
الخميس 24 فبراير 2011   11محليات
»األشغال«: إنجاز مركز ضاحية الشهداء
 بمساحة إجمالية 51873 مترًا مربعًا

أعلنت وزارة االش���غال العامة عن اجنازها مركز ضاحية الش���هداء 
قطعة 4 مبس���احة اجمالية تقدر ب� 51873 مترا مربعا. وقال مدير ادارة 
العالقات العامة في الوزارة حميد بوش���هري في تصريح صحافي امس 
انه مت تش���كيل جلنة فنية من الوزارة في هذا الصدد للكشف عن أعمال 
العقد اخلاص باملركز بغرض االستالم املؤقت حسب مواصفات وشروط 
العقد. واضاف بوش���هري ان مركز الضاحية يتضمن عدة مبان تتألف 
من مبنى السوق املركزي واحملالت التجارية ومركز التنمية االجتماعية 
ومبنى البريد واملكتب���ة ومبنيي البلدية واالوقاف وبيت الزكاة ومبنى 

وزارة التجارة ومخفر الش���رطة ومبنى وزارة الكهرباء واملاء واملجمع 
الصحي ومحطة الكهرباء وفرع الغاز. 

واوضح ان املركز يتضمن ايضا اخلدمات اخلارجية التي تتمثل في 
أعمال الطرق ومواقف السيارات وساحات وممرات من البالط املتداخل، 
اضافة الى مساحات خضراء متفرقة. يذكر ان اخلطة التنفيذية للوزارة 
تتضم���ن تنفيذ عدة مش���اريع ملراكز الضواحي اهمه���ا مراكز ضواحي 
الصديق وشرق االحمدي والعقيلة واشبيلية واملنقف والشهداء ومبارك 

العبداهلل.

»المشروعات« تعتذر  عن استقبال 
زوار »التزلج« من 1 إلى 8 مارس

أسبوع ثقافي كويتي ـ ياباني

في اطار تقدمي افضل اخلدمات 
الترفيهية والترويجية واالرتقاء 
مبس����توى تقدمي تل����ك اخلدمات 
تعتزم شركة املشروعات السياحية 
القيام بأعمال الصيانة الش����املة 
والضرورية لصالة التزلج الكبرى 
والصغرى اعتب����ارا من 1 حتى 8 
مارس املقبل، هذا وسيتم تسخير 
جمي����ع االمكاني����ات لالنتهاء من 
األعمال في الوقت احملدد وحتفيز 
فريق العمل املنوط لهم القيام بتلك 
الفنية مع مراعاة سرعة  األعمال 
اجناز العمل على أكمل وجه، لذا 
تعتذر شركة املشروعات السياحية 
عن استقبال رواد الصالة خالل تلك 
الفترة وستعاود استقبال زوارها 
ومحبي رياضة التزلج على اجلليد 
اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 9 

مارس املقبل.

أعلنت سفارة اليابان لدى البالد 
امس انها س����تقيم االثنني املقبل 
اس����بوعا ثقافيا يابانيا بالتعاون 
مع املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب يستمر اربعة ايام.
وقالت السفارة في بيان صحافي 
انها تود مشاركة الشعب الكويتي 
ف����ي افراحه مبناس����بة احتفالهم 
بالذك����رى ال� 50 لالس����تقالل وال� 
20 على التحرير ومرور 5 اعوام 
على تولي صاحب السمو االمير 
مقالي����د احلك����م وال����� 50 القامة 
العالقات الديبلوماسية الكويتية 

� اليابانية.
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