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 نساء يتسلمن حقائب رمضان

 «زكاة النزهة» توزع ٤٠٠ حقيبة 
تحتوي على ٢١ صنفًا من األغذية

 ليلى الشافعي
  مبناسبة قدوم شهر رمضان املعظم، وكعادتها كل عام، قامت 
اللجنة النســـائية لـ«زكاة النزهـــة» التابعة جلمعية اإلصالح 
االجتماعـــي بتوزيع احلقيبة الرمضانية التي حتتوي على ٢١ 
صنفا من احتياجات االسر املتعففة من جميع أنحاء الكويت. 
وقد بلغ عدد احلقائب التي وزعتها اللجنة ٤٠٠ حقيبة، وافادت 
رئيسة القسم النسائي للجنة فتوح السميط ان هذه احلقائب 
جمعت بفضل املبالغ التي تبرع بها احملســـنون للجنة، مؤكدة 
ان الكويت مليئة باحملسنني واخليرين الذين يتبرعون ألعمال 
اخلير وتقدمي يد العون ألي محتاج، وشكرت السميط املتبرعني 

واملتبرعات في هذا الشهر الفضيل. 

 الصندوق الكويتي يشارك في افتتاح 
جناح بمستشفى في لبنان

 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في 
اجلمهورية اللبنانية فؤاد السنيورة، يشارك 
نائب مدير عام الصندوق الكويتي هشــــام 
الوقيان واملدير االقليمي للدول العربية مروان 
الغامن في االحتفال الذي يقيمه مستشــــفي 
تنورين احلكومي، بافتتاح جناح قسمي العناية 

الفائقة وغسيل الكلى اللذين يشيدان في اطار 
منحة الكويت إلعادة إعمار لبنان، وذلك غدا 
في متام الساعة احلادية عشرة صباحا. يذكر 
ان الصندوق الكويتي للتنمية قدم للجمهورية 
اللبنانيــــة ١٦ قرضا بلغت قيمتها اإلجمالية 

٤٩١ مليون دوالر 

 جزيرة بوبيان

 العمل جار على قدم وساق إلجناز املشروع 

 «األشغال»: تطوير جزيرة بوبيان لتكون 
واجهة بحرية تعزز مكانة الكويت اقتصاديًا

 قالت وزارة األشغال ان تطوير جزيرة بوبيان 
يهدف الى جعلها واجهة بحرية تنافسية وفعالة 
تعزز مكانة الكويت كمركز للنشاط االقتصادي 

ومحور رئيسي للنقل االقليمي.
  وأوضح مهندس مشـــروع تطوير اجلزيرة 
غالب الشمري لـ «كونا» امس ان املخطط الهيكلي 
الستعماالت األراضي في اجلزيرة يشتمل على 
مكونات رئيسية منها امليناء البحري ومحميات 
طبيعية ومنتجعات سياحية اضافة الى تطوير 

بحيرة بوبيان.
  واضاف ان املشروع سينفذ على ثالث مراحل 
وستبدأ مرحلة التشغيل بعد تنفيذ املرحلة االولى 
التي تتمثل في اجناز الطرق واجلسور وامليناء 
بقيمة تصل الى ١١٨ مليون دينار مع استمرار 

تنفيذ املراحل التالية اثناء التشغيل.
  وأفاد بأن املرحلة االولى قســـمت الى ثالثة 
اجزاء يتضمن االول انشاء طرق وجسر ومعاجلة 
التربة اضافة الى البنية التحتية التي تتضمن 
مسح املوقع وفحصه وأعمال القياس اخلاصة 
باملشـــروع وطريقا مزدوجا باجتاهني يحوي 
كل منهما ثـــالث حارات مرورية ليربط امليناء 

البحري مبدينة الصبية.
  وأشار الى ان ذلك اجلزء يشمل أيضا أعمال 
السواتر الترابية واألرصفة خلط سكة احلديد 

الذي سيكون موازيا للطريق من اجلهة الشمالية 
اضافة الى جسر للطريق وآخر للسكة احلديد 
في منطقة خـــور الصبية يربطـــان اجلزيرة 

باملدينة.
  وقال الشمري ان اجلزء الثاني مت طرحه في 
١٤ يونيو املاضي ويتوقع ان تتم عملية التعاقد 
في منتصف العام املقبل ويشمل إنشاء ميناء 
بوبيان البحري بســـعة ٤ مراس وتصميم ١٢ 

مرسى استعدادا لزيادتها مستقبال الى ١٦.
  واضاف ان اجلزء الثالث من املرحلة االولى 
خصص العمال احلفر البحري وتعميق احلوض 
والقنـــاة املالحية وانشـــاء املباني واخلدمات 
والســـاحات الالزمة للتشغيل ويتوقع ان يتم 
طرحه منتصف عـــام ٢٠١١ على ان ينتهي من 
التنفيذ في ديســـمبر ٢٠١٣. وأوضح ان عملية 
تعميق احلوض البحري والقناة املالحية تصل 
الى ٢٠ مترا مبا يســـاعد على استقبال السفن 

الكبيرة طبقا للشروط العاملية للموانئ.
  وقال ان املرحلة الثانية من امليناء خصصت 
لتوسعة امليناء بإنشـــاء ٨ مراس إضافية في 
العامني ٢٠٢٣ و٢٠٢٨ على ان تخصص املرحلة 
الثالثة من عملية تطوير اجلزيرة لتوسعة امليناء 
بإنشاء ٣٦ مرسى اضافية ليصل االجمالي في 

عام ٢٠٣٣ الى ٦٠ مرسى. 

 المشروع ينّفذ على ٣ مراحل بقيمة ١١٨ مليون دينار


