام اذاعة سلطنة عمان علي بن خلفان اجلابري 

ومدير عام اذاعة قطر علي ناصر الكبيسي.
   وذكر انه ميثل االمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي في االجتماعــــات محمد عبدالعزيز 
الهاللي بينما ميثل جهاز اذاعة وتلفزيون اخلليج 
خالد العاصي اضافة الــــى وفد الكويت الذي 
يضم في عضويته وكيل وزارة االعالم املساعد 
لشؤون االذاعة خالد العنزي ومدير البرنامج 

الثاني سامي العنزي.

  وأشار الى أن املؤسسة أجنزت على املستوى 
االذاعي العام املاضي عددا متميزا من االعمال 
بينها سلسلة «مســــاجد لها تاريخ» وبرنامج 
خير ال ينقطــــع وبرنامج احملميات الطبيعية 
في الدول اخلليجية وبرنامج رحالة في اخلليج 
وكلمات للتاريخ وهي من أقوال قادة دول املجلس 
وبرنامج عن الرســــول الكرمي صلى اهللا عليه 
وســــلم باللغة االجنليزية وايضا برنامج عن 

معالم ومرافق دول املجلس.
  وقال البناي ان املؤسسة تواصل تنفيذ عدد 
آخر من البرامج بينها الباحثون اخلليجيون 
واعالم خليجية واللحن والشجن وادبنا والبحر 
وهكذا حج رسول اهللا ژ كما يتم التحضير 

النتاج عدد آخر من املشاريع اجلديدة. 

 تفقدت رئيسة اللجنة اإلعالمية املنبثقة من اللجنة 
العليا لالحتفاالت الوطنية الشيخة أمثال األحمد العمل 
في ترميمات (كشك الشيخ مبارك) متهيدا الفتتاحه 
فــــي ٩ مارس املقبل برعاية صاحب الســــمو األمير 
مبدية ارتياحها لســــير العمل فيه. وقالت الشيخة 
أمثال لـ «كونا» عقب جولة لها في منطقة املباركية 
أمس: انها فخورة بان شبابا كويتيا متخصصا من 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب هو الذي 
يقوم بهذه الترميمات لهذا املعلم التاريخي والتراثي 
املهم في البالد والذي يوثق حقبة تاريخية مهمة من 
مسيرة الكويت وعهد حاكم الكويت السابع الشيخ 
مبارك الكبير الذي تولى مقاليد احلكم بني العامني 
١٨٩٦ و١٩١٥. وأشادت بالعمل املميز لبلدية الكويت في 
جتهيز الساحة املقابلة للكشك بصورة حتاكي عبق 
املاضي اجلميل، معربة عن سعادتها بأجواء األعياد 
الوطنية التي تعيشــــها البالد واملمزوجة مبشاعر 
الفرح والسرور التي تغمر وجوه الشعب الكويتي. 
من جانبه، قال املهندس في ادارة الفنون املعمارية 
والهندسية التابعة للمجلس عبدالعزيز املزيدي ان 
«الكشك» الذي استملكه املجلس في منتصف العام 
املاضي وبدأ العمل به في شهر يوليو املاضي شارفت 
عملية ترميمه على االنتهاء متهيدا الفتتاحه مبناسبة 
االحتفاالت الوطنية. وأوضح املزيدي ان الكشــــك 
يتكون من دورين االرضي ويتألف من ٣ أقسام األول 
عبارة عن متحف لصيدلية عبداالله القناعي التراثية 
والتي اتخذت من الكشك موقعا لها في عشرينيات 
القرن املاضي مشيرا الى انه سيحتوي على ادوات 

كانت تستخدم في التطبيب في تلك احلقبة والتي 
مت احلصــــول عليها بتعاون بناء من ورثة املرحوم 
القناعــــي. واضاف ان اجلزء الثانــــي في هذا الدور 
سيكون عبارة عن عرض تلفزيوني لتاريخ الكشك 
واالسواق القدمية احمليطة به اضافة الى شرح تاريخ 
هذه املنطقة التي متثل جزءا مهما من تاريخ الكويت 
فيما سيخصص اجلزء االخير لعرض بعض الكتب 
التي تتحدث عن التاريخ الكبير للمغفور له الشيخ 

مبارك الكبير واهم إجنازاته.
  وذكر ان الدور العلوي واملشيد من اخلشب سيتكون 
من قســــمني األول وهو األهم مجلس الشيخ مبارك 
الذي كان يســــتخدمه في جلساته العامة لالستماع 
الــــى آراء ووجهات نظر ومشــــكالت املواطنني فيما 
سيخصص اجلزء الثاني إلقامة متحف صغير ألهم 

معلومات هذا الكشك وتطور استخداماته.
  بدوره، قال رئيس فريق جتميل وتطوير العاصمة 
في بلدية الكويت م.حمود الضاعن ان البلدية تقوم 
بتجهيز الساحة املقابلة للكشك من تبديل للخرسانات 
القدمية ومتديد شبكة كهربائية حتت األرض لإلنارة 
بشــــكل يعبر عن احلياة في ذلك الوقت اضافة الى 
عمل أرضيات من اجلرانيت، مشيرا الى ان البلدية 
تقــــدم كل اخلدمات للمجلس الجناز هذا املشــــروع 
التراثي الكبير. وأضاف الضاعن ان التطوير سيشمل 
أسواق اجلت والتمر والسالح القريبني من الكشك 
كما ستتم إزالة كل املظالت العشوائية واستبدالها 
بأخرى حديثة حتاكي املاضي اجلميل لهذه املنطقة 

لتكون جاهزة قبل االفتتاح. 

 تعمل وزارة األشغال العامة على 
توقيع وتسليم عدد من املشاريع 
التنموية خالل األشهر األولى من 
عام ٢٠١١ لتضمهــــا إلى اجنازاتها 
تزامنــــا مــــع احتفــــاالت الكويت 
بالذكرى الـ ٥٠ لالســــتقالل و٢٠ 
عاما على التحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.
  وقــــال مديــــر إدارة العالقات 
العامــــة بوزارة األشــــغال حمـيد 
بوشـــــهري لـ «كونــــا» أمس انه 
سيتم مبناسبة االحتفاالت الوطنية 
التي تعيشها البالد تسليم عدد من 
املباني واملنشآت واملشاريع التي 
مت اجنازها ومنها مشــــروع نادي 

الصم اجلديد.
الوزارة  ان    وأوضح بوشهري 
سلمت مشــــروع نادي الصم إلى 
اجلهة املســــتفيدة (الهيئة العامة 
للشــــباب والرياضة) فــــي الـ ٣١ 
من ينايــــر املاضي بحضور وزير 
األشــــغال العامة ووزيــــر الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لشــــؤون 

وعدد من قيادات الوزارة.
  وأشــــار الى ان مشروع نادي 
الصم يأتي اســــتكماال للمشاريع 
العديدة التي تسعى الوزارة إلى 
اجنازهــــا في إطار خطــــة الدولة 

التنموية.
الــــوزارة قامت  ان    وأضــــاف 
أيضا بتســــليم مشــــروع املكتبة 
الوطنيــــة في الثالــــث من فبراير 
اجلاري بحضور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والتي 
تواكب التوسع في التعليم العالي 
واملجاالت البحثية وتوفر فرصة 
القراءة الشاملة للمواطن واملقيم 
وتيسر السبل أمام الكبار والناشئة 
على السواء لتحصيل العلم بأفضل 
العالم  التقنية املطبقة في  النظم 

  وذكر ان الــــوزارة تقوم أيضا 
بصيانة واعداد الطرق املخصصة 
الزائرة مثل طريق  ملسار الوفود 
املطار وطريق امللك فيصل وطريق 
امللك فهــــد والدائرتــــني اخلامس 

والسادس.
  وأشار الى انه مت تكليف إدارتي 
حولي والعاصمة لصيانة الطرق 
األخــــرى الواقعة ضمــــن مواقع 
الوزارة  ان  االحتفاالت، مضيفــــا 
تقوم ايضا بتجهيز وحتضير املوقع 
املخصص للعرض العسكري على 
طريق الصبية الذي سيبدأ في الـ 
٢٦ من الشــــهر اجلاري حيث مت 
عمل فتحة على اجلزيرة الوسطى 
للطريق ملرور اآلليات إلى املنصة 

األميرية.
  وأوضــــح انــــه مت جتهيز ذلك 
الطريق ليصبــــح عرضه خمس 
حــــارات بدال من أربع وذلك ملرور 
اآلليات املشــــاركة في االحتفال، 
مضيفا انه مت البدء بأعمال املعاجلات 
االسفلتية لطريق حمد وتنفيذ ٥٠٪ 
منه ويجري أيضا العمل في الطريق 
البديل وتوريد الدفان من قبل وزارة 
الدفــــاع ومن املتوقع االنتهاء منه 

خالل أسبوع.
  وأفــــاد بأنه مت تنفيــــذ أعمال 
األســــفلت ملواقف كبار الضيوف 
بنسبة ٧٠٪ على ان يتم االنتهاء 
منها في األيام الثالثة املقبلة بعد 
تسلم األرضية الترابية من وزارة 

الدفاع.
  وذكــــر ان العمل جــــار أيضا 
علــــى تنفيــــذ مهابــــط لطائرات 
«الهيليكوبتــــر»، مضيفــــا انه مت 
االنتهاء من أعمال إزالة حارة األمان 
لطريق العرض العسكري حسب 
طلب وزارة الدفاع لتنفيذ احلارة 
اإلضافية، إضافة الى جتهيز اعمال 

البالط مبساحة ١٠٠٠ متر مربع.

الرقعي ومشرف وكبد.
  من جهة أخرى أعلنت «األشغال» 
عن برنامجها اخلاص بالتحضير 
والتجهيــــز ملواقــــع االحتفــــاالت 
الوطنية، وقال رئيس مهندســــي 
صيانة الطرق والشبكات بوزارة 
األشغال وعضو جلنة اعداد الكرنڤال 
م.شريدة العازمي لـ «كونا» أمس ان 
الوزارة تضطلع بدور مهم في القيام 
ببعض األعمال اخلاصة باالحتفاالت 
كتجهيز الساحات الترابية والطرق 
والتخطيط للكثير من االنشــــطة 
ومنها الكرنڤال الذي ســــيبدأ في 
الـ ٢٧ من الشهر اجلاري وسيتم 
جتهيز مواقف للسيارات للجمهور 

واملشاركني فيه.
  وبني ان تلك الساحات تقع على 
شارع اخلليج العربي ومنها الساحة 
الواقعة أمام جمعية املهندسني في 
القار وساحة أخرى  منطقة بنيد 
قرب سوق شرق التجاري، إضافة 
الى ساحات ســــيتم اعتمادها من 

خالل اللجنة العليا لالحتفاالت.

  وأشار الى ان الدور األول يقع 
على مســــطح ٦٠٠ متــــر ويتألف 
من عيــــادات األســــنان والتعقيم 
واألشعة واملكتبة وغرف االنتظار 
املركز  واالجتماعات ومكتب أمني 
إضافة الى غرف الكهرباء الرئيسية 
مبساحة ٩٦ مترا مربعا وحتتوي 
الكهربــــاء ولوحات  على مولــــد 

الكهرباء الرئيسية.
  وأضاف ان الوزارة ستقوم خالل 
االحتفاالت الوطنية في الـ ٢٠ من 
فبراير اجلاري بعقد مؤمتر صحافي 
لوزير األشغال العامة بشأن طريق 
اجلهراء كما ستقوم في الـ ٢١ والـ ٢٢ 
من الشهر نفسه بتسليم مشروع 
محكمة حولي ومشــــروع محطة 

العقيلة.
  وذكر ان الوزارة ستقوم بوضع 
حجر أساس ميناء مبارك الكبير 
بحضور صاحب السمو األمير في 
شــــهر مارس املقبل كما سيتم في 
شــــهر ابريل املقبل تسليم ثالث 
محطــــات للصــــرف الصحي هي 

املتقدم.
  وبني ان اجناز هذا املشــــروع 
الدولــــة بالقراءة  يعكس اهتمام 
واملعرفــــة، مشــــيرا الــــى ان هذا 
االهتمام موجود منذ القدم وذلك 
من خالل تشييد املباني التي حتفظ 
اإلصدارات اإلعالمية والثقافية التي 

يتواصل عبرها الكويتيون.
الوزارة    وأفاد بوشــــهري بأن 
ستقوم كذلك بتســــليم مشروع 
مستوصف العقيلة اليوم بحضور 
الوكيل املســــاعد لشؤون هندسة 
املشــــاريع اإلنشــــائية م.حسام 
الطاحوس، موضحا ان مشــــروع 
مســــتوصف العقيلــــة يقع على 
مساحة إجمالية تبلغ ٧١٦٨ مترا 
الدور  مربعا ويتكون من دورين 
األرضي يقع على مســــطح يبلغ 
٢٢٥٠ متــــرا مربعــــا ويتألف من 
عيــــادات مختلفة أهمهــــا عيادات 
السكر والنساء واألمومة واألطفال 
والصيدلية وغرف االنتظار واألمن 

والسكرتارية.

 منها نادي الصم والمكتبة الوطنية ومستوصف العقيلة

 بوشهري: «األشغال» ستسلم عددًا من المشاريع 
والمنشآت المنجزة تزامنًا مع االحتفاالت الوطنية

 العازمي: الوزارة تقوم بدور مهم في تجهيز السـاحات والطـرق للكرنڤاالت واالحتفاالت

 اجتماعات «اإلنتاج البرامجي المشترك» تتزامن مع االحتفاالت  

 تفقدت سير العمل في عملية ترميمه

 أمثال األحمد: افتتاح كشك الشيخ مبارك
  ٩ مارس برعاية صاحب السمو

 تزامنًا مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية

 العويد أصدر موسوعتين عن مساجد الكويت وشوارعها 

م.أحمد الصبيـــح وللعاملني 
بإدارة اإلنشـــاءات في بلدية 
الكويـــت علـــى تقـــــدمي كل 
ما ميكـــن تقديـــمـــه إلخراج 
موسوعة شوارع الكويت، سائال 
اهللا عز وجل أن يجـــعل أيام 
الكويت أيام فرح وسرور، وأن 
يعيد عليها أعيـــ--ادها كل 
عام والكويت ترفل في األمن 
واألمان في ظل قيادة صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 

األمني. 

ولوزير األوقاف والشـــؤون 
اإلســـالمية املستشـــار راشد 
احلماد ووكيـــل الوزارة على 
املتواصل ملوســـوعة  دعمهما 
املســـاجد وللوكيل املســـاعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
علـــى تذليله الصعاب إلجناز 
موســـوعة مســـاجد الكويت، 
وللعاملني بالشؤون الهندسية 
وكذلك وزير األشـــغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
البلدية  د.فاضل صفر وملدير 

وشركة السند العقارية وبعض 
احملسنني، حيث ستهدى النسخ 
لصاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد والقيادات السياسية 
واملســـؤولني وبعض اجلهات 
الرسمية تزامنا مع هذه املناسبة 

الكرمية.
  وفي اخلتـــام وجه العويد 
شـــكره اجلزيل لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على دعمه السخي إلجناز 
مثل هذه األعمـــال التوثيقية 

  وبســـؤاله عـــن املعوقات 
التي واجهته أثناء العمل، قال 
العويد: من أبرز املعوقات في 
الكتابني عدم االتفاق على بعض 
املعلومات الواردة في املساجد 
والشوارع مما يضطرني للنقل 
من بعض املصادر أحيانا دون 
الترجيح أحيانا  أو  ترجيـــح 
أخرى، ومـــن املعوقات أيضا 
صعوبة التواصل مع أصحاب 
املســـاجد أو الشـــوارع ألخذ 
البيانـــات عنهم أو عن ذويهم 
إما النشغالهم املتكرر أو لعدم 
التوثيق، فقد  تقبلهم فكـــرة 
استمر لسنتني متواصلتني وأنا 
أتابع التواصل معهم مباشرة في 

دواوينهم أو أماكن أعمالهم.
  وأشار العويد إلى أن الطبعة 
األولى من املوسوعتني سيوزع 
أكثرها مجانـــا برعاية بعض 
اجلهـــات مثل بيـــت التمويل 
الكويتي وعطورات اجلزيرة 

 ليلى الشافعي
التاريخ  الباحث في    أصدر 
الشـــيخ  والداعيـــة املعروف 
عبدالعزيز العويد موسوعتني 
في تاريخ الكويت، تزامنا مع 
احتفاالت الكويت مبرور خمسني 
عاما على االستقالل، وعشرين 
عاما على التحرير، و٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
  وحول املوسوعة األولى قال 
عبدالعزيز العويد في تصريح 
صحافي: قمـــت بتأليف كتاب 
«معجم مساجد الكويت» وهو 
الهجاء،  مرتب حسب حروف 
ويقع في ٨٠٠ صفحة ملونة، 
الشـــخصية  ومزود بالصور 
ألصحاب املســـاجد، وهو أول 
كتاب يوثق مســـاجد الكويت 
القدمية واحلديثة. وقد وثقت 
معلومات الكتاب من املصادر 
املطبوعة املعتمدة، ومن أصحاب 
املساجد أنفسهم، عبر زيارات 
اســـتمرت ســـنتني من العمل 

املتواصل ليل نهار.
  وعن املوسوعة الثانية قال 
العويد: قمت أيضا بتأليف كتاب 
«معجم شوارع الكويت» يقع 
في أكثر من ٥٠٠ صفحة عرفت 
فيه بشوارع الكويت، ومعاني 
أسمائها من شخصيات أو دول 
ومدن أو معان أخرى، وأضفت 
فيه صورا معبرة، وقد ترجمته 
إلى اللغة اإلجنليزية ليستفيد 
به من يقيم فـــي الكويت من 

األجانب والديبلوماسيني.


