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االج����ت����م����اع����ي����ة امل������ن������اس������ب������ات  دع����������م  ف��������ي  اخل��������اص��������ة  ال�����ص�����ح�����ي�����ة  امل�������ؤس�������س�������ات  دور  ب�����أه�����م�����ي�����ة  ي������ؤم������ن  اجل���������دي���������د«  »امل�����������واس�����������اة  ال������س������ي������د:  ع�����ل�����ي�����اء 
ش����ارك م��س��ت��ش��ف��ى امل���واس���اة 
اجل��دي��د ف��ي اإلحتفال بعيد األم، 
ال���ذي اق��ي��م حت��ت رع��اي��ة رئيسة 
اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
الشيخة فريحة األحمد عبر تقدمي 
خدمات وع��روض طبية لألمهات 
املثاليات باإلضافة الى تقدمي عدة 

فحوصات طبية للحضور.
وق��ال��ت م��دي��ر إدارة تطوير 
األعمال والتسويق علياء السيد في 
تصريح لها إن مشاركة املستشفى 
ت��أت��ي ض��م��ن إط���ار مسؤولياته 
اإلجتماعية وإميانا منه بأهمية 
دور املؤسسات الصحية اخلاصة 
في الدعم واملساهمة في املناسبات 
اإلجتماعية والقضايا الوطنية، 
وتفعيال ملا يؤمن به من ضرورة 
تكرمي األم تقديرا لدورها العظيم 
داخل األسرة واملجتمع، وتعزيزا 
لهذا الدور العظيم النابع من ديننا 
احلنيف وقيم وأخالق مجتمعاتنا 

العربية.
وأوضحت السيد أن اإلحتفال 
ش��م��ل ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لتكرمي األمهات في ي��وم ننتظره 
سنويا لتكرمي األم التي تستحق 
التقدير طوال العام، الفتة إلى أن 
املستشفى ستساهم ف��ي تكرمي 
األمهات املختارات واحلضور عبر 
تقدمي الهدايا للجميع في احلفل، 
م��ع تقدمي درع تذكارية لراعية 

احلفل الشيخة فريحة األحمد.
وأشادت السيد بالشيخة فريحة 
األح��م��د ال��ص��ب��اح، وم��ا ت��ق��وم به 
الشيخة فريحة األحمد والعاملون 
ف��ي ج��ائ��زة األم املثالية وأعلنت 
السيد عن تكرمي مستشفى املواساة 
للشيخة فريحة ل��دوره��ا الكبير 
فى خدمة املجتمع واإلهتمام بدور 
املرأة فى خدمة املجتمع واحلرص 
كل ع��ام على اختيار وتكرمي األم 

املثالية
وأشارت السيد إلى أن املستشفى 
ي���درك أه��م��ي��ة  ال����دور األس��اس��ي 

والضروري لألم في حياة أبنائها 
وتربيتهم، فهي العنصر األساسي 
في إيجاد الترابط األس��ري وهي 
التي تسهم في  تكوين الطفل من 
الناحية النفسية واإلجتماعية 
خاصة في سنواته األول��ى حيث 
يكتسب معظم األمن��اط السلوكية 
والطباع من أم��ه امل��وج��ودة دائما 
بجواره، لذلك فاملسؤولية امللقاة 
على عاتق األم كبيرة ج��دا والبد 
على املجتمع أن يقدر ه��ذا وعلى 
األبناء أن ي��ردوا اجلميل لألم في 

املعاملة احلسنة.
وأك����دت أن املستشفى تؤمن 
بأهمية املشاركة ف��ي املناسبات 
واألح��داث الوطنية واإلجتماعية 
وذلك لدعم الروابط وإثراء املجتمع 

وحتقيق التآلف بني أبنائه.
ولفتت إل��ى أهمية صحة األم 
وض�����رورة ات��ب��اع��ه��ا ل��ألس��ل��وب 
ال��غ��ذائ��ي الصحيح باعتبارها 
اللبنة األساسية في صحة الطفل 
واألس�����رة، داع��ي��ة إل���ى ض���رورة 
التوعية باألساليب الصحيحة 
في الغذاء والتعامل مع األمراض 
وامل��راج��ع��ة امل��س��ت��م��رة للحالة 
ال��ص��ح��ي��ة ح��ت��ى تتحق ال��ف��ائ��دة 
الكبرى مبجتمع سليم ق��ادر على 

العطاء واإلنتاج.

مستشفى متكامل
وانسجاما مع ريادته ومكانته 
املرموقة كمركز للتميز في مجال 
ال��رع��اي��ة الصحية ف��ي الكويت 
وعلى مدى أكثر من خمسون عاما، 
يواصل مستشفى املواساة اجلديد 
تعزيز سجله احلافل باإلجنازات 
وت��ك��ري��س مكانته امل��رم��وق��ه في 
ه��ذا املضمار عبر التوسع املطرد 
لنطاق خدماته واإلرتقاء املتواصل 
مبستويات جودته لتقدمي رعاية 
طبية ترقى ألرفع املعايير العاملية 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع احمل���ل���ي مب��واط��ن��ي��ه 

ومقيميه على حد سواء.

الشيخة فريحة األحمد تتسلم درع مستشفى املواساة اجلديد من علياء السيد

 حتت رعاية رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية الشيخة فريحة األحمد

 مستشفى املواساة اجلديد يرعى حفل تكرمي األسرة املثالية 

»األشغال«: العمل مستمر في جميع مراحل مشروع 
ربط مدينتي »صباح األحمد« و»اخليران«

ريا�ض عواد 

أك��دت وزارة االش��غ��ال على أن العمل 
ج��ار في مشروع انشاء واجن��از وصيانة 
ط��رق وجسور وم��ج��اري أمطار وصحية 
وخدمات اخرى للطرق الرابطة بني مدينة 
صباح األح��م��د السكنية ومدينة خيران 
السكنية ) عقد رق��م ه ط / 239(والذي 
تبلغ تكلفته 45.750 مليون دينار وأنه مت 
فرش االسفلت على معظم الطرق الرئيسية 

والفرعية للمشروع. 
 وأضافت »االش��غ��ال« أن املشروع يعد 
جزء من خطه شاملة للدولة ويهدف الي 
تطوير شبكات البنية التحتية لتوفير 
ال��راح��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وت��ن��ف��ي��ذا لسياسة 
ال��دول��ة وتوجيهات سمو االم��ي��ر حفظه 
الله الرامية  لتطوير  شبكة ال��ط��رق في 
البالد مشيرا إلى ان الوزارة قامت بتصميم 
امل��ش��روع إلنشاء واجن��از وصيانة ثالثة 
ط��رق رئيسية لكافة مرافقها م��ن شبكة 
ان���ارة ال��ش��وارع وشبكة ه��ات��ف وشبكة 
التحكم ب��امل��رور وشبكات تصريف مياه 
األم��ط��ار باإلضافة إل��ى إنشاء ع��دد إثنني 
جسر خرساني وغيرها من خدمات الطرق 
اجلديدة وذلك لربط مدينة صباح األحمد 
السكنية مبدينة خيران والوفرة لتحقيق 

السيولة املرورية. 
 وأوض��ح��ت ال���وزارة على أن م��ن اب��رز 
م��ك��ون��ات امل��ش��روع ان��ش��اء ط��ري��ق بطول 
22.100 ك م بكافة خدماته لربط الطريق 

القائم احلالي  رقم 306 واجل��اري حاليا 
تطويره ضمن إعمال العقد ه ط / 238 
الذي يخدم منطقة صباح األحمد والوفرة 
بالطريق رقم 309 واجلاري تطويره حاليا 
ضمن اعمال العقد ه ط / 237 هذا باإلضافة 
إلى أنشاء طريق جديد بطول 18.800 كم 

بكافة خدماته لتحقيق السيولة املرورية 
بني مدينة صباح األحمد والكويت العاصمة 

وباقي املدن األخرى. 
 وبينت االش��غ��ال أن امل��ش��روع يتضمن 
انشاء طريق جديد بطول 10.700 كم بكافة 
خدماته باإلضافة إلى إنشاء عدد 2تقاطع 

تتضمن تنفيذ ك��وب��ري خرساني بطول 
50 مترا وع��رض 40.72 مترا باإلضافة 
إلى  التقاطع)i c8 ( املتضمن تنفيذ كوبري 
خرساني بطول 139 مترا وع��رض 35.7 

مترا.
وأش����ار ال�����وزارة ع��ل��ى ح���رص قطاع 
الطرق بالوزارة على تنفيذ مشاريعه وفقا 
خلطة ال��وزارة والبرامج الزمنية اخلاصة 
بكل مشروع لالستفادة منها في تطوير 
وحتديث شبكة الطرق في البالد وتوفير 
اخلدمات االساسية للمواطن واملقيم على 
حد سواء. وأضافت الوزارة إلى أن املشروع 
ق��د مت تقسيمه إل��ى ثالثة أج���زاء إلنشاء 
التقاطعات على مداخل ومخارج املناطق 
السكنية اجلديدة )مدينة صباح األحمد 
ومدينة اخليران ومدينة الوفرة السكنية(، 
ويختص اجل���زء األول منها بتوفير 9 
تقاطعات وحتسني الطريق القائم 306 من 
منطقة الشعيبة الصناعية إلى الوفرة بدءا 
من التقاطع القائم على طريق الفحيحيل 
السريع حتى الدوار القائم على طريق كبد 
وال��وف��رة اجلديد في حني يتضمن اجلزء 
الثاني من املشروع انشاء 6 تقاطعات من 
طريق 40 عند تقاطع ميناء ال��زور حتى 
ال��دوار القائم في م��زارع الوفرة، أما اجلز 
الثالث فقد مت تخصيصه إلنشاء تقاطعني 
لتحسني الطرق الرابطة بني طريقي 306 
و309 بني مدينتي صباح االحمد ومدينة 

اخليران.

جانب من األعمال
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الشيخة فريحة األحمد تكرم إحدى األمهات

مجموعة من املشاركات في احلفلتكرمي إحدى األمهات

املطوع يوقع عقدين لصيانة
طرق »حولي« و»العاصمة« 

ريا�ض عواد 

وق���ع وزي���ر األش��غ��ال العامة 
املهندس عبدا لرحمن املطوع عقدين 
بقيمة اجمالية 6،268،960.075 
د.ك(  س��ت��ة م��الي��ني و  م��ائ��ت��ان 
وثمانية وستون ألفا و  تسعمائة 
وستون  دينارا كويتيا وخمسة 
وس��ب��ع��ون فلسا ف��ق��ط ال غ��ي��ر ( 
العقد األول صيانة عام�ة للط�رق 
والس�اح�ات ف�ي محافظ�ة حول�ي 
بقيم�ة  850/4،195،241 د.ك 
)أرب��ع��ة مليون وم��ائ��ة وخمسة 
وتسعون أل��ف ومائتان وواح��د 
وأربعون دينارا كويتيا وثمامنائة 

وخمسون فلس فقط ال غير (. 
وتتضمن أعمال هذا العقد على 
صيانة عامة للطرق والساحات 
في محافظة حولي مبا فيها الطرق 
وال��س��اح��ات امل��ؤق��ت��ه وم��واق��ف 
ال��س��ي��ارات وق��ط��وع��ات اخلدمات 
واألع��م��ال ال��ط��ارئ��ة واملتفرقات 
ومجاري األمطار ومخارج البحر 
واألرص��ف��ة داخ��ل منطقة السالم 
وذلك طبقا للشروط واملواصفات 

ألع��م��ال املناقصة وذل��ك لكل بند 
منها:

األع���م���ال ال��ت��راب��ي��ة – أع��م��ال 
االسفلت – أع��م��ال م��ج��اري مياه 
األم���ط���ار – أع���م���ال التخطيط 
وال��ع��الم��ات امل���روري���ة – أع��م��ال 

اخلدمات واملتفرقات. 
أم��ا العقد الثاني فهو صيانة 
ع��ام��ة ل��ل��ط��رق وال���س���اح���ات في 

محافظة العاصمة ) الصليبيخات 
والدوحة ( وتبلغ القيمة االجمالية 
لهذا العقد 225/2،073،718 د.ك 
) فقط مليونني وثالثة وسبعون 
أل��ف وسبعمائة وثمانية عشر 
دينارا كويتيا وخمسة وعشرون 

فلس الغير ( .
وتتضمن أع��م��ال ال��ع��ق��د على 
صيانة عامة للطرق والساحات 
في محافظة العاصمة مبنطقتي 
الصليبيخات وال��دوح��ة مبا فيها 
الطرق والساحات املؤقتة ومواقف 
ال��س��ي��ارات وق��ط��وع��ات اخلدمات 
واألع��م��ال ال��ط��ارئ��ة واملتفرقات 
وم���ج���اري األم���ط���ار وم���خ���ارج 
البحر واألرص��ف��ة داخ��ل منطقتي 
الصليبيخات والدوحة وذلك طبقا 
ل��ل��ش��روط وامل��واص��ف��ات ألع��م��ال 

املناقصة وذلك لكل بند منها:
األع���م���ال ال��ت��راب��ي��ة- أع��م��ال 
االسفلت – أع��م��ال اخل��رس��ان��ة - 
أعمال مجاري مياه األمطار – أعمال 
التخطيط والعالمات امل��روري��ة _ 

أعمال اخلدمات واملتفرقات .

وزير األشغال عبدالرحمن املطوع

»حماية البيئة«: نحافظ على املوارد املائية 
من أجل حماية البيئة والتنمية املستدامة 

  أك����دت اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة أم���س ض���رورة 
احملافظة على املوارد املائية كونها 
اساسا للتنمية املستدامة وحماية 

البيئة.
 وقالت رئيس اجلمعية وجدان 
ال��ع��ق��اب ف��ي ت��ص��ري��ح صحافي 
مبناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمياه 
حت��ت ش��ع��ار )امل��ي��اه امل��ه��درة( ان 
االمم املتحدة اعتمدت العام احلالي 
ك��ع��ام دول���ي للتعاون ف��ي مجال 
املياه كونه »يعد أساسا للتنمية 

املستدامة وحماية البيئة«.
 واوضحت العقاب ان محاور 
اجلمعية ف��ي االح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
نظمتها وزارة الكهرباء وامل��اء 
مبركز جابر األحمد الثقافي بهذه 
املناسبة تنوعت ما بني ورقة عمل 
حول )مشروع تنقية املياه بالنظم 
الطبيعية( ودوره����ا ف��ي عملية 
التوعية ونشر الثقافة البيئية 
والدعوة للمحافظة والترشيد في 
امل��وارد املائية والتعريف ب��أدوار 
وجهود اجلمعية في تلك املجاالت 
إضافة ال��ى اقامة جناح توعوي 

ض��م ع��ش��رات اإلص������دارات بهذا 
اخلصوص.

 واض���اف���ت ان ورق����ة العمل 
ال��ت��ي قدمتها اجلمعية تناولت 
حت��ق��ي��ق أه�����داف اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التنمية املستدامة بحلول عام 
2030 وح��ص��ول اجلميع بشكل 
منصف على مياه نظيفة ومأمونة 
وم��ي��س��ورة ف��ي التكلفة وضمان 
ت��واف��ر خ��دم��ات ال��ص��رف الصحي 
وإدارت���ه���ا امل��س��ت��دام��ة للجميع 

فضال ع��ن ح��ص��ول اجلميع على 
خدمات الصرف الصحي والنظافة 
ال��ص��ح��ي��ة.  وذك���رت ان برنامج 
امل���دارس اخل��ض��راء ال��ذي تنظمه 
اجلمعية ل��ل��ع��ام ال��س��ادس على 
التوالي اعتمد محور الزراعة املائية 
محورا رئيسا بالبرنامج كدعوة 
تدعم وتعزز أدواره االقتصادية 
املشمولة بتوفير املياه والترشيد 
في عمليات ال��ري املستخدمة في 

الزراعة التقليدية.

جانب من برنامج املدارس اخلضراء الذي تنظمه اجلمعية الكويتية حلماية البيئة

»األرصاد« حتتفل باليوم العاملي لألرصاداجلوية 
  تشارك ادارة االرصاد اجلوية في دولة 
الكويت دول العالم احتفاليتها باليوم 
العاملي لالرصاد اجلوية وال��ذي يصادف 
23 مارس من كل عام بالتعاون مع املنظمة 
العاملية لالرصاد اجلوية حتت شعار )فهم 

السحب(.
وقال نائب املدير العام ل��الدارة العامة 
للطيران املدني لشؤون خدمات املالحة 
اجل��وي��ة خالد الشعيبي ل��� )ك��ون��ا( أمس 
األربعاء ان املنظمة الدولية التابعة لالمم 
املتحدة ينضم حت��ت عضويتها امل��راف��ق 
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا 

في 191 دولة.
واضاف ان اختيار عنوان )فهم السحب( 
شعارا لالحتفالية يهدف الى اب��راز اهمية 
ال��غ��ي��وم ف��ي رص���د ال��ط��ق��س وال��ت��ن��ب��ؤ به 
وتسليط ال��ض��وء على أهمية شموليتها 
ضمن البحوث املناخية باعتبار أن السحب 
متثل أحد املؤشرات الرئيسية في دراسة 

تغير املناخ.
واك��د أهمية دراس��ة الكيفية التي تؤثر 

بها السحب على املناخ وكذلك الكيفية التي 
يؤثر بها املناخ املتغير على السحب نظرا 
للدور الرئيسي الذي تؤديه في نقل املياه 

حول العالم وتشكيل التوزيع العاملي ملوارد 
املياه.

وق���ال ان اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال��ي��وم م��وع��دا 

لالحتفالية ي��أت��ي اح��ي��اء ل��ذك��رى دخ��ول 
اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية حيز التنفيذ في 23 مارس 1950 
عوضا عن املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية 
التي أنشئت في عام 1873 مشيرا الى ان 
املجلس التنفيذي للمنظمة اص��در ق��رارا 
ب��اإلح��ت��ف��ال ف��ي ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ألرص��اد 
اجل��وي��ة م��ن��ذ ع���ام 1960 لتنمية وع��ي 
اجلمهور للخدمات التي تقدمها املرافق 
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا 
واملنظمة. وذكر الشعيبي ان التركيز عادة 
ف��ي االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ألرص��اد 
اجلوية من كل عام يلقي الضوء على أحد 
األنشطة التي متارسها املنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية خلدمة البشرية يختاره 

ويعتمده املجلس التنفيذي للمنظمة.
وع��ن احتفال إدارة األرص���اد اجلوية 
الكويتية بهذه املناسبة ق��ال ان اإلدارة 
سوف تقيم االحتفال في )مجمع األفينيوز( 
يوم اخلميس املقبل من الساعة العاشرة 

صباحا وحتى الثامنة مساء.
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