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يتكون من 5 جسور سيارات مع 3 حارات لكل من االتجاهين

»األشغال«: 29 مليون دينار قيمة 
المرحلة األولى  من طريق الصبية

انتهت وزارة االشغال من املرحلة االولى من حتديث طريق الصبية 
السريع البالغة تكلفته نحو 29 مليون دينار، وقال رئيس قسم تنفيذ 
الطرق السريعة بالوزارة احمد لـ »كونا« امس ان املشروع يتكون من 
خمسة جسور سيارات بطول 23.2 كم مع ثالث حارات لكل من االجتاهني. 
واضاف البحر ان املشروع تضمن اعمال انشاء عبارات خلطوط املاء 
وعبارات لتصريف مياه االمطار ومناهيل خلطوط االتصاالت والكهرباء. 
واشار البحر الى ان الوزارة حرصت على انشاء عبارات خلطوط شركة 
نفط الكويت واعمال انارة الشــــوارع واجلسور والعالمات املرورية 
مع زراعة وتشــــجير من جهة اليسار على طول الطريق. واوضح ان 
املرحلة الثانية ســــيتم االنتهاء منها نهائيا خالل شهرين من تسليم 
املرحلة االولى وبنفس االعمال بطول 22 كم وقد تصل كلفته الى 22.5 
مليون دينار ليكون طريق الصبية السريع مت تنفيذه باجمالي 44.2 
كم. وافاد بان الوزارة تسعى الى حتديث هذا الطريق املهم الستيعاب 

احلركة املرورية احلالية واملستقبلية املتوقعة.
يذكر ان طريق الصبية سيخدم احلركة املرورية املتوقعة خاصة 
بعد ان يتم انشــــاء مدينة الصبية وكذلك استيعاب حركة الشاحنات 

القادمة من ميناء بوبيان املقرر انشاؤه.

م.ناجي العبدالهادي وليندا جنم يفتتحان املعرض

االنتهاء من املرحلة األولى من املشروع

خالل افتتاح معرض عالم المرأة

العبدالهادي: دعم مشروعات الشباب الستغالل أوقاتهم فيما يفيدهم
لميس بالل

افتتح النائب م.ناجي العبدالهادي »معرض عالم 
املرأة« في فندق موڤنبيك املنطقة احلرة ضمن سلسلة 
معارض شركة ڤيال الســـالم للمعارض واملؤمترات، 
وبحضور منظمـــة املعرض واملديرة التنفيذية ليندا 
جنـــم التي قالت اننا اعتدنا علـــى اقامة املعرض في 
ڤيال السالم جنوب السرة ثم في صالة كيفان املتعددة 
االغراض ولرغبـــة العمالء بالتغيير مت نقل املعرض 

الى موڤنبيك.

متيز املعرض بحضور نخبة من سيدات املجتمع 
وعـــدد من االعالميني حلضور املعرض رقم 40 لعالم 
املرأة والذي ضم حتت ســـقف واحد اكثر من 80 جهة 
مشـــاركة تلبي احتياجات املرأة ومستلزمات العيد 
والعروس وذلك مبشاركة العديد من مصممي االزياء 
والتجميـــل والعطور واملختبرات الطبية وشـــركات 
جتهيز العرائس واالكسسوارات واالحذية واصحاب 

احلرف واملشروعات الصغيرة واملبدعني.
واشاد م.العبدالهادي باملعرض خصوصا في ظل 

مشاركة الشباب الكويتي واستغالل وقتهم مبا يفيدهم 
مؤكدا انـــه من املؤيدين لهـــذه املعارض وخصوصا 
املشروعات الصغيرة ودعمها البد منه شاكرا بدوره 
القائمني على املعرض، مضيفا انه من يدعم هذه االفكار 
حتت قبة البرملان. من جانبها اعلنت جنم عن اقامة مؤمتر 
اعداد مثمن عقاري وفق املعايير الدولية في دبي في 15 
اجلــــاري ملدة 5 ايام ومعرض عالم املرأة في 23 اجلاري 
في سفير انترناشيونال ومعرض اقتصادي يجمع نخبة 

الشركات الكبيرة في الكويت في شهر يناير املقبل.

الحجي إلنشاء صناديق تمويل وقفية 
عربية وإسالمية لدعم الفلسطينيين

املخططات الصهيونية، من خالل 
جميع منابر الرأي والتأثير والثقافة 
واملؤمترات والندوات واحللقات 
النقاشية ومناهج التعليم في جميع 
مراحلها لتأكيــــد الهوية العربية 
الشــــريف،  واالســــالمية للقدس 
والعمل على استقطاب أحرار العالم 
لنصرة احلق الفلسطيني العربي 
االسالمي، من خالل حمالت اعالمية 
وقانونيــــة، وثقافيــــة، مبختلف 
اللغات من أجل صناعة رأي عام 
مؤثر وضاغــــط لصالح القضية 
خصوصا مع اختيار القدس عاصمة 
الثقافة العربية لهذا العام. كما شدد 
على ضرورة إقامة املشاريع التي 
تدعم بقاء الفلسطينينيـ  وبخاصة 
املقدسيونـ  في موطنهم عن طريق 
تدشــــني صناديق متويل وقفية 
عربية واسالمية حكومية واهلية، 
لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

في أرض الرباط.

دعــــا رئيس الهيئــــة اخليرية 
االسالمية العاملية يوسف احلجي 
مجددا األمتني العربية واالسالمية 
ـ حكامــــا ومحكومني ـ الى حتمل 
مسؤولياتهم الوطنية واالسالمية 
والتاريخية ازاء حماية املســــجد 
االقصى املبارك والقدس الشريف 
من احملاوالت الصهيونية اآلثمة 
التي تعمل ليال ونهارا على تنفيذ 
التهويد للمقدســــات  ســــيناريو 

االسالمية.
اننــــا نريد  وقــــال احلجــــي: 
النداء احلــــث على ضرورة  بهذا 
توظيــــف كل االمكانــــات العربية 
العالقات  واالسالمية، واستثمار 
مع دول العالم املختلفة للضغط 
علــــى الكيان الغاصــــب، لنصرة 
قضية االقصى وفلسطني، ودعم 
احلقوق الفلسطينية ماديا ومعنويا 
واعالميا، الفتا الى ان أمة املليار 
ونصف املليار مسلم متتلك العديد 
من االوراق التــــي ميكن تفعيلها 
باجتاه نصرة القضية الفلسطينية 
التي تعتبر من أعدل القضايا في 
العالم، وليــــس لنا عذر امام اهلل 
سبحانه وتعالى. وناشد احلجي 
الفصائل الفلســــطينية املتنازعة 
سرعة التصالح والتحلي باالخوة 
الفرقــــة وترك  االســــالمية ونبذ 
املناكفات السياســــية واحلزبية 
الضيقة، والتوحد في خندق واحد 
لصالح الثوابت واحلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني. وحمل احلجي 
كل املثقفني في االمة مســــؤولية 
دعم القضية الفلسطينية وفضح 

يوسف احلجي

في إطار إبراز الدور الكويتي في دعم الدول المحتاجة

سفارتنا في سنغافورة شاركت بسوق خيري للصليب األحمر

كواالملبور ـ كونا: شــــاركت سفارتنا لدى 
جمهورية سنغافورة في السوق اخليري الذي 
أقامته منظمة الصليب االحمر برعاية وحضور 

الرئيس السنغافوري ساليبان رامنثان.
وقال سفيرنا لدى سنغافورة عبدالعزيز 
العدواني في اتصال هاتفي أمس »ان مشاركة 
السفارة في مثل هذه االنشطة تأتي في اطار 
ابراز الدور احلضاري واالنساني الذي تقوم 
به الكويت من خــــالل دعمها للدول احملتاجة 
وتخفيف معانــــاة الشــــعوب املنكوبة جراء 

تعرضها لالوبئة أو الكوارث الطبيعية«.

واضاف »ان السفارة حرصت على املشاركة 
في هذا السوق اخليري وأصرت على ان يكون 
جناح الكويت من اكبر االجنحة املشاركة في 
املعرض وأكثرها متيزا، حيث تلقت السفارة 
العديد من كلمات الشكر واالطراء على وجوده 

وتنوع املنتجات فيه«.
وتقدم الســــفير العدواني بالشكر اجلزيل 
لوزارة اخلارجية والشركات الكويتية وللسيد 
السفارات  العيســــى لدعمهم لنشــــاط  هيثم 
فــــي اخلارج، وذلك عن طريــــق توفيرها لكل 
احتياجاتها من املنتجات الكويتية، باالضافة 

للتحف واملجســــمات التراثية، معتبرا ان هذا 
الدعم كان له عظيم األثر في متيز جناح الكويت. 
وفي نهاية املعرض كرم املنظمون حرم سفير 
الكويت لدى ســــنغافورة افراح الفداغي على 
جهودها في إجناح الســــوق اخليري ومتيز 
اجلناح الكويتي. وقالت الفداغي في تصريح 
مماثل لـ »كونا« انها حترص دائما على املشاركة 
ودعم االنشطة اخليرية واالجتماعية املختلفة، 
مؤكدة انها تسعى من خالل مشاركتها الى ابراز 
دور املرأة الكويتية االجتماعي في كل احملافل 

وعلى مختلف االصعدة.

جناح سفارتنا في سنغافورة


