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برعاية وحضور سمو الشيخ 
ناصر احملمد، أقامت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفل 
ت��ك��رمي 158 م��ت��ف��وق ومتفوقة 
م��ن خريجي وخ��ري��ج��ات معاهد 
ال��ت��دري��ب وال����دورات التدريبية 
اخلاصة للعام الدراسي 2015-
2016 وذلك مساء األحد املوافق 
23 اب��ري��ل اجل���اري على مسرح 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب في منطقة الشويخ.
وقال نائب املدير العام لشؤون 
ال��ت��دري��ب ف��ي كلمة ب��االن��اب��ة عن 
املدير العام للهيئة العامة للتعليم 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ت���دري���ب دأح��م��د 
االثري: ان الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تستقبل اليوم 
م��ؤش��رات جن��اح واض��ح��ة ب��رزت 
خالل السنوات املاضية وأصبحت 
جلية لترفد س��وق العمل بنخبة 
جديدة من نبت ه��ذا البلد الطيب 
الذين أثروا مسار التدريب الفني 
واملهني ليصبح شريانا حيويا 
يغذي عصب احلياة االجتماعية 
واالقتصادية في البالد للنهوض 
بعجلة التنمية م��ن خ��الل حفل 
ت��خ��ري��ج ك��وك��ب��ة ج���دي���دة من 
متفوقي معاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب 
للعام ال��دراس��ي 2016/2015 
برعاية كرمية م��ن سمو الشيخ 
ن��اص��ر احمل��م��د، ال���ذي ن��رح��ب به 
جميعا متمنني له موفور الصحة 

والعافية.
واض������اف م. ال��ع��م��ي��ري ان 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وهي تتولى مسؤولية 
التعليم الفني واملهني، قبل أكثر من 
أربع وثالثني عاما، تستلهم رؤيتها 
م��ن توجيهات القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو أمير البالد سمو 
الشيخ صباح األح��م��د، من خالل 
حتقيق ال���ري���ادة ع��ل��ى املستوى 
احمل��ل��ي واإلقليمي وال��دول��ي في 
امل��ج��ال العلمي وامل��ه��ن��ي، مشيرا 
إل��ى ان الهيئة استطاعت خالل 
السنوات القليلة املاضية أن تتصدر 
املؤسسات التعليمية والتدريبية 
ف��ي حتقيق ح��ص��ول ال��ع��دي��د من 
الكليات واملعاهد التابعة لها على 
ش��ه��ادات االعتماد األك��ادمي��ي من 
جهات عاملية مختلفة ضمن خططها 
الهادفة إلى ضمان التميز واجلودة 
في البرامج التعليمية مؤكدا ان 
املعهد العالي للطاقة والذي يعتبر 
أول معهد ع��ال بالشرق األوس��ط 
حصل على االع��ت��م��اد األك��ادمي��ي 
م��ن املجلس األم��ري��ك��ي للهندسة 
والتكنولوجيا )أي��ه.ب��ي.اي.ت��ي( 

ليكون ه��ذا االجن���از االول على 
مستوى الشرق األوس���ط، بشكل 
عام ودول��ة الكويت بشكل خاص 
كما حصل معهد التدريب اإلنشائي 
في منطقة الصباحية على االعتماد 
األكادميي جلميع برامجه حلملة 
الشهادة الثانوية بالتعاون مع 
باريس اكادميي وهي جهة االعتماد 
األكادميي والفني التابعة لوزارة 
التربية الفرنسية املخولة مبنح 
االعتماد األوروب��ي داخل وخارج 
دول االحتاد األوروبي، وفي خطوة 
غير مسبوقة في منطقة اخلليج 

العربي سوف يتم منح الرخصة 
األوروبية )يورو باس( ملخرجات 
امل��ع��ه��د، ومت��ن��ح ه���ذه ال��رخ��ص��ة 
مخرجات املعهد االنشائي أمور 
عدة من ابرزها امكانية استكمال 
الدراسة في الدول األوروبية كما 
متنحه إمكانية العمل بشهادته 
من املعهد االنشائي في اي دوله 
اوروب��ي��ه، وه��ذا دليل واع��ت��راف 
م��ن دول االحت���اد األوروب���ي على 
مساواة مخرجات املعهد االنشائي 
بنظرائهم من املعاهد األوروبية 
وهو دليل على قدرة الهيئة وتأكيدا 

على جديتها في حتقيق النجاح 
والتميز ال��ع��امل��ي وه���ذا االجن��از 
الغير مسبوق خليجيا ماهو اال 
دليال واضحا على جودة التدريب 
ف��ي الهيئة بشكل ع��ام باإلضافة 
إل��ى اعتماد برامج التخصصات 
ال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة ف��ي املعهد 
العالي لالتصاالت وامل��الح��ة من 
قبل املنظمة البحرية العاملية 
IMO وك��ذل��ك منظمة الطيران 

.ICAO املدني
ومن أهم اإلجنازات التي حتققت 
مؤخرا كذلك حصول املعهد العالي 

لالتصاالت واملالحة على موافقة 
أكادمييا سنغافورة للطيران بأن 
يكون املعهد هو املركز اإلقليمي 
للتدريب في مجال املالحة اجلوية 

في منطقة الشرق األوسط وآسيا.
واش����ار م.ال��ع��م��ي��ري إل���ى إن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب ت��س��ع��ى ف��ي حتقيق 
رسالتها من خ��الل إع��داد كفاءات 
متميزة ب��ال��ع��ط��اء واإلب�����داع في 
مجاالت التخصص من أجل خلق 
جيل واعي مثقف من شباب الوطن، 
باإلضافة إلى رسالتها األساسية 

ف��إن الهيئة تهدف ف��ي املساهمة 
ببناء شراكات مجتمعية متميزة 
م��ع ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي والقطاع 
اخل��اص ونتج عن ذلك اجن��از ٥٨ 
برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف 
م��ن خ��الل تأهيل ال��ك��وادر الفنية 
خلروجها لسوق العمل مباشرة 
لتكون عمالة م��درب��ة على أعلى 
املقاييس العاملية مضيفا بالوقت 
نفسه ان��ه م��ا سبق ه��و ج��زء مما 
نهدف للوصول إليه وطموحاتنا 
ال سقف لها خاصة وأن القيادة 
السياسية بالبالد وعلى رأسها 

حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح )حفظه الله ورع���اه( ال 

يتوانى عن الدعم املطلق للهيئة.
وت��وج��ه م. العميري بالشكر 
الع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة 
ال��ذي��ن يعملون بتفان وإخ��الص 
لترتقي الهيئة كمؤسسة تعليمية 
وت��دري��ب��ي��ة، وت��ظ��ل مبخرجاتها 
نبعا فياضا لنهضة الكويت التي 

ننشدها جميعا.
ك��م��ا ت��وج��ه ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل 
للشيخ ناصر احملمد على رعايته 

للحفل ونسأل الله العلي القدير أن 
يحفظ الكويت وشعبها وقائدها 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وسمو ول��ي عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد
وم��ن جانبه ق��ال عميد شؤون 
الطلبة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب دحسني 
املكيمي ف��ي كلمة ب��االن��اب��ة عن 
نائب املدير العام لقطاع التدريب 
م.طارق العميري: نحتفل بتخريج 
كوكبة من الطلبة املتفوقني الذي 
سيستفيد منهم الوطن والعالم 
كله، مشيرا إلى ان اكتساب العلم 
وال��ت��ف��وق ه��و م��ن امل��ف��اخ��ر التي 
يحمد االنسان عليها وله ان يفاخر 
ب��ه��ا ول��ك��ن ال��ف��خ��ر احلقيقي هو 
باالستفادة من ثمار العلم وإفادة 
ال��ن��اس م��ن ه��ذه الثمار العظيمة 
ويسرني ان نشارك الوطن املعطاء 
فرحته بضخ مياه جديدة ودماء 
مم��ي��زة ملسيرة ال��ن��م��اء والعطاء 
التي يتطلع اليها وطننا الغالي 
وتشرفنا بحضور سمو الشيخ 
ن��اص��ر احمل��م��د لتكرمي دف��ع��ه من 
ابناءه الشباب من خريجي قطاع 
التدريب لتحقيق حلمهم مبالقاة 

سموه
واضاف د. املكيمي ان الرسالة 
الرئيسية لقطاع ال��ت��دري��ب هي 
تلبية اح��ت��ي��اج��ات س��وق العمل 
م��ن اس��ت��ح��داث وت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
ل���ذا ك���ان ل��زام��ا علينا ال��ت��واص��ل 
م��ع س���وق ال��ع��م��ل م��ن خ���الل عقد 
االجتماعات بسوق العمل بكافة 
قطاعاته احلكومية واخل��اص��ة 
لتحديد احتياجاتهم ومن ثم اعداد 
البرنامج التدريبي ال��ذي يناسب 
ه��ذه االح��ت��ي��اج��ات كما يتم عقد 
امللتقيات وامل��ؤمت��رات التي يتم 
من خاللها يكون التعامل املباشر 
م��ع س��وق العمل ب��االض��اف��ة إلى 
الدراسات التي يتم إعدادها لدراسة 
احتياجات س��وق العمل وق��د مت 
عمل )58( ورش عمل مع جهات 
س���وق ال��ع��م��ل ملناقشة وحت��دي��د 
احتياجاتهم والبرامج التدريبية 
التي تعقد لصاحلهم، مشيرا الى 
انه مت عقد )109( دورة تدريبية 
مبركز ابن الهيثم للتدريب اثناء 
اخلدمة للعام التدريبي 2015-
2016 وب��ل��غ ع��دد امل��ت��درب��ني في 
ه��ذه ال����دورات 2043 م��ن جهات 
العمل ب��ال��دول��ة واس��ت��ف��ادت 19 
وزارة ومؤسسة حكومية، متقدما 
بالشكر لراعي احلفل سمو الشيخ 
ناصر احملمد على رعايته الكرمية 
وللبنك األهلي الكويتي واللجان 

املنظمة للحفل.

سمو الشيخ ناصر احملمد مع متفوقي التطبيقي

2016-2015 من خريجي وخريجات معاهد التدريب والدورات التدريبية اخلاصة للعام الدراسي 

ناصر احملمد كّرم أبناء »التطبيقي« املتفوقني

يقيمه مركز دراسات وأبحاث املرأة حتت شعار املرأة واالقتصاد

 »العلوم االجتماعية« تفتتح أعمال امللتقى السنوي السابع 
أك���د م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
األستاذ الدكتور حسني األنصاري 
أن مت��ك��ني امل�����رأة ف���ي املجتمع 
يعد أح��د امل��ؤش��رات التي يقاس 
عليها تقدم األمم ونهوضها ومن 
امل���ؤش���رات ال��ه��ام��ة ف��ي ترتيب 
ال��دول في أدلة التنمية البشرية 

املختلفة.
وج��اء ذل��ك ف��ي افتتاح أعمال 
امللتقى السنوي السابع ملركز 
دراسات وأبحاث املرأة في جامعة 
ال��ك��وي��ت حت���ت ش��ع��ار )امل����رأة 
واالق��ت��ص��اد( ي��وم أم��س االثنني، 
برعاية وزي���ر التربية ووزي��ر 
التعليم العالي الدكتور محمد 
الفارس خالل الفترة من 24 الى 
26 ابريل اجل��اري على مسرح 

الشيخ جابر املبارك في الشويخ.
وذكر أ.د. األنصاري في كلمة 
ل��ه نيابة ع��ن راع���ي امللتقى أن 
املساهمة االقتصادية للمرأة تعد 
ذات أهمية كبيرة كونها متثل 
نصف امل���وارد البشرية وعامال 
إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع��ات 

االقتصادية املختلفة.
وأش��ار إل��ى أن زي��ادة مساهمة 
امل��رأة في النشاطات االقتصادية 
ي���ؤدي إل���ى رف���ع م��ع��دالت النمو 
االقتصادي فأنه يساهم في زيادة 
فرص العمل املتاحة في املجتمع 
موضحا أن امللتقى يسلط الضوء 
على اجن���ازات امل��رأة والتحديات 
التي تواجهها في العمل االقتصادي 
كما ميثل مناسبة هامة لتبادل 
االفكار في آفاق املستقبل واخلروج 
ب�����رؤى وت���وص���ي���ات ل��ل��ق��ض��اي��ا 

املطروحة.
وأوضح بأن الدراسات تشير 
إل��ى تنامي م��ش��ارك��ة امل���رأة في 
القوى العاملة مما أعطى دفعة 
قوية للنمو االق��ت��ص��ادي ع��الوة 
ع��ل��ى حت��س��ني ف���رص امل����رأة في 
تبوأها املناصب القيادية الهامة 
وامل���ؤث���رة مم��ا أص��ب��ح ل��ه��ا دور 
في رس��م العديد من السياسات 
االجتماعية واالقتصادية الهامة 

في الدول العربية.
وأش���اد األن��ص��اري بالتعاون 

والدعم فيما بني جامعة الكويت 
وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة املختلفة، 
مضيفا أن��ه ق��د ت��وج م��ؤخ��را هذا 
ال��دع��م وال��ت��ع��اون ب��ني مؤسسات 
الدولة بتوقيع اتفاقية مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
ت��ه��دف إل��ى دع��م م��رك��ز دراس���ات 
وأبحاث املرأة باإلضافة إلى مراكز 
أخرى في جامعة الكويت، مؤكدا 
أن��ه سيحقق توسع في األنشطة 
من ناحية الكم والكيف الفتا إلى 
أن تطلع ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت إل��ى 

االستثمار بهذه األنشطة.
وأش���اد األن��ص��اري باجلهود 
امل��ت��م��ي��زة جلميع ال��ع��ام��ل��ني في 
كلية العلوم االجتماعية وعلى 
رأسهم األس��ت��اذ الدكتور حمود 
القشعان والعاملني ف��ي مركز 
دراس���ات وأب��ح��اث امل���رأة وعلى 
رأسهم الدكتورة لبنى القاضي 

واألستاذة ابتسام القعود. 
وم��ن جهته أش��ار عميد كلية 
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة بجامعة 
الكويت الدكتور حمود القشعان 
إلى أهمية مكانة املرأة في اجلانب 
االق��ت��ص��ادي، م��وض��ح��ا أن���ه لو 
مكنت املرأة في املجال االقتصادي 
سيزيد اإلنتاج مبعدل ١٣٪  وذلك 
استنادا على دراسة قام بها مركز 
دراسات وأبحاث املرأة واملنظمة 

ال��دول��ي��ة ل��ل��ع��م��ل.  وأوض����ح د. 
القشعان أن متكني ال��رج��ل هو 
متكني ف��رد إمن��ا متكني امل��رأة هو 
متكني مجتمع ب��ال��ك��ام��ل، ودع��ا 
الباحثات إلى مشاركة خبراتهم 
في مجال االقتصاد واملساهمة في 

إثراء محتوى جلسات امللتقى 
وم����ن ج��ان��ب آخ����ر أش����اد د. 
القشعان بجهود الفريق سليمان 
ال��ف��ه��د م��س��ت��ش��ار ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 
مؤكدا أنه شخصية وطنية تفخر 
بها الكلية مثمنا دوره في دعم 
كلية العلوم االجتماعية، وتقدم 
ب��ال��ش��ك��ر ل��ل��ج��ن��ود امل��ج��ه��ول��ون 
والقائمني على هذا امللتقى متمنيا 

النجاح ألعمال امللتقى 
وم���ن جانبها ق��ال��ت رئيسة 
مركز دراسات وابحاث املرأة في 
جامعة الكويت الدكتورة لبنى 
القاضي »أن املركز هو مشروع 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وكلية العلوم 
االج��ت��م��اع��ي��ة ت��أس��س ك��وح��دة 
لدراسات املرأة خطوة أولى بكلية 

العلوم االجتماعية عام2010«.
وأوضحت د. القاضي أن املركز 
ي��ه��دف إل��ى إق��ام��ة م��رك��زا رائ��دا 
لبحوث ودراسات املرأة في دولة 

الكويت ملعاجلة ال��ف��ج��وات بني 
اجلنسني وتعميم مراعاة منظور 
النوع االجتماعي في السياسات 
والبرامج لتمكني امل��رأة وتعزيز 
مشاركتها ف��ي وض��ع السياسة 

الوطنية.
 وأك��دت أن الهدف من امللتقى 
السابع ه��و استكمال لسلسلة 
ملتقيات امل��رك��ز السابقة التي 
ب��دأت منذ إنشاءه حيث تنوعت 
م��وض��وع��ات��ه��ا واش��ت��م��ل��ت على 
جوانب عديدة مثل مكافحة العنف 
ضد امل��رأة ودور امل��رأة في بناء 
املجتمع وامل��رأة واالع��الم واملرأة 
والصحة كما مت مناقشة موضوع 

املرأة والبرملان حاضر ومستقبل.
كما أش��ارت أن امللتقى احلالي 
)امل���رأة واالق��ت��ص��اد( يهدف إلى 
مت��ك��ني امل����رأة اق��ت��ص��ادي��ا ضمن 
أه��داف خطة التنمية املستدامة 
ض��م��ن م��ش��روع دول���ة الكويت 
ف��ي تنفيذ ال��ه��دف اخل��ام��س من 
أه��داف التنمية املستدامة بشأن 
املساواة بني اجلنسني موضحة 
ب��أن الكويت تضم كفاء نسائية 
ذات خبرة ف��ي القطاع اخل��اص 
واحلكومي يحتاجون إلى توفير 
فرص متساوية ليقوموا بدورهم 
ف��ي حتقيق التنمية ل��الرت��ق��اء 

بالسلم املهني.

د. حسني األنصاري يفتتح املعرض املصاحب

Tuesday 25th April 2017 - 10 th year - Issue No.2926الثالثاء 2٨ من  رجب ١4٣٨ ه�/ 2٥ من أبريل  20١7 - السنة  العاشرة -   العدد 2926

احملمد يشارك مسؤولي التطبيقي في قطع كيكة االحتفال

تكرمي إحدى املتفوقاتناصر احملمد يكرم أحد املتفوقني

العنزي: الزيارات امليدانية تهدف إلى املتابعة 
احلثيثة لسير املشاريع واألعمال اجلارية

ريا�ض عواد 

تفقد الوكيل املساعد لقطاع الهندسة الصحية 
في وزارة األشغال العامة املهندس عبدا حملسن 
العنزي صباح أول من أم��س مشروعي تن�ف�يذ 
أع�م�ال البن�ي�ة ال�ت�ح�ت�ية مب�نطق�ة االن�دل�س 
عقد ) ه ص /188( ومشروع تنفيذ أعمال البنية 
التحتية مبنطقة غرناطة وصباح الناصر عقد )ه 
ص/ 189(. رافقه خالل اجلولة لفيف من قيادي 

القطاع ومهندسي املشروعني. 
 وقال العنزي في تصريح صحافي أن الزيارات 
امليدانية للمشاريع تأتي في إطار حرص القطاع 
على تنفيذ توجيهات وزي���ر االش��غ��ال العامة 
املهندس عبدا لرحمن امل��ط��وع التي تهدف إلى 
املتابعة احلثيثة لسير املشاريع واألعمال اجلارية 
والعمل على إزالة كافة املعوقات التي قد تواجهها 
لالستفادة منها ف��ي تطوير وحت��دي��ث شبكات 
ال��ص��رف الصحي ف��ي جميع املناطق كونها من 
مشاريع البنية التحتية الهامة واإلستراتيجية 
في الدولة مؤكدا سير املشروعني بخطى ثابتة 
نحو االجن��از والتسليم خالل املواعيد التعاقدية 
املتفق عليها. وأوض��ح العنزي أنه مت التوصية 
ل��دى القائمني على املشروعني ب��ض��رورة تنفيذ 
االعمال دون إح��داث أي ن��وع من أن��واع االزع��اج 
للمواطنني في املناطق التي يتم العمل فيها مع 
االستمرار في اخذ كافة التدابير التي تضمن توفير 
االم��ان والسالمة للمواطنني من جهة وللعاملني 
في املشروعني من جهة أخرى حتى نهاية االعمال. 
وأف��اد العنزي أن املشروع االول تن�ف�يذ أع�م�ال 
البن�ي�ة ال�تحتية مب�نطق�ة االن�دل�س عقد ) ه ص 
/188( يتم تنفيذه ب�ق�ي�مة اج�مال�ية لل�ع�ق�د 

ب�لغ�ت 19،308،767 مليون دينار وتتضمن أعمال 
العقد على إع��اده تأهيل وتطوير للبنية التحتية 
ملنطقة األندلس، وتشتمل األعمال على تنفيذ شبكة 
الصرف الصحي بطول 56 كم، والطرق بطول 52 

كم، وشبكة تصريف مياه األمطار بطول 43 كم. 
 وأوض��ح العنزي أن امل��ش��روع الثاني تنفيذ 
أعمال البنية التحتية مبنطقة غرناطة وصباح 
الناصر عقد )ه ص/ 189( ال��ذي متت زيارته 
بقيمة إجمالية للعقد 13،847،414 مليون دينار 
وتتضمن أعمال العقد إعاده تأهيل وتطوير البنية 
التحتية ملنطقتي غرناطة وصباح الناصر القدمية، 
وتشتمل األعمال على تنفيذ شبكة مياه الصرف 
الصحي بطول 36،000 متر، وإع���ادة تأسيس 
وص��الت امل��ن��ازل بطول 17،000 متر، وتنفيذ 
57،000 متر مسح بدوائر تلفيزيونية مغلقة 
وتنفيذ 630 متر خطوط أنابيب ص��رف صحي 
محتملة للتوسعة في املستقبل، واملسح بدوائر 
تلفيزيونية مغلقة وتنفيذ 27 كم طرق، مع عالمات 
ولوحات املرور املرتبطة بها والتحويالت املؤقتة 
لتنفيذ أعمال الطرق، كما يشمل املشروع استبدال 
األجزاء التالفة واملعيبة من خطوط أنابيب صرف 
مياه األمطار إضافة إلى إضاءة الطرق واألعمال 

املدنية للهواتف.
وأض��اف العنزي املشروعني يتضمنا اعمال 
الكهرباء والهاتف مبسار تبديل الشبكة متى 
استدعت احلاجة لذلك باإلضافة إلى إعادة الوضع 
امام املنازل من تبليط ومظالت للسيارات كما كان 
وأفضل مشيرا إلى أن املشروعني متكاملني ويعمل 
باملنطقة مقاول واح��د مسئول عن كافة االعمال 

لتحديد املسئولية واحملاسبة.

م. عبداحملسن العنزي يتفقد املشروع

وزارة األشغال 
تفتتح جسر املطار 

األسبوع املقبل
ريا�ض عواد

أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
ه��ن��دس��ة ال���ط���رق ف���ي وزارة 
االشغال العامة املهندس أحمد 
احل���ص���ان ع���ن اف��ت��ت��اح جسر 
املطار بطول 1.250 كيلو متر 
االسبوع املقبل موضحا ان هذا 
اجلزء من املشروع ضمن املرحلة 
ال��راب��ع��ة م��ن م��ش��روع تطوير 
طريق اجل��ه��راء العقد) ه ط / 
166 (حيث سيسهم في تسيير 
احلركة املرورية للقادم من طريق 

املطار باجتاه ميناء الشويخ. 
 وقال م احلصان في تصريح 
صحافي أن االفتتاح املشار اليه 
ي��أت��ي ضمن سياسة االس��ت��الم 
اجل����زئ����ي مل���ش���اري���ع ال���ط���رق 
لالستفادة القصوى منها اول 
بأول في تسيير احلركة املرورية 
خاصة في املناطق ذات الكثافة 
امل��روري��ة املرتفعة مثل منطقة 
الشويخ محل االفتتاح اجلزئي 
مشيرا الى ان القطاع مستمر في 
ه��ذه السياسة بتوجيهات من 
وزي��ر االشغال العامة املهندس 
عبدا لرحمن املطوع خاصة ان 
ه��ذه السياسة أت��ت ثمارها في 
العديد من املشاريع حيث اسهمت 
بدورها في احلد من االختناقات 
املرورية واختصار مدد الوصول 
من وإل��ى املناطق باإلضافة الى 
رفع كفاءة الطرق ورفع معدالت 
االمان والسالمة عليها مبا اسهم 

في تقليل احلوادث املرورية. 
 وأف���اد احل��ص��ان أن مشروع 
ت��ط��وي��ر ط��ري��ق اجل���ه���راء من 
مشاريع ال��ط��رق الكبرى التي 
تنفذها وزارة االشغال العامة 
بكلفة اجمالية 264.5 مليون 
دينار ومن املتوقع االنتهاء من 
االعمال فيه نهاية 2018 مشيرا 
ال��ى املشروع ميثل نقلة نوعية 
ملنظومة الطرق في البالد والتي 
تعول عليها حكومتنا الرشيدة 
ف��ي اح���داث النهضة التنموية 
امل��ن��ش��ودة وحت��ق��ي��ق ال��رغ��ب��ة 
السامية في حتويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري عاملي.


