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ريا�ض عواد 

تفقد الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق  في 
وزارة األشغال العامة املهندس أحمد احلصان 4 
مشاريع من املشاريع التي ينفذها القطاع حاليا 
وهي : انشاء طرق وجسور للطريق الواصل 
بني ميناء عبدا لله والوفرة وإنشاء الطريق 6.5 
السريع  وتطوير شارع اخلليج عند دوار البدع 

واملرحلة الثانية من الدائري االول  .
ورافقه خالل الزيارات رئيس قسم التنفيذ 
بالقطاع  املهندس ضاري العنزي، ومدير مكتب 
الوكيل املساعد سليمان ال��دوس��ري، ورئيس 
اللجنة التطوعية ملدينة صباح األحمد تركي 
العصيمي، ومهندسي املشاريع ممثلي اجلهاز 

التنفيذي واملقاولني واالستشاريني .
وق��ال م. احلصان في تصريح صحافي إن 
الزيارات التي متت للمشاريع األربع تأتي في 
خطة القطاع للمتابعة امليدانية لسير األعمال 
والوقوف على آخر املستجدات وحث العاملني 
باملشاريع على تسريع وتيرة العمل  وبذل 
املزيد من اجلهد لالنتهاء من االعمال واالستفادة 
من هذه املشاريع في حتديث وتطوير منظومة 
ال��ط��رق ف��ي ال��ب��الد تنفيذا لتوجيهات وزي��ر 
األشغال العامة املهندس عبدالرحمن املطوع 
الرامية إلى إزالة كافة العقبات والتحديات التي 
تواجه املشاريع السيما مشاريع هندسة الطرق 
التي ستسهم ب��دور كبير في اح��داث التنمية 
الشاملة في البالد من خ��الل حتقيق االه��داف 
املرجوة من انشاء هذه الطرق والتي تتلخص 
في توفير خدمات البنية التحتية املتميزة لسكان 

املدن اجلديدة واحلد من االختناقات املرورية 
وتقليل نسب احل���وادث واالرت��ق��اء مبستوى 

الطرق ورفع معدالت االمان والسالمة عليها .
م��ض��ي��ف��اً  أن���ه وب���زي���ارة م��واق��ع ال��ع��م��ل في 
املشاريع االربع مت التأكد من سير العمل وفقا 

للمواعيد التعاقدية مثمنا جهود العاملني 
باملشاريع السيما ال��ك��وادر الوطنية ممثلي 
اجلهاز التنفيذي بها وال��ذي��ن يبذلون اقصى 
اجلهد من اجل االنتهاء من املشاريع باعتبارها 
م��ش��اري��ع وطنية ك��ب��رى تسعى ال��دول��ة الى 

تنفيذها لتحقيق اغراض التنمية  موضحا انه مت 
خالل الزيارات امليدانية التباحث في العديد من 
االمور التي تتعلق باملشاريع السيما التحديات 
التي قد تواجهها واخلطط املوضوعة للتغلب 
عليها من خالل التنسيق مع اجلهات احلكومية 

املعنية االخرى .
وش��دد احلصان على ح��رص قطاع هندسة 
الطرق املضي قدما في سياسة املتابعة امليدانية 
للمشاريع وع��دم االكتفاء بالتقارير الدورية 
التي ترد الى القطاع وذلك ملتابعة العمل على 

ارض ال��واق��ع وحتفيز العاملني في املشاريع 
على بذل أقصى اجلهد ومضاعفة العمل لتجاوز 
كافة التحديات التي تواجه هذه املشاريع التي 
تعول عليها الدولة في حتقيق التنمية والنهضة 

العمرانية املنشودة .

م. احلصان يستمع إلى شرح عن سير العمل في أحد املشاريع

تفقد عددًا من مشاريع قطاع الطرق للوقوف على آخر املستجدات 

احلصان: مشاريع هندسة الطرق ستسهم بدور كبير في التنمية الشاملة بالبالد

خالل شهر رمضان املبارك 

715 مهتديا ومهتدية من شتى اجلاليات  »التعريف باإلسالم«: إشهار إسالم 
تقدم مدير ع��ام جلنة التعريف 
ب��اإلس��الم م. عبدالعزيز الدعيج 
ب��ت��ه��ن��ئ��ة أه����ل ال��ك��وي��ت وع��م��وم 
املسلمني بعيد الفطر املبارك، مؤكداً 
أن اإلجن���ازات املميزة التي حققتها 
اللجنة خالل الشهر الفضيل عكست 
تعاون أهل الكويت جميعا ومحبي 
ال��دع��وة م��ن مختلف اجل��ال��ي��ات مع 
رسالة اللجنة ودعوتها للتعريف 

الطرف األخر باإلسالم.
وأعلن الدعيج عن إشهار إسالم 
715 مهتدية ومهتدية خ��الل شهر 
رمضان املبارك من شتى اجلنسيات 
واجل��ال��ي��ات ال��واف��دة ضيوف دول��ة 
الكويت معتبراً أن ال��ع��بء األكبر 
واألصعب يأتي عقب مرحلة نطق 
ال��ش��ه��ادت��ني ح��ي��ث ن��ح��رص على 
تعليم املهتدين الطهارة والوضوء 
والصالة وأرك��ان اإلس��الم واإلمي��ان 
وم��ا يجب عليهم فعله كمسلمني 
وبفضل الله نبذل جهوداً حثيثة على 
شتى األصعدة التربوية والتعليمية 

والتثقيفية واالجتماعية.
وتابع: كذلك من إجنازات الشهر 
الفضيل توزيع عدد 68293 وجبة 
إفطار صائم في شتى أف��رع اللجنة 
املنتشرة م��ن اجل��ه��راء إل��ى الوفرة 
وحرصنا على أن تكون الوجبات 
جيدة ومشبعة ومت االعداد اجليد لها 
حيث تخللها خواطر ولقاءات دعوية 

فاملشروع عندنا بلجنة التعريف 
ب��اإلس��الم “ إف��ط��ار ودعوة” حيث 
اقامت اللجنة في شتى افرعها عدد 
927 م��ح��اض��رة ون��رح��ب بكل من 
يأتي ويزورنا من ضيوف الكويت 
على ه��ذه ال��والئ��م وبفضل الله ثم  
بسبب مشاهد التعاون والتالحم بني 
املهتدين الذين كانوا يعبدون ءالهة 
شتى وها هم اليوم يتجمعون على 
موائد اإلفطار  من جاليات وشعوب 
مختلفة معلنني التوحيد ويصومون 
مع املسلمني كان لهذه املشاهد أثرها 

ف��ي تعريف غير املسلمني مبعاني 
الرحمة والتكافل االجتماعي في 
اإلسالم وكانت سبباً في دخول غير 

املسلمني لدين اإلسالم.
واض����اف ك��ذل��ك ق��ام��ت اللجنة 

بتوزيع ع��دد 3049 حقيبة هداية 
بشتى اللغات وتعد احلقيبة احدى 
ال��وس��ائ��ل ال��دع��وي��ة امل���ؤث���رة في 
التواصل مع غير املسلمني حيث مت 
اعدادها بطريقة سهلة تناسب كافة 

الشرائح ع��الوة على أنها تخاطب 
املهتدين اجل��دد وأخ��رى للجاليات 
املسلمة وثالثة لغير املسلمني وتضم 
ن��ش��رات وف��ل��ي��رات وم����واد مرئية 

ومسموعة تعرف باإلسالم العظيم.

وفي نهاية تصريحه تقدم الدعيج 
بشكر أه��ل الكويت وك��ل من شارك 
اللجنة في عملها ودعمها وحرص 
على سقي شجرة الدعوة لتظل مثمرة 

على الدوام.

م. عبدالعزيز الدعيج 

العجمي : بلدية 
»األحمدي« أجنزت  

1220 معاملة خالل 
مايو املاضي

 
كشفت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
اإلحصائية الشهرية إلدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 
األحمدي لشهر مايو املاضي حيث مت اجناز عدد 1220 

معاملة.
 وفي هذا السياق صرح مدير ادارة السالمة بفرع بلدية 
محافظة االحمدي سيف العجمي ان االدارة خالل الشهر 
املاضي قامت باجناز عدد 1220 معاملة اشتملت على عدد 
) 147( ترخيص السالمة ، عدد )9( رخصة تشوين ، عدد 
)12( جتديد رخصة تشوين ، عدد )7( تصريح الطرق 
، عدد )9( جتديد تصريح الطرق ، عدد ) 173( استالم 
كفالة مصرفية ، عدد ) 236( افراج عن كفالة مصرفية ، 
عدد )97( تنبيهات ، عدد )9( مخالفات ، عدد )5( كتب 
امالك دولة ، عدد )74( تقرير ميداني ، عدد )173( كتب 
ايصال تيار ، عدد ) 32( كتب ومراسالت ،عدد ) 232( 
شهادة السالمة للمشاريع االنشائية والسكن اخلاص ، 

عدد )5( هدم .
 كما دعت إدارة العالقات العامة املواطنني واملقيمني 
في حال وجود اي استفسار او شكوى ميكنهم االتصال 
على اخلط الساخن )184448(او التواصل عبر مواقع 

.kuwmun@ التواصل االجتماعي

خالل إحصائية إلدارة التراخيص الصحية في 
بلدية مبارك الكبير 

الشرهان : إصدار 
وجتديد »434« 

ترخيصا في مايو املاضي
  كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات ألدارة التراخيص الصحية 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خالل مايو املاضي 
والتي أسفرت عن إص��دار )57( ترخيص إع��الن جديد 

وجتديد عدد)214( إعالن.
 وق��ال مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف 
الشرهان إن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار 
وجتديد )434( ترخيص برسوم بلغت )32990( د.ك ، 
من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص اإلعالنات 
، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار )41( 
ترخيص صحي جديد ، جتديد عدد )35( ترخيص صحي ، 
إصدار عدد )39( ترخيص جديد  ملركبات نقل مواد غذائية 
، وجتديد عدد )42( ترخيص مركبة نقل مواد غذائية ، 
ترخيص عدد )2( دراجات هوائية )ايس كرمي( وجتديد 
)2( ، فيما قامت مراقبة تراخيص اإلعالنات بإصدار )57( 
ترخيص إعالن جديد وجتديد عدد)214( إعالن ، فيما بلغ 
عدد اإلعالنات التي مت إصدارها للمركبات )6( ترخيص 
جديدة وجتديد عدد )181( ترخيص ، وعدد )49( رخصة 
اعالنات محالت وجتديد )24( وعدد )2( رخصة إعالن 
مؤقت جديد وجتديد )2( وجتديد ترخيص اعالن االسطح 

وجتديد عدد )6( تراخيص مكتب دعاية وإعالن.

»مستقلة التطبيقي« 
هنأت بعيد الفطر السعيد

أعلنت الهيئة اإلداري��ة بالقائمة املستقلة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي عن 
خالص تهانيها لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
، وإل��ى سمو ول��ي عهده األم��ني الشيخ ن��واف األحمد ، 
وإلى رئيسي السلطتني التشريعية والتنفيذية وجميع 
منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكافة 

الشعب الكويتي مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
ومتنت في بيانها أن يحفظ الله الكويت وشعبها من 
كل مكروه وسائر ب��الد املسلمني، وأن يعيد تلك األي��ام 
املباركة على األمتني اإلسالمية والعربية باخلير واليمن 

والبركات.
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احلصان يعطي توجيهاته في أحد املشاريع

  أشاد بتفاعل أهل اخلير مع أنشطة ومشاريع اللجنة املتنوعة 

الدبوس: »زكاة الفحيحيل« قامت بأنشطة 
مميزة خالل الشهر الفضيل

هنأ مدير جلنة زك��اة الفحيحيل 
التابعة جلمعية ال��ن��ج��اة اخليرية  
إيهاب الدبوس األمة اإلسالمية بعيد 
الفطر املبارك سائال املولى جل وعال 
أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء 
وسائر بالد املسلمني وأن يسود األمن 
واألم���ان اإلمي���ان س��ائ��ر ب��الد العالم 

أجمع.
وب���ني ال���دب���وس أن جل��ن��ة زك���اة 
الفحيحيل قامت بأنشطة مميزة خالل 
الشهر الفضيل منها مشروع والئم 
إف��ط��ار الصائم وتهتم اللجنة بهذا 
املشروع كونه واحداً من أهم املشاريع 
املوسمية التي حت��رص اللجنة على 
تنفيذيها وتختار األماكن التي تتواجد 
بها نسبة كبيرة من املستفيدين من 
املشروع وذلك لنحقق األجر والثواب 
للمتبرع وكذلك يستفيد منه أكبر عدد 
ممكن من الشريحة املستهدفة ونحرص 

على جودة الطعام وسالمته.
وت���اب���ع ال���دب���وس : ق��ب��ل ال��ع��ي��د 
بيومني قمت بزيارة خيرية ملخيمات 
الالجئني السورين باململكة األردنية 
الهاشمية لتنفيذ واإلشراف على جملة 
م��ن امل��ش��اري��ع منها ت��وزي��ع الكسوة 
والعيدية لأليتام الذين تكفلهم اللجنة 
واجلمعية حيث في هذه األيام املباركة 
نالحظ التسابق احملموم على التسوق 
وش��راء مالبس العيد فهؤالء األطفال 
من شريحة األيتام يحتاجون كذلك ن 
يدخل السرور عليهم في هذه األوقات 
املباركة وانطالقا من دورن��ا الديني 
واإلنساني والوظيفي نقوم بتنفيذ 

هذا املشروع ونوزع عليهم كوبونات 
بقيمة مالية معينة يشتري من خاللها 
األيتام ما يناسبهم. وكذلك شاركنا في 
توزيع والئم إفطار الصائم اجلماعي 

لألسر السورية ع��الوة على توزيع 
الكفاالت لأليتام وتبلغ قيمة الكفالة 
الشهرية 15 دينار كويتي ونحرص 
على إيصالها لهم يدا بيد ونوثقها كذلك 

قمنا بتوزيع زكاة الفطر ملستحقيها.
وأش��اد الدبوس بتفاعل أهل اخلير 
مع أنشطة ومشاريع اللجنة املتنوعة 

التي تنفذها داخل وخارج الكويت.

الدبوس يوزع زكاة عيد الفطر

»زكاة العثمان« باركت لعموم املسلمني بعيد الفطر

الكندري: عطاء أهل 
الكويت اإلنساني متجذر 

في نفوسهم منذ القدم
هنأ مدير عام جلنة زكاة 
العثمان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية الشيخ أحمد 
باقر الكندري أهل الكويت 
خ��اص��ة وع��م��وم املسلمني 
بعيد الفطر املبارك، مثمنا 
جهود وتعاون أه��ل اخلير 
م��ع األن��ش��ط��ة وامل��ش��اري��ع 
امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي طرحتها 
اللجنة خالل الشهر الفضيل 
من بناء مساجد وحفر آبار 
وكفالة أيتام ودع��م طالب 
ال��ع��ل��م وم��س��اع��دة األس��ر 
ال��ف��ق��ي��رة وامل��س��اه��م��ة في 
تشييد امل��دارس التعليمية 
وغ��ي��ره��ا م��ن أوج���ه اخلير 

املتنوعة.
وق���ال ال��ك��ن��دري: عطاء 
أه���ل ال��ك��وي��ت اإلن��س��ان��ي 
واخليري يشهد له التاريخ 
فهو متجذر في نفوسهم منذ 

القدم، ولنا كمسلمني في رسول الله صل الله عليه وسلم العظة 
والعبرة فقد قال” أحب االعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، 
تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. وكوني أعمل في 
حقل العمل اخليري واإلنساني منذ فترة طويلة أقول لقد ساهمت 
بفضل الله الكويت عبر جمعياتها اخليرية وجلانها ومؤسساتها 
ورج��االت اخلير واحملسنني في اسعاد املاليني حول العالم كل 
يجود مبا تيسر له، وهذا يعكس خيرية أهل الكويت وحبهم للعمل 

اإلنساني واخليري.
وتابع: نقوم في جلنة زكاة العثمان بتوزيع مساعدات شهرية 
وأخرى مقطوعة لألسر الفقيرة واملتعففة وفي حالة الكوارث نقدم 
مساعدات عاجلة،  ونوفر  امل��واد التموينية للمحتاجني، وكذلك 
نحرص على إيصال الكفاالت لأليتام في موعدها احملدد ونكرس 
اجلهود لتعليم ه��ؤالء األيتام رعايتهم واالهتمام بهم أملني أن 

يكونوا اضافة صاحلة جلسد األمة.

الشيخ أحمد باقر الكندري

إشهار إسالم أحد املهتدين اجلدد


