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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الــدواس الگرام
لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عمــيـد العائلــة 
جـابــر عـلـي الــــدواس 

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

محافظ األحمدي هنأ سموه بنجاح الفحوصات الطبية

محافظ مبارك الكبير هنأ الشعب الكويتي بسالمة سموه

اخلالد: دور فاعل لولي العهد مبسيرة تطور 
ورخاء الكويت حتت قيادة صاحب السمو

الرجيب: مكانة ولي العهد كبيرة جداً في القلوب

النون: ولي العهد رمز التواضع

مشروعات بـ 250 مليون دينار تنتظر »املناقصات«
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أن وزارة األشغال بانتظار 
جلنة املناقصات املركزية للموافقة على طرح ١3 
مشروعا للصيانة والطرق وذلك متهيدا لطرحها 
قريبا. وأضاف أن »املناقصات« في طور املوافقة 
واعتماد هذه املشاريع من حيث األطر القانونية 
وكذلــك التأكد من عطــاءات الشــركات العاملية 

واحمللية من حيث تنفيذها لهذه املشاريع ومدى 
تطابق أوصاف األمور الفنية لهذه الشركات. 

وكشف عن أن كلفة هذه املشاريع تفوق الـ ٢5٠ 
مليون دينار، مشيرا إلى أن »األشغال« حصلت 
على جميع املوافقات من اجلهات الرقابية املعنية، 
مضيفــا أن الوزارة تســعى إلــى احلصول على 
ميزانية إضافية أخرى لتغطية بعض املشاريع 

املهددة باإللغاء بسبب نقص امليزانية.

تقــدم محافــظ األحمــدي 
الشيخ فواز اخلالد الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
بخالص التبريكات والتهاني 
مبناســبة جناح الفحوصات 
الطبية املعتادة التي أجراها 
ســموه في الواليات املتحدة 
األميركية، ســائال املولى عز 
وجل ان يحفظ سموه ويرعاه 
ويســدد على طريــق اخلير 
خطاه ويدمي على سموه موفور 
الصحة والعافيــة، ليواصل 

سموه دوره الفاعل في مسيرة 
التطور والرخاء التي تشهدها 
الكويــت حتت قيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
الشــيخ  األحمــد. كما توجه 
فــواز اخلالــد بالتهئنــة إلى 
عموم الشعب الكويتي بهذه 
املناسبة السعيدة، مؤكدا أن 
قلوب اجلميع تتضرع بالدعاء 
أن يعود سمو ولي العهد إلى 
أرض الوطــن فــي أمت صحة 

وعافية.

هنأ محافظ مبــارك الكبير 
الفريــق اول احمــد الرجيــب 
الشعب الكويتي الكرمي بسالمة 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. وقال الفريق اول احمد 
الرجيــب فــي بيــان صحافي: 
أتقدم باســمي وباســم جميع 
أبنــاء محافظة مبــارك الكبير 
بأســمى التهاني الى الشــعب 
الكويتي وإلى سمو ولي العهد 
حفظه اهلل على النتائج املبشرة 
للفحوصات التي اجريت لسموه 
في الواليات املتحدة االميركية 
وعودته ساملا معافى الى ارض 

تقدم النائب السابق رئيس 
االحتاد العربي حلماية حقوق 
امللكيــة الفكرية د. براك النون 
بالتهنئة إلى الشعب الكويتي 
مبناسبة األخبار الطيبة التي 
تؤكد سالمة الفحوصات الطبية 
التي أجراها ســمو ولي العهد 
رمــز التواضع الشــيخ نواف 
األحمد في نيويورك وظهوره 
في املقاطع التي بثتها وســائل 
اإلعالم وهو يتنزه بكامل صحته 

وعافيته.
وقــال د. النــون ان التآلف 

الوطن. وأضاف محافظ مبارك 
الكبيــر أن كل الكويتيني كانت 
قلوبهــم متضرعة الى اهلل عز 
وجــل بالدعاء أن يعود ســمو 
ولــي العهد الى وطنــه وأهله 
ساملا معافى، الفتا الى ان مكانة 
ولي العهد فــي القلوب كبيرة 
جدا. وأعــرب الفريق الرجيب 
عن متنياته لســمو ولي العهد 
مبوفور الصحة ملواصلة مسيرة 
العطــاء للوطــن حتــت قيادة 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد أميرنا وراعي 

نهضتنا.

والقربــى  الديــن  وروابــط 
واملواطنــة بني أبنــاء الكويت 
أقــوى وأعمق مــن كل عوامل 
االختــالف والفرقــة، داعيــا 
اجلميع إلى استلهام هذه املعاني 
العظيمــة للوحدة والعمل معا 
على ازدهار الكويت وحمايتها 
لتظل بعون اهلل مركزا للعمل 
اإلنساني حتت راية قائد العمل 
اإلنساني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وعضيده 
رمز التواضع سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.

الشيخ فواز اخلالد

الفريق اول احمد الرجيب 

د.براك النون

رسوم جسر جابر : دينار للسيارات الصغيرة وديناران للنقل و 500 فلس لوصلة الدوحة

أحيت ذكرى اآلباء وتالحم الشعب وأطياف المجتمع

»األشغال« تخاطب مجلس الوزراء للتجديد لـ 3 وكالء مساعدين

»قفال« شباب الغوص.. والرحلة حققت أهدافها

فرج ناصر

أكد مصدر مطلع ان وزارة 
األشغال تدرس تطبيق فكرة 
فرض رســوم علــى عبور 
جســر الشيخ جابر األحمد 
التابعة  ووصلــة الدوحــة 
للمشــروع وذلــك كمــورد 
وتكاليف لتشــغيل اجلسر 
مســتقبال خاصــة أن كلفة 
التشــغيل ســتكون باهظة 
جدا وعالية مبا سيحتاجه 
اجلســر من صيانــة فوق 

البحر وحتته. 
وأضاف املصدر أن الفكرة، 
التي هي في طور الدراســة 
حاليــا، تنص علــى فرض 
دينار واحد على السيارات 
الصغيرة لدى مرورها على 
جســر جابر في حني يدفع 
النقل  مستخدمو ســيارات 
دينارين في حني ســتكون 
رســوم اســتخدام وصلــة 

الدوحة 5٠٠ فلس فقط.
الدارســة  وأوضــح أن 
اجلاريــة حاليا مع اجلهات 

عاطف رمضان

أكد وزير التربية وووزير 
التعليــم العالــي د.محمــد 
الفارس أن رحلة احياء ذكرى 
الغوص التاسعة والعشرين 
منذ بداية االنطالقة وحتى 
القفال حققــت اهدافها التي 
تنمي قيم التالحم والترابط 
بني شباب وأطياف املجتمع 

الكويتي.
جاء ذلك خــالل احتفال 
شــعبي كبير نظمه النادي 
البحري الرياضي الكويتي 
أمس برعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
والــذي مثــل ســموه وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالــي د. محمــد الفارس، 
»قفــال  مراســم  خــالل 
الغواصني«، بحضور رئيس 
النــادي البحري اللواء فهد 
الفهــد ومديــر عــام الهيئة 
العامــة للرياضــة باالنابة 
د.حمود فليطح، والنوخذة 
خليفة الراشــد، ومبشاركة 
١3 سفينة غوص مهداة من 
صاحب السمو، ومن سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد واكثر من ٢٠٠ شاب.
الفارس ان هذا  وأضاف 
احلفل يحيي ذكــرى اآلباء 
واالجداد، متمنيا اســتمرار 
خــالل  االحتفــاالت  هــذه 

السنوات املقبلة.
الفارس بشعار  واشــاد 
الغــوص »خليجنا  رحلــة 
واحد.. مصيرنا واحد« هذا 
العــام الذي جــاء في وقت 
عصيب حيث يعكس اجلهد 

املعنية باجلسر تتناول عدد 
السيارات املتوقع أن تسلك 
اجلسر فور تشغليه، مؤكدا 
أن تطبيق الفكرة ســيكون 
أسوة بجسر البحرين الذي 
يربــط اململكة مــع اململكة 

العربية السعودية.
وقال املصدر إن املردود 
املــادي ســيتم تخصيــص 
عوائــده ألعمــال خاصــة 

الكبير الذي يقوم به والدنا 
صاحب السمو األمير حلل 
األزمــة اخلليجية وتوحيد 
الصف ولم شــمل شــعوب 

اخلليج.
وهنــأ الفارس الشــباب 

النادي  والنواخــذة وإدارة 
البحري علــى جناح رحلة 
الغوص الـ ٢9 وحصيلة هذا 

العام من صيد اللؤلؤ. 
مــن جانبــه، قــال أمني 
السر العام في النادي خالد 

الفــودري ان االصابات هذا 
العام كانت بسيطة، مشيرا 
الــى ان كميات احملــار هذا 
العــام قليلــة، مرجعــا قلة 
احملصول الذي مت صيده الى 
صغر حجمــه، وانه التزاما 
بتعليمات الثروة السمكية لم 
يتم صيد االحجام الصغيرة 
لالستفادة منها خالل العام 

املقبل.
واشار الى ان الهدف ليس 
صيــد احملار بقــدر جتميع 
الشباب ومشاركتهم واحياء 
ذكرى الغوص وتراث االجداد 
وتالحــم الشــعب الكويتي 

بجميع اطيافه.
ولفت الفودري الى حرص 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد على مشاركة 
الشباب من مختلف مناطق 
الكويت للمشــاركة في هذا 

احلدث املهم.
واعرب عن امله ان تكون 
هناك مشاركات خليجية خالل 
العام املقبــل.  هذا، وجتول 
الوزيــر الفارس في معرض 
البحــري وصــور  التــراث 
الغوص والفنون التشكيلية 

واملقتنيات التراثية.
واستقبل سفن الغوص 
النادي وعلى  على ســاحل 
النواخذة واملجدمية  متنها 
ترجــل  ثــم  والبحريــة، 
اجلميع منها حاملني عدتهم 
ومحصولهم من احملار وسط 
اســتقبال حشــد كبير من 
األهالي على الشاطئ، عقب 
ذلك مت التوجه إلى األماكن 
املخصصة لهم مقابل منصة 

الشرف.

باجلســر من خــالل عملية 
التشغيل واإلصالحات بعد 
االنتهــاء منه، خاصــة انه 

مشروع مكلف.
وأشار إلى الوزارة سوف 
تقوم بالتنسيق مع مجلس 
املاليــة  ووزارة  الــوزراء 
العتماد فكرة فرض الرسوم 
على عبور جسر الشيخ جابر 

األحمد مستقبال.

مــن جهــة أخــرى، قال 
»األشــغال«  إن  املصــدر 
الــوزراء  خاطبــت مجلس 
الوكالء  للتجديــد لبعــض 
املساعدين العاملني بالوزارة 
للتجديد لهم خاصة أن مدتهم 
انتهت موضحا  القانونيــة 
ان عددهــم ال يتجاوز الـ 3 
وكالء، موضحا ان الوزارة 
بصدد اجراء تدوير محدود 
للــوكالء املســاعدين ذوي 
الفنيــة  االختصاصــات 

بالوزارة.
الــوزارة لديها  وقال إن 
توجه خالل الفترة القادمة 
بإحالة عدد من املوظفني الي 
التقاعد بعد االنتهاء من احالة 
الـ 85 موظفا من الكويتيني 
وغير الكويتيني إلى التقاعد 

خالل سبتمبر القادم.
وختم املصدر بأن لدينا 
العديد من عقــود الصيانة 
التي ســيتم طرحهــا قريبا 
واملباشــرة بأعمالهــا وذلك 
جلنــة  مــع  بالتنســيق 

املناقصات املركزية.

جانب من األعمال في جسر جابر ووصلة الصبية

)قاسم باشا( عدد من األهالي في استقبال شباب الغوص العائدين 

النوخذة خليفة الراشد وشباب الغوص لدى عودتهم

في استقبال شباب رحلة الغوص 

البحث عن اللؤلؤ في احملار

د. محمد الفارس يتسلم احلصيلة من النوخذة خليفة الراشد وحامد السيار

تدوير محدود للوكالء 
املساعدين ذوي 

االختصاصات الفنية 
قريبًا

الفودري: اإلصابات 
»بسيطة« وكميات 
احملار قليلة لصغر 

حجمه

ال نهدف للصيد 
بقدر مشاركة 

الشباب إلحياء 
تراثنا وتالحمهم 

وترابطهم


