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جابر املبارك يتلقى تهنئة بعيد األضحى من رئيس الوزراء البحريني
تلقى سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 
رئيس مجلس الــوزراء أمس اتصاال هاتفيا من 
أخيه صاحب السمو امللكي األمــيــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين 

الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه وتبريكاته 
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك داعيا الله 
سبحانه أن يعيد هــذه املناسبة بــوافــر اخلير 
والنماء على البلدين والشعبني الشقيقني.وأعرب 

سموه عن شكره لصاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة 
البحرين الشقيقة على هــذه املــبــادرة الكرمية 
واملشاعر األخوية الصادقة التي متيز العالقات 

التاريخية بني البلدين الشقيقني سائال املولى 
عز وجل دوام الرفعة واالزدهــار ململكة البحرين 
الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا ولألمتني العربية 

واإلسالمية اخلير واليمن والبركات.

ولي العهد يتلقى اتصااًل من رئيس الوزراء 
البحريني مهنئًا بعيد األضحى املبارك

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا من اخيه صاحب 
السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين 

الشقيقة.
عبر فيه سموه عن خالص التهاني 
ـــدق التبريكات مبناسبة قرب  واص
حلول عيد االضحى املبارك سائال الله 
العلي القدير ان يعيد هــذه املناسبة 
املباركة على سموه مبوفور الصحة 

والعافية وعلى دولة الكويت وشعبها 
الشقيق مبــزيــد مــن الــرقــي والرفعة 
واالزدهـــار حتت ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ 
صباح األحمد وعلى األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
وقــد شكر سمو ولــي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد أخـــاه صــاحــب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
على املشاعر االخوية الصادقة داعيا 

الله سبحانه وتعالى ان يــدمي على 
سموه وافــر الصحة والعافية وعلى 
مملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام 
التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة 
الرشيدة جلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة 
وعلى األمــتــني العربية واإلسالمية 
ـــن واألمــــان والــتــقــدم  ــن األم مبــزيــد م

والرخاء.
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمدسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

سموه بعث ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد كوفي عنان 

أمير البالد يهنئ املواطنني 
واملقيمني بعيد األضحى املبارك

نقل الديوان األميري إلى األخوة املواطنني 
وإلى املقيمني في وطننا العزيز تهاني صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بعيد 
األضحى املبارك ومتنياته لهم أن يكون عيدا 
ينعم فيه اجلميع باحملبة والهناء واألمــن 

واألمان.
كما هنأ سموه األمتني العربية واالسالمية 
بهذه املناسبة ويــضــرع الــى الله تعالى ان 
يعيده على العالم اجمع بالطمأنينة واالمن 
والسالم وأن يحفظ دولــة الكويت وشعبها 
من كل سوء ومكروه ويدمي عليها نعمة االمن 

واالمان واالزدهار.
من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى أسرة الفقيد كوفي عنان رئيس مجموعة 
احلكماء الدولية واألمني العام األسبق لألمم 

املتحدة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواساته لهم بوفاته. مشيدا سموه 
بإسهاماته البارزة من خالل توليه للعديد من 
املناصب الرفيعة في املنظمات الدولية وعمله 
الدؤوب من أجل تعزيز األمن والسلم الدوليني، 
راجيا سموه له الرحمة واملغفرة.وبعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أسرة الفقيد كوفي عنان رئيس مجموعة 
احلكماء الدولية واألمني العام األسبق لألمم 
املتحدة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
ــادق مواساته لهم بوفاته مقدرا سموه  وص
اجلهود واملساعي التي بذلها على الصعيد 
الدولي من أجل تعزيز االمن واالستقرار راجيا 
سموه له الرحمة.كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

68 في املائة من مشروع إنشاء  هيئة الطرق: إجناز 
الطرق واخلدمات في »شرق اجلهراء«

ريا�ض عواد

قال مدير مشروع إنشاء الطرق واخلدمات 
في منطقة شرق اجلهراء املهندس أحمد جليجل 
أن بلوغ نسبة اإلجنــاز 68 في املائة من حجم 
األعمال التي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري في املوقع والتي تأتي ضمن حزمة 

املشاريع التي تنفذها في مختلف مناطق الدولة 
وقال جليجل في تصريح صحافي إن أعمال 
التنفيذ تتم وفــق اخلطة املــرســومــة لتطوير 
ــات فــي املنطقة احملـــددة ومبا  ــدم الــطــرق واخل
يتناغم مع البرنامج الزمني املعد لذلك ،  مبينا 
بأن الهيئة حرصت من خالل تنفيذ هذا املشروع 
على االستفادة منه في رفع القدرة االستيعابية 
للطرق املقامة حاليا وتقليل االزدحــام املروري 
ــة وحتقيق  ــروري وخــفــض نسب احلــــوادث امل

مستويات عالية من األمان والسالمة   
ــروع يتضمن تنفيذ طرق  ــش وبــني بــأن امل
رئيسية بإجمالي أطـــوال )1.82(  كيلومتر 
وبعرض )22( مترا ، ويتكون من (2) حارة 
في كل اجتاه إضافة إلى 3 طرق فرعية بإجمالي 
أطوال )1.48( كيلومتر  وعرض )9( أمتار مع 

تنفيذ عدد (4  )مواقف سيارات بسعة إجمالية 
)580( سيارة  خلدمة املنشات القائمة احمليطة 
في املنطقة كمحافظة اجلهراء ومدرسة الكويت 
ثنائية اللغة و الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ومرور اجلهراء ، باإلضافة لتنفيذ وتطوير أعمال 
اخلدمات األساسية والبنية التحتية  الالزمة 
للمشروع مــن شبكات أمــطــار وصــرف صحي 

ومياه عذبة وهاتف إضافة إلــى أعمال إنــارة 
الشوارع  

ولفت جليجل إلى أن املشروع يهدف كذلك إلى 
توسعة الطرق املقامة حاليا وتقليل االزدحــام 
املـــروري مــع حتقيق  االنسيابية فــي الطرق 
من خالل الربط على طريق اجلهراء الرئيسي 
لتسهيل احلركة املرورية باملنطقة باإلضافة إلى 

حتسني وتطوير خدمات البنية التحتية القائمة

وأكد بأن عناصر املشروع وشبكاته املميزة 
سيتم تشييدها وفق املعايير العاملية التي تتبعها 
هيئة الطرق في تنفيذ كافة مشاريعها ، وذلك مبا 
يساهم رفع مستوى وكفاءة الطرق ، مبينا بأن 
املشروع في مرحلتيه التصميمية والتنفيذية ذا 

قيمة هندسية عالية جدا
وقال » إن طبيعة و موقع املشروع في منطقة 
شــرق اجلــهــراء مقابل اإلدارة العامة للمرور 

وإدارة الفحص الفني واالختبار  
 ذات كثافة مــروريــة عالية ، باإلضافة إلى 
وجود العديد من اخلدمات التي يتطلب ترحيلها 
او تعديلها كخطوط الهاتف والصرف الصحي  
مع احملافظة على اخلدمات القائمة وحمايتها ، 
مبينا أن ذلك استدعى أن يتم التنسيق مع اجلهات 
املعنية بشكل دوري خالل التنفيذ حسب حاجة 

العمل لإلسراع في عملية إجناز األعمال

جانب من طرق املشروع املهندس أحمد جليجل

رئيس مجلس األمة 
يعزي نظيره في غانا 

بوفاة كوفي عنان
ــرزوق الغامن  بعث رئيس مجلس األمــة م
ببرقية إلى رئيس البرملان الغاني مايك آرون 
أوككوايي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق 
املــواســاة بــوفــاة األمــني الــعــام األســبــق لألمم 
املتحدة كوفي عنان. وأثنى الغامن في برقيته 
على اجلهود الكبيرة واملميزة التي قــام بها 
عنان خالل فترة توليه منصب أمني عام لألمم 
املتحدة ودوره الفعال فــي حــل العديد من 

مرزوق الغامنالقضايا الدولية.

أكــد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية محمد الفرهود أمس 
األحد التزام الشركة الكامل مبفهوم التنمية 
املستدامة وممارساتها مــن اجــل تــرك اثر 
ايجابي ودعم رفاهية املجتمع وتنمية املوارد 
البشرية ملستقبل افضل.جاء ذلك في تصريح 
صحفي على هــامــش اصـــدار الــشــركــة في 
ال16 من اغسطس احلالي تقريرها اخلامس 
لالستدامة والذي يرتكز هذا العام )2017-
2018( على مساهمة الشركة في احلفاظ 
على البيئة وتنمية االعمال التجارية ومنوها 
انطالقا من استراتيجيتها واستراتيجية 
مؤسسة البترول الكويتية.ولفت الفرهود الى 
ممارسات العمل اآلمنة والفعالة التي تتبعها 
الشركة لدمج االستدامة في جميع مناحي 
اعمالها وتطوير منــوذج تشغيلي مستدام 
يضم العناصر االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية في اجراءات صناعة القرار.ويعبر 
مفهوم االستدامة عن االستخدام املسؤول 
للموارد الطبيعية مــع الــقــدرة على العمل 

واالنــتــاج والــنــمــو للمحافظة على املـــوارد 
الطبيعية لالجيال القادمة.وكانت شركة 
صناعة الكيماويات البترولية بدأت رحلتها 
بهذا اخلــصــوص منذ عــام 2013 مــع اطــالق 

اهداف االستدامة اخلاصة بالشركة والتوقيع 
على امليثاق العاملي لــالمم املتحدة.وتستمر 
الشركة في القيام بخطوات هامة نحو حتقيق 
هدفها املتمثل في املساهمة بغد مستدام من اجل 

مجتمعاتنا والكويت واملنطقة.

الفرهود: »الكيماويات البترولية« ملتزمة 
مبفهوم التنمية املستدامة وممارساتها

محمد الفرهود

ناصر الصباح يهنئ
 القيادة السياسية بعيد األضحى

رفع النائب األول لرئيس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد برقية تهنئة إلى سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد مبناسبة  عيد 
األضحى املبارك. وجــاء في برقية التهنئة: إنه 
لشرف عظيم أن أرفع ملقام سموكم الكرمي باسمي 
ونيابة عن أبنائك منتسبي وزارة الدفاع بخالص 
التهاني وبأطيب األماني مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك، متضرعني إلى املولى جل شأنه 

أن ينعم على سموكم بنعمة الصحة والعافية 
وأن ميتعكم بالعمر املديد، معاهدين سموكم بأننا 
سنظل كما عهدمتونا حتت رايــة سموكم الدرع 
احلصني والسد املنيع بعد الله عز وجل للحفاظ 

على سيادة الوطن وصيانة أمنه واستقراره.
سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وعلى بالدنا وشعبنا األبي 
باخلير واألمــن والسالم، وأن يوفق اجلميع ملا 

فيه اخلير لبلدنا الغالي وحتقيق تقدمه ورخائه 
وازدهــــاره حتــت ظــل قــيــادة سموكم احلكيمة 

حفظكم الله ورعاكم.
كما بعث النائب األول لرئيس الــوزراء وزير 
الــدفــاع الشيخ ناصر صباح األحــمــد ببرقيتي 
تهنئة مماثلتني إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحــمــد، وسمو رئيس مجلس الـــوزراء الشيخ 

فريد عمادي جابر املبارك.

أحد اجلسور التي مت فتحها 

رفعت رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لدعم املخترعني الدكتورة فاطمة الثالب، أطيب 
التهاني والتبريكات إلــى مقام حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد ، 
وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد ، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
والشعب الكويتي أجــمــع، مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك، أعــاده الله على الكويت واألمة 

العربية واإلسالمية باخلير والبركات.

ــــدت فــي تــصــريــح صــحــافــي أن جمعية  وأك
املخترعني تعمل جاهدة للقيام بدورها فيما يخص 
تنفيذ رؤيــة حضرة صاحب السمو أمير البالد 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتــاري عاملي، 
من خــالل تسليط الضوء على املبدعني من أبناء 
الكويت، وعــرض اختراعاتهم وابتكاراتهم في 
مختلف احملافل احمللية والــدولــيــة، وصــوالً إلى 
حتويل االختراعات إلى رافد من روافد االقتصاد في 

املستقبل القريب.

ودعت د. الثالب الشعب الكويتي إلى املشاركة 
ــدوره في تنفيذ هــذه الــرؤيــة السامية التي  كل ب
يسعى صاحب السمو من خاللها إلى حتقيق نقلة 
نوعية فريدة لدولة الكويت، مشيرة إلى أن الكويت 
في عهد صاحب السمو وبشهادة القاصي والداني 
قد شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف املجاالت، 
وظهر إلى النور العديد من املشاريع التنموية التي 
كان يتمناها الشعب، ومازالت املسيرة مستمرة في 
عهد سمو األمير، وبدعم ومسانده سمو ولي عهده 

األمني، واحلكومة الرشيدة.
وأكــدت أن اجلمعية لن تتوقف عن بذل كل ما 
متلك من قوة لدعم ومساندة املخترعني، واملطالبة 
بكل ما في صاحلهم، مضيفة: املخترع بإمكانه 
أن يساهم في االرتقاء باقتصاد الدولة، والكويت 
تزخر بأصحاب ابتكارات واختراعات متميزة، 
وقــادريــن على املساهمة في االرتــقــاء باالقتصاد 
الكويتي، ومن ثم حتقيق رؤية صاحب السمو أمير 

البالد.

هنأت القيادة السياسية  والشعب الكويتي بعيد األضحى

جمعية املخترعني: نعمل جاهدين للمساهمة في حتقيق رؤية صاحب السمو التنموية


