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 )كرم ذياب(م.حسني املنصور مع احلضور في املؤمتر

املشاركون في معسكر العمل التطوعي

الكليب: ترسية »جسر جابر« في يد »المناقصات«

املركزية.
وبني املنصور وجود توجه 
لدى الوزارة بتطوير 15 تقاطعا 
بينهم تقاطعات حالية اخرى 
حديثة موزعة على 6 عقود مت 
طرحها ف���ي جلنة املناقصات 
بقيمة اجمالية تبلغ 115 مليون 
دين���ار منها تقاطع���ات على 
الس���ادس واجلهراء  الدائري 
والصناعي���ة، باالضاف���ة الى 
تنفي���ذ تقاطع لرب���ط املنقف 
مبنطقة الصباحي���ة متوقعا 
تسليم املشروع بحلول 2014 
الفتا الى تطوير شارع جمال 
عبدالناصر وستبدأ الوزارة في 

تنفيذه خالل الفترة املقبلة.

وأعلن عن تدش���ني موقع 
الكتروني خاص باملش���روع، 
حيث سيتمكن مستخدمو طريق 
اجلهراء من مواطنني ومقيمني 
معرفة كل التطورات من خالل 
املوقع االلكتروني الذي سيتم 

تطويره خالل االيام املقبلة.
وأكد املنصور انتهاء الوزارة 
من تصميم مش���روع طريق 
النويصيب وحتويله الى طريق 
سريع وكش���ف عن انشاء 9 
تقاطعات جديدة بطول الطريق 
للحد من االختناقات املرورية 
وتقليل نسبة احلوادث، مؤكدا 
حرص الوزارة على االس���راع 
في طرحه في جلنة املناقصات 

ان املشروع يشمل اجناز  الى 
الطرق واملمرات  وصيانة كل 
العلوية شامال جميع خدمات 
الطرق من صرف صحي ومجاري 
أمطار وخطوط كهرباء وهاتف، 
حيث تتمثل اعمال املشروع في 
تطوير طريق أرضي بطول 21 
كم ونفق بطول 7 كم مكون من 

8500 قطعة مصبوبة.
وبني ان ال���وزارة حريصة 
على العمل في مشاريعها مع 
جهاز ذي خبرة عاملية واقليمية 
نظرا ملا تضيفه هذه اجلهات من 
خبرات وما لديها من معايير 
عمل دولية من شأنها ان تسرع 

في وتيرة اجناز املشروع.

املشاريع التي وضعتها الدولة 
لتطوير شبكة الطرق بهدف رفع 
القدرة االس���تيعابية للطريق 
واالستعدادات ملتطلبات احلركة 
املروري���ة املس���تقبلية ورفع 
مستوى اخلدمات ملستخدمي 
الطريق وزيادة مستوى األمان 
وتقليل حوادث املرور، مشددا 
على ض���رورة مراعاة الفصل 
ب���ني حرك���ة امل���رور العابرة 

واحمللية.
وأضاف ان ال���وزارة بدأت 
تنفيذ املش���روع في سبتمبر 
املاضي بكلفة اجمالية تبلغ نحو 
264 مليون دينار مبدة اجناز 
تستغرق خمس سنوات، الفتا 

فرج ناصر
أكد وكيل وزارة األش���غال 
م.عبدالعزيز الكليب ان جميع 
األمور املتعلقة مبشروع ترسية 
جسر الشيخ جابر األحمد في يد 
جلنة املناقصات املركزية وان 
قرار الترسية هو بيد اللجنة 
الفتا الى انه ال يوجد تناقض 
بني تقرير اللجنة الفنية وكتاب 
وزير األشغال الذي بعث به الى 

جلنة املناقصات.
وبني خالل خ���الل املؤمتر 
الذي عقدته وزارة  الصحافي 
األشغال لتطوير مشروع طريق 
اجله���راء ان الش���ركة املنفذة 
ملش���روع طريق اجلهراء هي 
شركة املقاولون العرب املصرية 
وال عالقة لها باألحداث في مصر 
وان الشركة تقوم بعملها على 
الوجه األكمل وجميع أعمالها 
التي تتم خارج مصر تتم على 
ما يرام من جانبه، أكد الوكيل 
املساعد لقطاع هندسة الطرق 
في وزارة االش���غال م.حسني 
انتهت  ال���وزارة  ان  املنصور 
الدائرين  من تصميم مشروع 
الثاني والثالث وشارعي القاهرة 
ودمشق، مش���يرا الى حرص 
الوزارة على طرح تنفيذه خالل 
الفت���رة املقبلة، مؤكدا حرص 
الوزارة على تس���هيل حركة 
املرور وخدمة املناطق احلديثة 

واملناطق التي قيد اإلنشاء.
وركز عل���ى أهمية تطوير 
مشروع طريق اجلهراء كواحد 
من أكب���ر املش���اريع احلالية 
الط���رق في  لقطاع هندس���ة 
الكوي���ت، مؤكدا ان مش���روع 
تطوير طريق اجلهراء من أهم 

خالل مؤتمر صحافي حول تطوير طريق الجهراء

المنصور:» األش�غال«  انتهت من تصميم مش�روعي الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق

انطالق معسكر العمل التطوعي لإلخاء الكويتي � البحريني

بدأ معسكر عمل االخاء الكويتي � البحريني الذي تنظمه 
الهيئة العامة للشباب والرياضة انشطته مبشاركة اكثر 

من 30 جواال من البلدين ويستمر خمسة ايام.
وقال رئيس الوفد البحريني للمعسكر هاشم الكوهجي 
ل� »كونا« ان عدد الشباب البحريني املشارك في املعسكر 
هو 10 شباب سينخرطون في انشطة وبرامج مشتركة 
مع نظرائه���م الكويتيني في عدد من االعمال التطوعية 

الهادفة خلدمة املجتمع.
واضاف ان املعسكر الذي يأتي تنفيذا التفاقية التعاون 
املوقعة بني البلدين في أكتوبر من العام املاضي يتضمن 
ايضا برامج ثقافي���ة ورياضية واجتماعية، يهدف الى 

توطيد العالقات االخوية بني شباب البلدين.
وذكر ان هذه الزيارة ستكون باكورة للزيارات املتبادلة 
للجوالة في البلدين والتي س���تقام بصفة منتظمة ملا 
له���ا من فائدة كبي���رة في تعارف ش���باب البلدين مع 
بعضهم البعض وتبادلهم للخب���رات الالزمة موضحا 
ان البحرين ستس���تضيف اللقاء املقبل في وقت الحق 

من هذا العام.
وقال انه مت تقسيم املعسكر الى مجموعتني هما كاظمة 
واحملرق تتكون كل منهما من شباب من البلدين للقيام 
باالنشطة، معربا عن سعادته لتزامن هذا املعسكر مع 
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية ليش���ارك الشباب 

البحريني اخوانهم الكويتيني هذه االفراح.
من جانبه اكد رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان طارق 
احلس���ون ان هذه التجمعات االخوية حتظى مبباركة 
ودعم القيادات الشبابية في كل من الكويت والبحرين 
ملساهماتها الفعالة في تقوية أواصر احملبة والصداقة 

بني شباب البلدين.
وقال ان اللجنة اعدت عددا من االنش���طة للش���باب 
اهمه���ا حملة لتنظيف البر م���ن املخلفات وقضاء يوم 
ترفيه���ي قي مخيم الهيئة وتنظيم زيارات الى عدد من 
املعالم في الكويت اضافة الى عقد محاضرات توعوية 

وورش عمل.

بمشاركة أكثر من 30 جّوااًل من البلدين

أعلن مراقب التسويق في بيت 
ال����زكاة نايف اجليم����از، أن بيت 
الزكاة يحرص على استخدام شتى 
اإلمكانيات املتاحة لوسائل اإلعالم، 
املختلفة في سبيل اإلرشاد والدعوة 
العم����ل اخلي����ري والتوعية  إلى 
بفريضة الزكاة وأهميتها، لكونها 
أحد األركان اخلمسة التي بني عليها 
اإلسالم. و أشار إلى أنه من أهداف 
إنشاء موقع بيت الزكاة اإللكتروني، 
عرض رس����الة البي����ت ورؤيته، 
وتيسير السبل للمهتمني مبعرفة 
أخبار ومشاريع بيت الزكاة، وتقدمي 
خدمات لتيس����ير عملية التبرع، 

والتواصل مع اجلمهور. 
وأكد اجليماز أن زيادة القنوات 
التحصيلية اإللكترونية امليسرة 
التكنولوجي  واملواكبة للتط����ور 
كان لها دور بارز في إجناز الكثير 
من املش����اريع اخليرية املتنوعة، 
التي يش����رف عليها بيت الزكاة، 
تيسيرا منه الستقبال التبرعات، 
من خ����الل موقع����ه اإللكتروني، 
موضحا أن املوق����ع يوفر العديد 
من اخلدمات، منها: أحكام الزكاة 
والفتاوى املتعلقة بها، واحتساب 
الزكاة بأنواعها، وذلك عن طريق 
برنامج »احس����ب زكاتك«، بحيث 
يقوم املزكي بالدخول إلى البرنامج، 
بوضع كمية الذهب أو الفضة أو 
املال املراد التزكية عنه، ثم يقوم 
البرنامج مباشرة باحتساب قيمة 
الزكاة بصورة فورية، مشيرا إلى أن 

أعلن األمني العام ملنظمة املدن 
العدساني  العربية عبدالعزيز 
أن 60 مدينة عربية وأوروبية 
وممثلني من جامعة الدول العربية 
والبنك الدولي وبنك االستثمار 
األوروبي وخبراء وجهات مانحة 
سيشاركون في »املنتدى الثاني 
للمدن العربية واألوروبية« في 
مدينة ملقا االسبانية يومي 25 

و26 اجلاري.
وذكر العدس���اني ل� »كونا« 
أمس أن انعق���اد املنتدى يأتي 
تزامنا مع االحتفاالت الوطنية 
للكويت التي حتتضن مقر منظمة 
املدن العربية، مش���يرا الى ان 
املنظمة ستحتفل أيضا مبرور 
45 عاما على إنشائها في اخلامس 

عشر من مارس املقبل.
وقال ان املنظمة تعنى بشؤون 
املدن والسلطات احمللية بالوطن 
العربي وليس لها أي نشاط أو 
ارتباط سياسي أو عقائدي وال 
تتدخل في األمور السياسية ألي 
دولة عربية، مبينا ان عدد مدنها 
األعضاء جتاوز 450 مدينة تتوزع 

في كل أقطار الوطن العربي.
وأضاف أن تأسيس املنظمة 

برنامج »احسب زكاتك« يشمل أيضا 
خدمة احتساب الزكاة باألسهم، بنية 
االستثمار بكل سهولة ويسر، حيث 
املزكي بإدخال عدد األسهم  يقوم 
وإدخال الشركة التابعة لها سواء 
كانت الش����ركة مدرجة في سوق 
الكوي����ت لألوراق املالي����ة أو في 
األسواق األخرى، ثم يقوم البرنامج 
باحتس����اب زكاة أسهمك بصورة 
فورية، كما ميكن من خالل الضغط 
على رابط اسأل املفتي احلصول 
على اإلجابات الشرعية ملا مت طرحه 
من أسئلة على البريد االلكتروني، 
وتسهيال للمتبرعني إليصال زكاتهم 
وصدقاتهم للمستحقني بسهولة، 
دون احلاجة إلى الذهاب إلى أماكن 
التب����رع، قام البيت بإتاحة خدمة 
التبرع اإللكتروني على موقع بيت 
الزكاة، عن طريق خدمة »الكي – 

ج���اء في ظل ما ش���هدته املدن 
النصف  العربي���ة منذ بداي���ة 
الثاني من القرن العشرين من 
منو متسارع في مجاالت عديدة 
وزيادة عدد السكان بصورة فاقت 

كل التوقعات.
وأشار الى ان رؤساء البلديات 
العربي���ة اجمعوا على ضرورة 
التنس���يق والتعاون بني املدن 
وأخ���ذت بلدي���ة الكويت زمام 
املبادرة، واستضافت في شهر 
م���ارس 1967 مؤمت���را لتحديد 
وتنظيم أس���س التع���اون بني 

نت«، ومع استمرار الوقت يتزايد 
زوار املوقع يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن املوقع يبني نبذة 
تعريفية عن العمل في بيت الزكاة 
املتبعة  وغاياته واستراتيجياته 
العديد من  فيه، ويحتوي عل����ى 
املعلوم����ات اخلاص����ة بإصدارات 
البيت وأحكام ال����زكاة والفتاوى 
وأخبار البيت، باإلضافة إلى برنامج 
التواصل مع الزوار من خالل الرد 
على اقتراحاتهم واستفس����اراتهم 
الفقهية  القضاي����ا  حول مختلف 
والشرعية، كما يتيح املوقع الفرصة 
لالطالع على األحكام الفقهية في 
أمور الزكاة، إلى جانب عرض أسعار 
الذهب والفضة يوميا، مشيرا إلى أن 
املوقع يتيح للزوار فرصة التعرف 
على مش����اريع البي����ت الداخلية 
واخلارجية، كما يبني املوقع قنوات 
التبرع املتاحة لبيت الزكاة وأماكن 
تواجد املراكز اإليرادية تس����هيال 
عل����ى املتبرعني للوص����ول إليها 
دون عناء. و في ختام حديثه دعا 
مراقب تسويق املشاريع في إدارة 
تنمية املوارد نايف شايع اجليماز 
اجلمهور الكرمي إلى االطالع على 
www. املوق����ع اإللكتروني للبيت

zakathouse.org.kw، واخلدمات التي 
املتبرعني  حتتويه، شاكرا جميع 
من ش����ركات وأف����راد لثقتهم في 
بيت الزكاة، والتي أضحت شاهدا 
وصرحا ممثال في األعمال اخليرية 

داخل الكويت وخارجها.

املدن العربية وش����اركت فيه 
27 مدين����ة عربية، اضافة الى 
عواصم ومدن رئيسية وأعلن 
خالله عن قي����ام منظمة املدن 
العربية لتتولى رعاية التعاون 

بني املدن العربية.
وأوض����ح ان املؤمتر وضع 
النظ����ام األساس����ي للمنظمة، 
حيث جعل جميع املدن األعضاء 
متساوية في احلقوق والواجبات 
وترك الب����اب مفتوحا جلميع 
املدن العربية لالنضمام، مشيرا 
الى انه احتف����ل في عام 1994 
حتت رعاية سمو األمير الراحل 
الش����يخ جابر األحمد بافتتاح 
املق����ر الدائم اجلدي����د ملنظمة 
امل����دن العربية ف����ي الكويت. 
وأكد أن املنظمة حرصت عبر 
اقامة  الطويلة على  مسيرتها 
عالقات تع����اون وصداقة مع 
املنظم����ات واملؤسس����ات ذات 
الصلة التي تعنى باملدن وأقامت 
جسور التواصل والتعاون مع 
العديد م����ن املنظمات الدولية 
ومراكز الدراسات التخطيطية 
واملعماري����ة على املس����تويني 

العربي والدولي.

نايف اجليماز

عبدالعزيز العدساني

الجيماز: موقع بيت الزكاة اإللكتروني يقدم 
العديد من الخدمات المتميزة للمتبرعين

العدساني: 60 مدينة عربية وأوروبية تشارك 
في المنتدى الثاني للمدن في تونس 

»السكنية«: توزيع بطاقات القرعة 
لقسائم مدينة صباح األحمد

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح 
امس بتوزيع بطاقة دخول القرعة لقس���ائم مدينة 
صباح االحمد في قطاع )E( والتي تشتمل على 335 

قسيمة مبساحة 600م.
ه���ذا، وقد اعلنت املؤسس���ة اس���ماء املواطنني 
املس���تحقني لدخول هذه القرعة بن���اء على اولوية 
طلباتهم االس���كانية والتي وص���ل التخصيص لها 

حتى تاريخ 2001/9/4.
وكانت املؤسسة قد خصصت يومي االحد واالثنني 

املوافقني 20 و2011/2/21 موعدا لتوزيع بطاقات القرعة 
لقسائم مدينة صباح االحمد.

اما توزيع بطاقات االحتياط فقد حددت املؤسسة 
يوم الثالثاء 2011/2/22 في متام الس���اعة التاسعة 
صباحا موعدا لتوزيع بطاق���ات االحتياط لدخول 

القرعة.
واجلدير بالذكر ان املؤسسة حددت املؤسسة يوم 
االربعاء 2011/3/2 موعدا الج���راء القرعة على هذه 
القسائم في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.

خدمات التبرع اإللكتروني والعديد من الخدمات األخرى
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�شقــق جــديــدة للإيجـــار
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وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835


