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فايز العنزي

عبداحملسن البناي

عائشة الجالهمة
يبدأ االجتمــــاع الـ 25 ملديري 
التلفزيون في مؤسســــة االنتاج 
البرامجي املشترك لدول مجلس 
التعاون اخلليجي اعماله اليوم وذلك 
عقب اختتام أعمال االجتماع العاشر 
ملديري االذاعة في املؤسسة ذاتها. 
التنفيذي للمؤسسة  املدير  وقال 
عبداحملســــن البناي لـ )كونا( ان 
اجتماع مديري التلفزيون سيتناول 
املتلفزة اجلديدة  احدث املشاريع 
التي حتضر لها املؤسســــة وتلك 
املنجزة العام املاضي، ويأتي هذا 
االجتماع اثر االجتماعات الناجحة 
والتوصيات املتميزة التي خرج بها 
مديرو االذاعة في الدول االعضاء 
باملؤسســــة. وشــــدد البناي على 
أهمية هذه االجتماعات التي سترفع 
توصياتها الى أعضاء مجلس االدارة 
الذين سيعقدون اجتماعا في شهر 
النفط  املقبل برعاية وزير  ابريل 
ووزير االعالم رئيس مجلس ادارة 
املؤسسة الشيخ احمد العبداهلل.

البناي: توصيات مديري 
التلفزيون في »التعاون« 

سترفع لوزراء اإلعالم

15 مليون دينار لمشاريع 
أعمال البدع وشرق 

الصليبخات وصباح السالم
فرج ناصر

اكد مديــــر ادارة تنفيذ الطرق 
بوزارة االشــــغال م.حبيب العلي 
أنه ســــيتم خالل االسبوع املقبل 
تنفيذ اعمال البنية التحتية ملشاريع 
مناطق البدع وشرق الصليبخات 
وصباح السالم، مشيرا الى انه سيتم 
تنفيذ اعمال البنية التحتية ملشروع 
منطقة البدع والذي يشتمل على 
شبكات االمطار والصرف الصحي 
وخدمات الوزارات االخرى كالكهرباء 
واملاء واملواصالت حيث تبلغ كلفة 
أعمال مشروع البدع 3 ماليني دينار. 
واضاف: بالنســــبة العمال تنفيذ 
مجرور شــــرق الصليبخات فهو 
يتضمن شفط املياه املتجمعة في 
الطرق ورميهــــا في البحر وتبلغ 
كلفة هذا املشروع مليوني دينار. 
وقال: أما بخصوص اعمال البنية 
التحتية ملنطقة صباح السالم فهي 
تشمل قطاع 1، 2 و3 وتشمل أيضا 
كل اعمال الطرق وشبكة االمطار 
والشبكة الهاتفية وتبلغ كلفة هذا 

املشروع 10 ماليني دينار.

»المكفوفين« تقدم 50 مصحفًا و100 كتاب بطريقة برايل لسفارة نيجيريا
 تبرعت جمعية املكفوفني للســــفارة 
النيجيرية لدى الكويت بـ 50 نسخة من 
املصحف الشريف و100 كتاب مطبوعة وفق 

طريقة قراءة »بريل« للمكفوفني.
وأعرب السفير النيجيري لدى الكويت 
احمد باالجي في تصريح لـ »كونا« أمس 
عن شــــكره وتقديره لهــــذا التبرع مبديا 
إعجابــــه أثناء زيارته إلــــى اجلمعية مبا 
شــــاهده من تكنولوجيا متطورة تفوق 

التوقعات وأجهزة مستخدمة وحواسب 
آلية من شأنها مساعدة املكفوفني على زيادة 
معرفتهم وتثقيفهم، فضال عن األنشطة 

الرياضية في اجلمعية.
وقال باالجي انه سينقل انطباعاته عن 
التجربة الكويتية في هذا املجال إلى بالده 
بغية حتقيق االستفادة من هذه التجربة 
املتطورة في رعاية املكفوفني، مشيرا إلى 
ان ما شاهده من تطور في هذا املجال في 

الكويت يفوق ما شاهده في 50 دولة حول 
العالم التي زارها في حياته.

مــــن جهته قال رئيــــس مجلس إدارة 
جمعية املكفوفني فايز العازمي لـ »كونا« 
ان اجلمعية اســــتجابت لكتاب تلقته من 
السفارة النيجيرية تطلب فيه نسخا من 
كتــــب ومصاحف مطبوعــــة وفق طريقة 
»برايــــل« للمكفوفني ولقي هــــذا الطلب 
ترحيبــــا من قبل اجلمعية التي تســــعى 

دائما الى مســــاعدة اآلخرين من مختلف 
الدول اإلسالمية السيما ان الكويت متتلك 
أضخم مطبعة بطريقة »برايل« في منطقة 

الشرق األوسط.
وأضاف العازمي ان جمعية املكفوفني 
تعتبر نفسها جزءا من رسالة الكويت في 
نشر الثقافة ومساعدة اآلخرين في مختلف 
أنحاء املعمورة. وأشــــار إلى أن نشاطات 
اجلمعية ستزدهر في فبراير اجلاري ملا 

يتخلله هذا الشــــهر من مناسبات وطنية 
عزيزة على قلوب الكويتيني جميعا، حيث 
تقوم اجلمعية بتنظيم أوبريت وطني بهذه 
املناسبة وستكرم املؤسسات التي تبرعت 

للجمعية على مدار سنوات.
بدوره، قال أمني سر اجلمعية منصور 
العنزي إن زيارة السفير النيجيري للجمعية 
تعني لنا الكثير وتتيح لنا التواصل مع 

جمعيات النفع العام في نيجيريا.

حميد بوشهري

قالت وزارة األشــــغال العامة 
ان اخلدمات واملشــــاريع اجلاري 
تنفيذها في منطقة اجلابرية تشمل 
مشروع استبدال شبكات الصرف 
املدنية لشبكة  الصحي واألعمال 
الهاتف وأعمال إنارة الشــــوارع. 
وذكر مدير إدارة العالقات العامة 
بالــــوزارة حميد بوشــــهري في 
تصريح صحافي أمس ان الوزارة 
ســــتعقد لقاء مع أهالــــي منطقة 
اجلابريــــة بناء على دعوة مختار 
املنطقة موســــى عيسى بحضور 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر في 
العاشرة من صباح غد اخلميس 
في صالة معهد تشامبني الصحي 
لالطالع على تنفيذ تلك املشاريع. 
وأضاف بوشــــهري ان هذا اللقاء 
يأتي اســــتكماال خلطــــة الوزارة 
في تفعيل التواصل املباشــــر بني 
املواطن واملســــؤول فيما يتعلق 
بخدمات ومشاريع وزارة األشغال 
مبا يحقق توفيــــر كل املعلومات 
لدى اجلمهــــور ويضمــــن تلقي 
استفسارات ومالحظات املواطنني 
لدفع مسيرة العمل من خالل تعاون 

كل األطراف.

 »األشغال« تطلع أهالي 
الجابرية غدًا على 

مشاريعها في المنطقة


