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امليمني: رحلة 
جنيڤ التدريبية 
واإلنسانية تكرمي 
للفرق الفائزة في 

جائزة منتدى العمل 
اإلنساني

وزارة الگهربــاء واملــــاء
�إعــــــــــالن

تعل���ن ''وزارة الكهرب���اء واملاء" عن طرح مزايدة أعمال اس���تغالل مقصف محطة الش���ويخ لتوليد القوى 
الكهربائي���ة وتقطير املياه )على جميع الش���ركات املتخصصة ملثل هذه األعمال( مع تقدمي املس���تندات 
الدال���ة عل���ى ذل���ك وميك���ن للراغب���ن في االش���تراك احلص���ول على وثائ���ق  املزاي���دة م���ن إدارة العقود 

واملناقصات - مبقر الوزارة الرئيسي - جنوب السرة  - الدائري السادس - الطابق األول.
وذل���ك اعتب���ارًا من يوم األح���د املواف���ق 2015/08/23، مقابل مبلغ وقدره )-/20 د.ك( )فقط عش���رون 

دينارا كويتيا ال غير( غير قابل للرد.
وف���ي حال���ة االستفس���ارات ع���ن بعض املعلوم���ات ع���ن املزايدة ميك���ن مراجعة ''قط���اع تش���غيل وصيانة 
محط���ات الق���وى الكهربائي���ة وتقطير املياه''  محط���ة الش���ويخ - ت )24810300( - ف )24834294(

وتق���دمي الع���روض مرفق���ا بها ش���هادة من )غرفة جت���ارة وصناعة الكويت( تفيد تس���جيل الش���ركة لعام 
)2015(، ت���ودع ف���ي الصندوق اخل���اص بالعروض "ب���إدارة العق���ود واملناقصات" مبقر الوزارة الرئيس���ي 
)جنوب الس���رة - الدائري الس���ادس - الطابق األول( في موعد أقصاه الس���اعة )12:00 ظهرًا( من يوم 

اخلميس املوافق 2015/09/10، ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد امليعاد احملدد.

املوضوع: املزايدة رقم ) و ك م/ 5 - 2016/2015(
بشأن أعمال استغالل مقصف محطة الشويخ

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه

وزارة الگهربــاء واملــــاء
�إعــــــــــالن

تعل���ن ''وزارة الكهرب���اء وامل���اء" عن طرح مزايدة أعمال اس���تغالل مقصف محطة الدوح���ة الغربية لتوليد 
الق���وى الكهربائي���ة وتقطي���ر املي���اه )عل���ى جمي���ع الش���ركات املتخصص���ة ملثل ه���ذه األعمال( م���ع تقدمي 
املس���تندات الدال���ة عل���ى ذل���ك وميك���ن للراغبني في االش���تراك احلص���ول على وثائ���ق  املزايدة م���ن إدارة 

العقود واملناقصات - مبقر الوزارة الرئيسي - جنوب السرة  - الدائري السادس - الطابق األول.
وذل���ك اعتب���ارًا من ي���وم األح���د املواف���ق 2015/08/23، مقابل مبلغ وق���دره )-/20 د.ك( )فقط عش���رون 

دينارا كويتيا ال غير( غير قابل للرد.
وفي حالة االستفس���ارات عن بعض املعلومات عن املزايدة ميكن مراجعة ''قطاع تش���غيل وصيانة محطات 
الق���وى الكهربائي���ة وتقطي���ر املي���اه''  محط���ة الدوح���ة الغربي���ة - ت )24875397( - ف )24879067( 
وتق���دمي الع���روض مرفق���ا بها ش���هادة م���ن )غرفة جت���ارة وصناع���ة الكويت( تفيد تس���جيل الش���ركة لعام 
)2015(، ت���ودع ف���ي الصن���دوق اخل���اص بالع���روض "ب���إدارة العق���ود واملناقصات" مبق���ر الوزارة الرئيس���ي 
)جن���وب الس���رة - الدائري الس���ادس - الطاب���ق األول( في موعد أقصاه الس���اعة )12:00 ظه���رًا( من يوم 

اخلميس املوافق 2015/09/10، ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد امليعاد احملدد.

املوضوع: املزايدة رقم ) و ك م/ 2 - 2016/2015(
بشأن أعمال استغالل مقصف محطة الدوحة الغربية

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه

رسم توضيحي للمشروعم. احمد احلصان 

يخدم مناطق العارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان

املجموعة املشتركة تفوز بتطوير اجلزء الغربي لـ»اخلامس«

اخلدمة للطريق القائم وزيادة 
احلارات من 3 حارات الى 4 
في كل اجتاه وإضافة حارات 
خدمية وحارات للطوارئ، 
كما سيتم حتويل التقاطعات 
احلالية وعددها 6 حارات الى 
تقاطعات حرة ورفع زيادة 
األمان ملس����تخدمي الطريق 
والس����ماح بزيادة السرعة 
التصميمية على الطريق الى 

120 كم بدال من 80.
وأضاف احلصان ان إجمالي 
أطوال الطرق في املش����روع 
تبلغ 21 كم ويشتمل املشروع 
على 3 جسور باإلضافة الى 
جس����ر آخر بطول 2 كم مير 
أعل����ى 3 تقاطع����ات، مؤكدا 
املتوقع االنتهاء من  انه من 

املشروع خالل 46 شهرا.

مبباشرة العمل.
وقال احلصان ان املشروع 
يخدم املناط����ق املطلة على 
اجلزء الغرب����ي من الدائري 
العارضية  اخلامس وه����ي 
والف����ردوس والصليبي����ة 
والصليبخات وجنوب الدوحة 

والقيروان.
وأش����ار الى ان املشروع 
يه����دف الى رفع مس����توى 

فرج ناصر

أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
الطرق بوزارة األشغال م.أحمد 
احلصان ان شركة املجموعة 
املشتركة فازت بتنفيذ مشروع 
اجلزء الغربي لتطوير الدائري 
اخلامس وذل����ك بتكلفة 109 
ماليني دينار وبانتظار ردود 
الرقابي���ة للب��دء  اجله����ات 

إيقاف دعم العمالة الوطنية
عن 10998 مواطناً في القطاع اخلاص

»الشؤون« تطلق »السياحة في بلدي« 
للترفيه عن نزالء دور الرعاية

الفتا الى ان الهيئة وحتسبا 
لالزدحام املتوقع ان ينتج 
عن���د مراجعة هذه اإلعداد 
للهيئة فقد تقرر فتح جميع 
مراك���ز اخلدم���ة األربعة 
لتسجيل العمالة الوطنية 
خالل الفت���رة الصباحية، 
وهي برج التحرير وجابر 
العل���ي واجلهراء وجليب 
الش���يوخ تيس���يرا على 
املراجع���ني وذلك بدءا من 

30 أغسطس اجلاري.
املطوط���ح  وأه���اب 
باملواطن���ني املب���ادرة الى 
التسجيل وإنهاء معامالتهم 
منعا إليق���اف صرف دعم 
العمالة عنهم وفقا للقوانني 

املتبعة في هذا الشأن.

زيارتها والتنسيق مع اجلهات 
املعنية قبل الزيارة لضمان 
حتقيق أهدافه في الترويح 
والترفيه عن األبناء والنزالء 

في دور الرعاية. 
أن  امل����ال  وأوضح����ت 
البرنامج يهدف إلى اصطحاب 
أبناء ونزالء القطاع لزيارة 
األماكن السياحية والترفيهية 
والتعرف عل����ى أهم معالم 
الثقافية والعلمية  الكويت 

والترويحية. 
الزي����ارات  أن  وذك����رت 
ستش����مل أيض����ا األماك����ن 
الشعبية والتراثية واملجمعات 
التجارية إضافة  واألسواق 
إلى املراكز العلمية واملتاحف 
التاريخية واملواقع الترفيهية 
به����دف توفير أج����واء من 

السعادة والراحة للنزالء. 
وبين����ت امل����ال أن تنفيذ 

بشرى شعبان 

الهيئة  اعلن مدير عام 
العاملة  للق���وى  العام���ة 
بالوكالة عبداهلل املطوطح 
ان عدد املسجلني بالهيئة 
وص���ل ال���ى 57000 ألف 
كويت���ي وذلك بعد صدور 
الوزراء رقم  قرار مجلس 
اخل���اص   2005  /6134
بتحدي���ث بيانات العمالة 

الوطنية. 
وأش���ار املطوطح في 
تصري���ح صحافي الى ان 
عدد الذين لم يتم حتديث 
بياناته���م م���ن العمال���ة 
الوطنية بلغ 10998 وسيتم 
إيقاف دعم العمالة عنهم، 

أعلنت الوكيل املس����اعد 
لقطاع الرعاية االجتماعية في 
وزارة الشؤون االجتماعية 
امل����ال  والعم����ل د.فاطم����ة 
إجن����از القط����اع برنامج����ا 
اجتماعيا وثقافيا وترفيهيا 
ألبناء ون����زالء دور الرعاية 
االجتماعية بعنوان )السياحة 

في بلدي(. 
وقالت املال إن البرنامج 
عبارة عن جوالت سياحية 
وترفيهية وتعليمية وثقافية 
للنزالء في دور الرعاية من 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
واملسنني واألحداث واأليتام 
بهدف جتديد نشاطهم وإدخال 

البهجة إليهم. 
وأضاف����ت أن برنام����ج 
)الس����ياحة في بلدي( الذي 
سينفذ قريبا سيتم مبوجبه 
وضع قائمة باألماكن املقررة 

عبد اهلل املطوطح

فاطمة املال 

وصفوه بـ »املقبرة« وأن مخطط جواخير كبد أفضل منه

 N9 أصحاب التخصيص في قطاع
بـ»املطالع السكني« يدعون ملقاطعته

صورة لقطاع n9 في مشروع املطالع السكني 

عادل الشنان 

حال���ة من خيب���ة األمل 
اصابت مس���تحقي الرعاية 
السكنية وأصحاب تخصيص 
مشروع املطالع السكني بعد 
ان استبشروا بدوران عجلة 
التخصيص على الوحدات 
السكنية في مختلف القطاعات 
الت���ي مت توزيعها، فقد جاء 
قطاع n9 ليعرقل مس���يرة 
دوران العجل���ة م���ن حيث 
سوء املخطط وسوء الوحدات 
السكنية، وقد اعلن مواطنون 
من مستحقي الرعاية السكنية 
القطاع  ومن يش���ملهم هذا 
التابع ملشروع املطالع عبر 
التواصل االجتماعي  مواقع 
رفضهم لهذا القطاع واصفني 
اي���اه بأنه مقب���رة املطالع 
وانهم يس���تحقون س���كنا 
مناس���با بعد انتظار دام 20 
عاما وتقليص للمس���احات 
من 600 الى 400 متر مربع 
ليصل االمر في النهاية الى 
هذا الوضع املزري على حد 
املواطنون  قولهم.  وتداعى 
 n9 ملقاطعة مخطط املطالع
واصفني إياه بالس���يئ عبر 
التواصل  حملة على مواقع 
حملاولة ثني املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عن توزيع 
هذا املخطط وإيجاد حلول 
عملية بتأجيل توزيعه وإعادة 
تخطيطه الس���يما ان هناك 
مزي���دا من الوقت، فيما كان 

االقتراح اآلخر هو استدعاء 
تواريخ جديدة من مستحقي 
الرعاية السكنية كنوع من 
التحفيز، مؤكدين أن شكل 
البيوت وتزاحم مواقعها في 
هذا املخطط ال يرقى لسكن 
املواطن، بل انهم ذهبوا الى 
ابعد من ذل���ك حينما قالوا 
ان مخطط جواخير منطقة 
كبد افضل بكثير، مطالبني 
مبراجعة جميع املخططات 
الس���يما ان املؤسس���ة هي 
الرئيس���ي في هذه  السبب 
املشكلة وال ميكن ان ننسى 
الوعود الكثيرة وجاء اليوم 
الوحدة  الذي جعلتم في���ه 
السكنية مبخطط n9 عبارة 
عن دهاليز. وأشار املواطنني 

الى ان من ابرز سلبيات هذا 
املخطط هو حشر البيوت بعد 
أن كانت نسبة السدود في 
مخطط N11 ملشروع املطالع 
نحو 30% ارتفعت في مخطط 
N9 لتصل إلى 50%، موضحني 
ان هذا االمر فرض اش����كاال 
غير مقبول����ة وال منطقية 
سواء من حيث املساحة او 
القرب وال االجناز السريع 
النتيجة  وعليه س����تكون 
س����يئة عب����ر املقاطعة من 
املواطنني منوهني الى انهم 
تلقوا معلوم����ات تفيد بأن 
املؤسسة تنوي توزيعها على 
7 دفعات لعدد 2362 قسيمة 
سكنية لتكون ثاني ضاحية 

.n11 يتم توزيعها بعد

البرنام����ج س����يبدأ قريب����ا 
فور االنتهاء من اس����تكمال 
بع����ض التفاصيل اخلاصة 
بالبرنامج حتى تكون عملية 
التنفيذ مكتملة من مختلف 

جوانبها. 

سمية امليمني

مشروع »الدارين« الشبابي يفوز باملركز الثاني 
في جائزة جنيڤ الشبابية للعمل اإلنساني

ورعاية مؤسسات حكومية 
وخيرية منها وزارة اخلارجية 
الدول���ة لش���ؤون  ووزارة 
الش���باب ووزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل، ومن 
الهيئة  املؤسسات اخليرية 
العاملية  اخليرية اإلسالمية 
اله���الل األحمر  وجمعي���ة 
العاملية  الرحم���ة  وجمعية 

وجمعية العون املباشر.
وبهذا الص���دد أوضحت 
العامة  العالقات  مس���ؤولة 
واإلع���الم ف���ي إدارة العمل 
التطوعي ومديرة املشروع 
في الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية س���مية امليمني أن 
ه���ذه الرحلة جاءت تكرميا 
للفائزين من الفرق الشبابية، 
وتشجيعا للمنافسة واالرتقاء 
مبستوى أدائهم لألفضل في 
املراحل القادمة، حيث كانت 
ب���ني 22 فريقا،  املنافس���ة 
النتائ���ج كالتالي:  وجاءت 
فريق »ليان« في املركز االول 
وفريق »الدارين« في املركز 
الثاني وفريق »مهندسون بال 

حدود« باملركز الثالث.
واضافت ان الشق الثاني 
من املس���ابقة ه���و األفالم 
االنسانية التي قام بتقدميها 
مجموعة م���ن االفراد، ومت 
اختيار املركز الثالثة االولى 
منها: األول من نصيب نورة 
الديكان  الصفران وعبداهلل 
عن مساعدة احملتاج، واملركز 
الثاني فازت به هيا املسباح 
الدارين  متطوعة في فريق 
وكان الفيلم قصة على لسان 

طالبة محرومة من الدراسة 
في السودان، وجاءت أحداث 
هذه القصة من خالل رحلة 
املش���روع الش���بابي »ادفع 
دينارين واكس���ب الدارين« 
للس���ودان لوض���ع حج���ر 
األس���اس مل���دراس الدارين 
ف���ي والية كس���ال، واملركز 
الثال���ث للمش���ارك فيصل 
احلربش لرحلته مع فري��ق 

انس��اني.
ومن جانب آخر، أشارت 
حن���ان بورحمة مس���ؤولة 
األنش���طة والبرام���ج ف���ي 
إلى  الشبابي  الدارين  فريق 
أن فوز مشروعنا الشبابي 
»ادف���ع دينارين واكس���ب 
الدارين« باملركز الثاني زاد 
من املس���ؤولية امللقاة على 
عاتقنا، فه���ذا الفوز يدفعنا 
لألمام وبهذه املناس���بة أود 
أقدم ش���كري وتقديري  أن 
للمنظم���ني والقائمني على 
التي خلقت  هذه اجلائ���زة 
روح تناف���س جميل���ة بني 
العمل  العاملني في  الشباب 

االنساني.
وأكدت أن الرحلة استفدنا 
منها كثيرا من خالل تعرفنا 
على جتارب وأعمال مؤسسة 
العمل  دولية لديه���ا خبرة 
االنساني منذ 150 عاما وهي 
الدولي���ة للصليب  اللجنة 
األحمر. حي���ث اقتربنا من 
طبيع���ة عمله���م ومختلف 
إداراتهم وعشنا معهم يومهم 
وتعرفن���ا عن ق���رب على 
تفاصي���ل دقيقة للعمل من 
خالل زيارات ميدانية مثل 
املركز اللوجس���تي اخلاص 
باللجنة الدولية ووجدنا الدقة 
والترتيب في تخزين األدوية 
إلى  وتصنيفها ثم ايصالها 
الدول واملناطق احملتاجة، كما 
لفت انتباهنا متحف املغامرة 
اللجنة  االنس���انية مبق���ر 
الدولي���ة في جني���ڤ الذي 
متيز بطريقة عرضه ألعمال 
الدولية لكن بشكل  اللجنة 

الفت ومبدع ومتميز.
وقالت هيا املسباح الفائزة 
باملركز الثاني في قسم األفالم 
االنسانية ان العمل اإلعالمي 
في مجال تصوير الڤيديوهات 
هو رس���الة سريعة وسهلة 
لنقل معاناة الشعوب والدول 
بطريقة مؤثرة، ولكنها حتتاج 
نظ���رة اعالمي���ة دقيقة من 
املصور واملنتج واملخرج لهذه 
أنني خالل  األفالم، مضيفة 
رحلتي اخليرية للسودان مع 
أعضاء املشروع وباشراف 
الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية كنت أصور اللقطات 
وأحتفظ بها عندي للذكرى 
ولم أفكر في عمل فيلم، وحني 
س���معت عن املسابقة وهي 
جائزة جنيڤ الشبابية للعمل 
االنساني تش���جعت لعمل 
فيلم من مقاطع بتصويري 
وتصوير زم���الء معي في 
الرحلة، وقمت بعمل قصة 
لفتاة سودانية تنتظر بناء 
مدرسة الدارين في والية كسال 
حتت عنوان »حلم فتاة« وبعد 
الفوز بهذه اجلائزة وسفري 
إل���ى جنيڤ م���ع الفائزين 
تشرفت مبعرفة املؤسسات 
اخليرية التي رافقتنا وكذلك 
املؤسس���ات الدولية للعمل 
االنساني هناك في جنيڤ، 
وأشكر املنتدى الدولي الثاني 
للعمل االنس���اني واللجنة 
الدولية للصليب األحمر على 
جهودهم واهتمامهم بالشباب 
وفتح املجال لنا للتعرف على 
هذه اخلبرات واملهارات التي 

تدفعنا لألمام.

آالء خليفة

فاز املشروع الشبابي »ادفع 
دينارين واكس���ب الدارين« 
في جائزة جنيڤ الشبابية 
للعمل االنساني باملركز الثاني 
وذلك ضمن فعاليات املنتدى 
الكويتي الدولي الثاني للعمل 
اإلنساني املنعقد بالكويت 
حتت رعاية وحضور وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
هند الصبيح، ومبش���اركة 


