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أش����اد وزي����ر األوق�����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية 
محمد اجلبري بجهود بلدية الكويت التي 
قامت بالبدء بتنفيذ مشروع برايح سالم 
ال��ذي يعد أح��د املشاريع البلدية التي 
تعكس اجلانب التاريخي واإلقتصادي 
وتساهم في تطلعات الشباب حديثي 
التخرج وأصحاب املشاريع الصغيرة 
وتطبيقها على أرض ال��واق��ع، مشيرا 
إلى أن مثل هذه املشاريع تعد حاضنات 
تنمي فيها األفكار واملشاريع مما يساهم 
في النهضة العمرانية واالقتصادية في 

دولة الكويت.
وبدوره أكد مدير عام البلدية م. أحمد 
املنفوحي خالل جولته التفقدية ملشروع 
برايح سالم بأن املشروع يعتبر أحد أهم 
املشاريع التي مت إدراجها ضمن الرؤية 
املستقبلية لبلدية الكويت حيث تطمح 
البلدية أن يكون ه��ذا املشروع صرحا 
سياحيا يحمل في طياته إحياء لفترة 
السبعينيات والثمانينات مع احملافظة 
على الطابع املعماري الذي يحاكي عصر 

النهضة بالدولة.
وأش���ار املنفوحي بجهود الشباب 
الكويتيني حديثي التخرج الذين حولوا 
األفكار إلى واقع ملموس مشيرا إلى بعد 
أن مت إغ��الق ش��ارع سالم املبارك للبدأ 
بتنفيذ مشروع برايح سالم مبزانية 
تقدر مبليونني دينار واإلفتتاح بشهر 
فبراير القادم ومؤكد على أن البلدية 
تتطلع ل��ع��دد م��ن امل��ش��اري��ع احليوية 
منها مشروع ) إجن��از ( مبنطقة الري 
ومشروع )عبدالله األحمد ( ومشروع 

)الصليبيخات( في املستقبل القريب.
وب���ني امل��ن��ف��وح��ي ب���أن ش���ارع سالم 
املبارك سيكون أحد األماكن السياحية 
ب��دول��ة الكويت وسيحقق االنتعاش 
التجاري واالقتصادي فضال عن توفير 
فرص عمل للشباب الكويتي من خالل 

األكشاك التي سيتم إقامتها في الشارع 
لألنشطة املختلفة التي حددها املجلس 

البلدي.
وم��ن جهتها أوض��ح��ت نائب املدير 
العام لشئون قطاع املشاريع ببلدية 
الكويت املهندسة ن��ادي��ة الشريدة أن 
تطوير شارع سالم املبارك يعد مشروعا 
متكامال م��ن ك��ل اخل��دم��ات على طول 
500 متر وس���وف يشتمل 14 كشك 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى احل���دائ���ق، ال��ن��واف��ي��ر، 
اجللسات، املناطق املظللة فضال عن 

مواقف للسيارات متعددة األدوار.
ومن جانبها أعربت مديرة املشروع 
املهندسة أن��ف��ال بوخمسني ب��أن هذا 
املشروع الوطني سيشكل بصمة كويتية 
واعدة لتحقيق طموح الشباب الكويتي 
إلق��ام��ة وإدارة امل��ش��اري��ع احل��ي��وي��ة 
واملستقبلية ، مشيرة إلى أن املشروع 
ما هو إال نقطة انطالقة ملرحلة قادمة 
ستشكل انعطافا إيجابيا على مستوى 

دولة الكويت.
و ب���دورة أف���اد ال��رئ��ي��س التنفيذي 

ل��ش��رك��ة ب��ي��ان ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ق��اوالت 
اإلنشائية محمد الغامن بأن جناح هذا 
املشروع يعتبر واجب وطني مشيرا إلى 
أن هذا املشروع يعتبر مختلف عن بقية 
املشاريع من ناحية التصميم و العالمات 
اجلمالية للمشروع الذي سيترك بصمة 

معمارية تستقطب اجلماهير من خالل 
إض��اءة ليلية مميزة إل��ى جانب توسع 
لألماكن التجارية املفتوحة ، مشيرا بأن 
ه��ذا امل��ش��روع سيترك بصمه واضحة 
للتطور العمراني ف��ي دول���ة الكويت 

بهدف تطوير هذا الشارع احليوي.

املنفوحي متحدثا

أشاد بجهود البلدية للبدء في تنفيذ مشروع »برايح سالم«

اجلبري: املشاريع حاضنات تنمي األفكار  وتساهم في النهضة العمرانية واالقتصادية

خالل اختتام أعماله

الدعيج: منتدى روما يعزز دور وكاالت 
األنباء في مواكبة التحديات

  رح��ب رئيس مجلس االدارة امل��دي��ر العام 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( رئيس احتاد 
وك��االت األنباء العربية )فانا( الشيخ مبارك 
ال��دع��ي��ج مب��خ��رج��ات م��ن��ت��دى روم���ا ل��ل��وك��االت 
األوروبية والعربية كخطوة مهمة تعزز التعاون 
االع��الم��ي ودور وك���االت األن��ب��اء ف��ي مواكبة 

التحديات والتطورات.
 وقال الشيخ مبارك الدعيج ل� )كونا( مبناسبة 
ختام أع��م��ال املنتدى ال��ذي استضافته وكالة 
)أنسا( االيطالية ان املنتدى كان فرصة مثمرة 
للوكاالت العربية للتباحث مع اجلانب األوروبي 
في مختلف األم��ور املتعلقة بعملها ومستقبلها 
على ض��وء ال��ت��ط��ورات املتالحقة واملتسارعة 

السيما ثورة االتصاالت.
 وأضاف أن املنتدى أعاد التواصل بني وكاالت 
األنباء العربية واألوروبية في اطاره العام بعد 
فترة من االنقطاع اقتصر فيه على العالقات 
املباشرة بني بعض أفراد الوكاالت من اجلانبني 
ويستأنف بذلك مسار ت��ع��اون أشمل وأعمق 
ومتواصل يعطي الزخم ال��الزم لعمل الوكاالت 
ودوره���ا احمل��وري في منظومة اعالمية تتسم 

باملصداقية واملسؤولية.
 وفي هذا الصدد أش��ار رئيس )فانا( الى أن 
ه��ذه اخلطوة األول��ى سمحت ملمثلي الوكاالت 
العربية املشاركة عبر التواصل املباشر مبناقشة 
مختلف اجلوانب االعالمية االستراتيجية وابراز 
حتفظاتها على بعض ما تتداوله وسائل االعالم 
األوروبية والغربية في خطابها االعالمي ازاء 

األحداث في البلدان العربية.
 وأوض��ح أن اجلانب األوروب��ي ممثال بوكالة 
األنباء االيطالية )أنسا( أب��دى تأييده للرؤية 

االعالمية العربية في تناول الوقائع واألحداث 
املتعلقة باالرهاب ورفض ربطه ونعته باالسالم 
ادراك��ا لألضرار اجلسيمة املترتبة على مثل هذا 
التناول مؤكدا تبنيه البراز هذه الرؤية وضرورة 
عزل االره��اب وجتريده من خطابه املغرض في 

اطار االعالم األوروبي.
 وفي هذا الصدد أعرب الشيخ مبارك الدعيج 
عن امتنانه وشكره لوكالة )أنسا( ورئيسها 
الدكتور جوزيبى تشيربونى على استضافة هذه 
املبادرة انطالقا من الشراكة القدمية والراسخة 
مع وكالة األنباء الكويتية ومن موقع ايطاليا 
اخلاص وعالقتها التاريخية واألقرب مع العالم 

العربي.
 وق��ال ان املشاركني في املنتدى ال��ذي بحث 

»مستقبل ال��ع��الق��ات ب��ني ال��وك��االت العربية 
واألوروب��ي��ة ف��ي ال��ق��رن احل���ادي والعشرين« 
اتفقوا على ضرورة صياغة اطار للتعاون الفاعل 
وامل��س��ؤول ف��ي مواجهة«اخلطر احمل��دق ال��ذي 
ص��ار يتهدد استقرار وسلوك وقيم ومستقبل 
مجتمعاتنا حتت وط��أة االع��الم الهدام وخطاب 
الكراهية بتفشي سيل األخبار املكذوبة واملغرضة 

واخلبيثة على منصات التواصل االجتماعي«.
 وأوض��ح أن املسؤولية واألم��ان��ة االعالمية 
امللقاة على عاتق وك���االت األن��ب��اء تقتضي أن 
تتعاون حتت راية املصداقية واملهنية اجلادة وأن 
تتسلح بكافة األدوات التقنية الالزمة لعدم ترك 
هذه املساحة الهائلة التي خلقتها ثورة االتصاالت 

فراغا مباحا للعبث االعالمي.

رئيس فانا الشيخ مبارك الدعيج مع الرئيس التنفيذي لوكالة أنسا جوزيبي تشيربوني يوقعان إعالن روما
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تصميم ثالثي األبعاد ملشروع »برايح سالم«

 الوزير محمد اجلبري

م. املنفوحي خالل اجلولة

امل��ن��ف��وح��ي: م���ش���روع »ب���راي���ح س���ال���م« ص����رح س��ي��اح��ي 
ي���ح���م���ل ف������ي ط����ي����ات����ه إح������ي������اء حل���ق���ب���ة ال���س���ب���ع���ي���ن���ات

احل�������دائ�������ق  م��������ن  ي�����ت�����ك�����ون  امل���������ش���������روع   : ال�������ش�������ري�������دة 
ك���ش���ك���ا  و14  امل�����ظ�����ل�����ل�����ة  وامل�������ن�������اط�������ق  وال������ن������واف������ي������ر 

الغامن : »برايح سالم« سيكون من العالمات اجلمالية 
اجلماهير تستقطب  م��ع��م��اري��ة  بصمة  ت��ت��رك  ال��ت��ي 

13.2 في املئة من مشاريع  »األشغال« أجنزت 
الطريق املستحدث لطريق سعد العبدالله

ريا�ض عواد 

أعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة 
الطرق في وزارة األشغال العامة املهندس 
أحمد احلصان عن إجناز %13.2 من أعمال 
العقد )ه� ط/225( تصميم وإنشاء واجناز 
وصيانة ط��رق وم��ج��اري أمطار وصحية 
وخ��دم��ات أخ��رى للطريق املستحدث من 
طريق سعد العبد الله إلى بوابة بحيث، 
مشيرا إل��ى أن العمل ب��امل��ش��روع يسير 
طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ املشروع 
واالستفادة منه في تطوير وحتديث شبكة 
الطرق اإلقليمية على مستوى البالد وال 
سيما أن املشروع يتم تنفيذه في املنطقة 
الشمالية مبستوى خدمة عالي ليتناسب مع 
االحتياجات املستقبلية، والتي من املتوقع 
أن تشمل نهضة عمرانية متزامنه مع انتهاء 
العمل بجسر الشيخ جابر الصباح وإنتهاء 
العمل مبشروع ميناء مبارك الكبير، حيث 
سيتم إنشاء م��دن جديدة ح��ول املشروع 
وبالقرب منه وهم مدينة الصبية ومدينة 
الصابرية ومدينة احلرير مع رفع السعة 
اللوجستية للطريق لتخدم نقل البضائع 

إقليميا بسهولة ويسر من ميناء مبارك 
الكبير إلى الطرق اإلقليمية األخرى.

وأكد احلصان للعاملني باملشروع ببذل 
قصارى جهدهم إلجناز املشروع في الوقت 
احملدد له تنفيذا لتوجيهات وزير األشغال 
املهندس عبدالرحمن املطوع ال��ذي يولي 
مشاريع ق��ط��اع هندسة ال��ط��رق إهتماما 

كبيرا، إمي��ان��ا منه بأهمية امل��ش��روع في 
تنمية وتعمير منطقة شمال الكويت طبقا 
للتوجيهات السامية لصاحب السمو، 
وتنفيذا ملتطلبات املخطط الهيكلي لدولة 

الكويت.
وم��ن ناحية أخ���رى، أع��ل��ن احل��ص��ان، 
أن امل��ش��روع هو املرحلة االول��ى للطريق 

األقليمى حتى منفذ العبدلي، وأن وزاة 
األشغال العامة تسعى مبشاريع الطرق 
األقليميه لربط مناطق الكويت املختلفه 
لرفع السعة اللوجستية للطرق لتسهيل 
حركة امل��رور والقضاء على األختناقات 
امل���روري���ة وخ��دم��ة امل��ن��اط��ق األسكانية 

اجلديدة.

جانب من املشروع 

هنأت الفائزين في املنحة الدراسية

الزين الصباح: منحتان لشباب الكويت 
لدراسة علوم الطيران

 ريا�ض عواد 

هنأت وكيل وزارة ال��دول لشؤون الشباب 
الشيخة الزين الصباح الفائزين في املنحة 
الدراسية املقدمة من كلية تكنلوجيا الطيران 
اخلاصة لدراسة كل ما يتعلق بعلم الطيران 

بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وأكدت على أهمية التعاون املثمر مع اجلهات 
اخل��اص��ة، ومنها كلية الطيران خللق ك��وادر 
وطنية مدربة على مستوى عالي في تكنولوجيا 
الطيران لتصبح الكويت منارة في هذا املجال 
البالغ األهمية ولصقل واستثمار الطاقات 

الشبابية.
وأوضحت الزين الصباح أن ابتعاث الشباب 
ل��ل��دراس��ة س���واء عبر البعثات الداخلية او 
اخلارجية، سيسهم في إثراء احملتوى املعرفي 
والثقافي لديهم بحصولهم على شهادات دولية 
في هندسة صيانة الطائرات وتفتح مجاالت 
واسعة للكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا 
الطيران، مشيرة إلى إن جميع برامج الكلية 
معتمدة عامليا وذل��ك يساهم في بناء وطنهم 

املعطاء.
وشددت على أهمية تدريب وتأهيل الشباب 
ومتكينهم، لبناء ك��وادر شبابية ق��ادرة على 
ال��ن��ه��وض بتنمية ال��ب��الد وح��م��ل مسؤولية 
مستقبلها في جميع املجاالت، مبينة أن وزارة 
الدولة لشؤون الشباب ال تدخر جهدا في دعم 

املبادرات الشبابية.
واضافت:« أن الشباب هم الركيزة األساسية 
في بناء مستقبل ال��وط��ن، السيما أن شبابنا 
ميثلون 72 في املئة من املجتمع الكويتي، ومن 
استراتيجيتنا في الوزارة الشراكة بني اجلهات 

احلكومية واألهلية لتحقيق التكافل فيما بينها 
من أجل تنمية املجتمع الشبابي بأكمله.

وأخيرا وجهت الزين دعوة جلميع مؤسسات 
ال��دول��ة لتفعيل دور املسؤولية املجتمعية 
وتقدمي كافة سبل الدعم للشباب الكويتي لبناء 
جيل واع��د لنهضة الكويت ومتكني الطاقات 
الشبابية اجلديدة، مؤكدة على حرص الوزارة 

على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى أعلن رئيس مجلس أمناء 
كلية تكنولوجيا الطيران د.عبدالرزاق احملمود، 
أن الكلية وف��ي إط��ار إختيار الكويت عاصمة 
للشباب العربي 2017، تقدم منحتني دراسيتني 
مجانيتني بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون 
الشباب ف��ي مجالي دب��ل��وم هندسة صيانة 

ال��ط��ائ��رات، وفنيي صيانة ال��ط��ائ��رات، بكلفة 
إجمالي 30 ألف دينار تتحملها الكلية. 

و قال الدكتور عبدالرزاق احملمود: »إن تقدمي 
الكلية للمنحتني يأتي في إط��ار الهدف العام 
لكلية تكنولوجيا الطيران – وهو خلق كوادر 
وطنية مدربة على مستوى عالي، وتوطني 
تكنولوجيا الطيران لتصبح الكويت منارة في 

هذا املجال البالغ األهمية«.
و أضاف: »أن املنطقة تشهد توسعا مطردا 
ف��ي مجال ال��ط��ي��ران، مم��ا يجعل س��وق العمل 
ب��ح��اج��ة ألالف امل��ه��ن��دس��ني وال��ف��ن��ي��ني خ��الل 
السنوات املقبلة، خصوصا أن العنصر الوطني 
ميثل عامل أم��ان نظرا حلساسية هذا القطاع 

احليوي«.

الشيخه الزين الصباح متوسطة الفريق 

الدوسري : نسعى لتكون خدمات
»نقابة األشغال« غير مسبوقة

ك��ش��ف ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
االدارة لنقابة العاملني في وزارة 
االشغال العامة سليمان الدوسري 
عن بدء النقابة التحضير لبرامجها 
اخلدمية اخلاصة في املوسم القادم 
تتضمن توفير العديد من اخلدمات 

فير املسبوقة ألعضاء اجلمعية 
العمومية، م��ؤك��دا ب��أن النقابة 
ستعمل على توفير خدمات جديدة 
تقدم ألول م��رة في تاريخ العمل 

النقابي. 
وق��ال »أس��ت��م��رارا للسحوبات 
املختلفة وشبه األسبوعية على 
األج��ه��زة اإللكترونية والرحالت 
السياحية التي تقدمها النقابة 
لألعضاء جتهز حاليا لبدء موسمها 
القادم بالسحب على سيارة ال تقل 
قيمتها عن عشرة آالف دينار«، دعيا 
جميع موظفي الوزارة الي اإلسراع 
بالتسجيل بعضوية النقابة وذلك 
لالستفادة جميع اخل��دم��ات التي 
تقدمها النقابة العضاء اجلمعية 
العمومية والتي تقدم ألول مرة في 

تاريخ النقابة

وأض��������اف« ك���م���ا وع���دن���اك���م 
وعاهدناكم ب��أن هناك الكثير من 
املفاجأت التي سيالحظها ويتلمسها 
أعضاء اجلمعيه العموميه بشكل 
دائ��م ودوري، مبينا ب��أن السحب 
س��ي��ك��ون ع���ن ط���ري���ق ال��س��ح��ب 
العشوائي لرقم العضويه في بهو 
ال����وزارة.  وأش���ار ال��دوس��ري أنه 
ملتابعه اوض��اع املشتركني ميكن 

االتصال مبكتب النقابة املتواجد 
بالوزارة وكذلك مقر النقابة مبيدان 
حولي حيث تسعى النقابة إلى 
توفير كافة اخل��دم��ات لألعضاء، 
متمنيا من اعضاء مجلس االدارة 
جلميع املشتركني واعضاء اجلمعية 
العمومية متابعه عروض النقابة 
وكل ماهو جديد بالنقابه عن طريق 

مواقعنا االلكترونية.

سليمان الدوسري خالل عملية السحب

م. أحمد احلصان


