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«الطرق» افتتحت آخر نفق في «طرق جنوب السرة»
والصفار لـ «األنباء»: ٩٩٫٨٪ نسبة إجناز املشروع

عاطف رمضان

افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري فجر الثالثاء (اليوم) آخر نفق 
في مشروع تطوير طرق وجسور في 
منطقة جنوب السرة للعقد رقم ط/٢٥٦. 
وقال مهندس املشروع م.محمد الصفار 
في تصريح لـ «األنباء» إن نسبة اإلجناز 
في أعمال هذا العقد بلغت حوالي ٩٩٫٨٪، 
مشيرا إلى أنه جار السير في إجراءات 

االستالم االبتدائي للعقد.
وأوضح أن آخر نفق في املشــروع 
هو نفق دائم مؤدي من طريق ٤٠٤ إلى 
طريق ٤٠٠ (محيط منطقة الوزارات) 
ضمن أعمال املشروع، ويحقق هذا النفق 
االنسيابية املرورية للخروج من طريق 

٤٠٤ باجتاه طريق ٤٠٠.
وزاد قائال: بذلك تكون أعمال املشروع 
قد مت إجنازها بالكامل وافتتاحها بنجاح، 
وجار استكمال أعمال أصباغ اجلسور 
النهائيــة للمشــروع  والتشــطيبات 
وتســوية التربة باإلضافــة إلى أعمال 

نظافة املوقع.
ويعد مشروع تطوير طرق وجسور 
منطقة جنوب السرة من أهم مشاريع 
تطويــر البنية التحتية فــي الكويت، 
واخلاص بإنشاء وصيانة طرق وجسور 
فــي محيط مستشــفى جابــر األحمد، 
وقطاعات من طريق الدائري السادس 
وامللك فهد، ويتكون املشروع من إنشاء 
وصيانة الطرق واجلســور واألنفاق، 
وخزان رئيسي لتجميع مياه األمطار، 
باإلضافة إلى الصرف الصحي وصرف 
األمطار واخلدمات األخرى، وبقيمة ٩٤ 

مليون دينار.
وحيث مت إنشــاء عدد ١٤ جســرا (٨ 
جسور علوية و٦ جسور سطحية) وأن 

الطول اإلجمالي للطرق التي مت تطويرها 
في املشروع، حوالي ٢٠ كيلومترا تقريبا، 
إضافة إلى إنشاء عدد ٤ أنفاق وجسرين 
مشــاة. هذا، وأعربت هيئــة الطرق عن 

شكرها إلى جميع اجلهات املعنية التي 
أبدت تعاونا خالل فترة تنفيذ املشروع، 
ما ساهم في حل كافة العوائق والتحديات 

التي واجهت هذا املشروع احليوي.

مهندس املشروع أشار إلى أنه يجري اآلن جتهيز إجراءات «التسليم االبتدائي» للعقد

أحد املداخل في املشروع

ً املشروع على موعد مع «التسليم االبتدائي» قريبا

م.محمد الصفار

الطول اإلجمالي للطـرق التي مت تطويرها يبلـغ ٢٠ كيلومترًا تقريبًا
٩٤ مليون دينار تكلفة املشـروع ويضم ١٤ جسـرًا منها ٨ جسور علوية 
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اجلاراهللا: ١٠٠ مليون الجئ في العالم بحاجة للمساعدة والعودة الطواعية

أسامة دياب

أكد مساعد وزير اخلارجية 
الســفير  لشــؤون املنظمات 
عبدالعزيز اجلاراهللا اهتمام 
السياسية  الكويت وقيادتها 
دائمــا بدعــم الالجئني حول 
العالم دون أي متييز، مضيفا 
العالــم بحاجــة إليجــاد  أن 
حلول جذرية ألزمة الالجئني 
الذين بلغ عددهــم نحو ١٠٠ 
مليون الجئ، وذلك عبر إرادة 
سياسية صادقة من املجتمع 
الدولي حلل جذور النزاعات 
وحتقيــق العــودة الطوعية 

لالجئني إلى منازلهم.
جاء ذلك خالل حفل أقامته 
لــألمم  الســامية  املفوضيــة 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
الالجــئ  «يــوم  مبناســبة 
العاملي»، حتــت رعاية وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وحضور مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املنظمات 
السفير عبدالعزيز اجلاراهللا 
ممثال عن راعي احلفل، حتت 
شــعار «أي شــخص كان.. 
أينما كان.. وفــي أي زمان.. 
له احلق في التماس األمان»، 
واســتضافت احلفل الشيخة 
حصة الصباح في دار اآلثار 

حظيت بــه الكويت من األمم 
املتحدة بتسميتها مركزا عامليا 
للعمل االنساني وسمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
«قائــدا للعمــل االنســاني»، 
مؤكدا استمرار نهج الكويت 
الرامــي للســالم بتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، مشــددا على 
ان الكويــت تدعم دائما احلل 

دول ويشارك بجهد فعال في 
خطط طويلة وقصيرة املدى 

ملساعدة هؤالء.
لــن  الكويــت  أن  وأكــد 
تتأخر في مد يد العون ودعم 
الالجئــني، مشــددا علــى أن 
املسؤولية مشتركة بني جميع 
الــدول ولن تســعى الكويت 
وحدهــا لرفع معانــاة هؤالء 
ألنهــا دولة صغيــرة ولديها 

الالجئني، ولكن هذه املؤمترات 
تتبعهــا متابعة، موضحا ان 
الكويــت دائما مــا تلتزم مبا 
تتعهد به وحتث الدول على 

املساعدة.
وبخصــوص حصول مها 
البرجــس على منصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي للصليب 
والهالل االحمر قال: ســعداء 
التــي  الكويتيــة  بالكــوادر 
متثلنا باخلارج فقبل حصول 
البرجــس على هــذا املنصب 
حصــل د.هالل الســاير على 
عضوية االحتاد وهذا يرجع 
إلى  إلــى جهودهم  باإلضافة 
الســمعة الطيبة التي تتمتع 
بها الكويت دوليا، كما فازت 
رحاب بورسلي برئاسة جلنة 
لــذوي االعاقة  األمم املتحدة 

وحصلت على ١٥١ صوتا.
بدورهــا، ذكــرت ممثلة 
املفوضيــة الســامية لألمم 
الالجئني  املتحدة لشــؤون 
لدى الكويت نسرين ربيعان 
أن اليــوم العاملــي لالجئني 
هــذا العــام مختلــف متاما 
في ظل األعــداد التاريخية 
والتــي بلغــت ١٠٠ مليون 
فبلغ عــدد املهجرين جراء 
احلروب والعنف واالضطهاد 
وانتهاكات حقوق اإلنسان 

السياسي للنزاعات من خالل 
احلوار والوساطة والتفاوض 
وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة 
ومبادئ القانون الدولي، كما 
أينمــا كان  تدعــم اإلنســان 
ودون متييز، مشــيرا الى ان 
الكويت لديها مشاريع مستمرة 
ملساعدة الالجئني والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية له مشروعات في ١٠٥ 

اســتحقاق وخطــة تنمويــة 
حتتاج إلــى دعم وال بد على 
الدول الكبرى أن تلعب دورا 

في هذا املجال.
وحول وجود آلية كويتية 
للضغط علــى الدول املانحة 
التزاماتهــا، قــال: ال  لدفــع 
ميكن لدولة أن تضغط على 
دولــة تعهدت مبســاعدة من 
خــالل مؤمترات أقيمت لدعم 

٨٩٫٣ مليون شخص بزيادة 
تصل إلى ٨٪ عن العام الذي 
ســبق وأكثــر مــن ضعف 
العدد الــذي كان عليه قبل 

١٠ سنوات.
وتابعــت الربيعــان: بناء 
على تقرير االجتاهات العاملية 
الصــادر مــن املفوضية هذا 
الشهر ميثل األطفال ٤٢٪ من 
مجموع الالجئني والنازحني، 
البلــدان  اســتضافت  كمــا 
املنخفضة واملتوسطة الدخل 
٨٣٪ من الالجئني، بينما منحت 
أقــل البلدان منــوا اللجوء لـ 
٢٧٪ من املجموع العام، وجاء 
أكثر من ثلثي الالجئني ٦٩٪ 
من خمسة بلدان فقط، وهي 
سورية ٦٫٨ ماليني، ڤنزويال 
٤٫٦ ماليني، أفغانســتان ٢٫٧ 
مليون، جنوب السودان ٢٫٤ 
مليون وميامنار ١٫٢ مليون، 
مشــيرة الــى أهميــة تكاتف 
اجلهود مــن دول وحكومات 
وأفــراد وجمعيــات خيريــة 
وقطاع خاص لدعم األنشطة 
اإلنسانية في سبيل التخفيف 
من معاناة األشــخاص الذين 
يقعون حتت والية املفوضية 
وتلبية احتياجاتهم الطارئة 
في أكثر من ١٣٧ بلدا ومنطقة 

تعمل بها املفوضية.

أكد خالل االحتفال بـ «يوم الالجئ العاملي» اهتمام الكويت وقيادتها السياسية دائماً بدعم الالجئني دون أي متييز

القائم باألعمال األميركي جيم هولتسنايدر والسفير األوكراني وليد اخلشتي وحرمه

السفيران السعودي األمير سلطان بن سعد والقطري علي آل محمود          (زين عالم) سفير البحرين صالح املالكي ود.طارق الشيخ السفير عبدالعزيز اجلاراهللا والسفيرة التركية عائشة كويتاك ونسرين الربيعان

اإلسالمية وبحضور شركاء 
املفوضية من القطاع احلكومي 
واخلاص واخليري وممثلي 
الديبلوماســية  البعثــات 
واملنظمات الدولية، باإلضافة 
إلى مشاركة نخبة من الفنانني 
بعرض لوحات تعبر عن شعار 

هذا العام.
وأعــرب اجلــاراهللا عــن 
فخره واعتزازه بالتقدير الذي 
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الربيعان: ٨٩٫٣ مليونًا إجمالي عدد املهجرين جراء احلروب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسانالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يعمل في ١٠٥ دول ويشارك بجهد ملساعدة الالجئني 

اكتمال أعمال جميع الشبكات التي تخدم املشروع


