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سمو األمير عزى الملك حمد بن عيسى
في وفاة عائشة آل خليفة

نائب األمير أجرى اتصا ًال برئيس وزراء البحرين
معزي ًا بوفاة شقيقته

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية �إلى امللك حمد بن
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ملك البحرين �أعرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته بوفاة املغفور لها ب�إذن الله تعالى �سمو ال�شيخة عائ�شة
بنت �سلمان �آل خليفة ،مبتهال �سموه �إلى املولى جل وعال �أن يتغمدها بوا�سع
رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته و�أن يلهم جاللته والأ�رسة املالكة الكرمية جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية �إلى �أخيه
امللك حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ملك البحرين �ضمنها �سموه خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة املغفور لها ب�إذن الله تعالى �سمو ال�شيخة
عائ�شة بنت �سلمان �آل خليفة� ،سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمدها بوا�سع
رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء بربقية تعزية
مماثلة.
وبعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية �إلى �أخيه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء البحرين
�أعرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة �شقيقته املغفور
ال �سموه
لها باذن الله تعالى �سمو ال�شيخة عائ�شة بنت �سلمان �آل خليفة ،مبته ً
�إلى املولى جل وعال �أن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته و�أن
يلهم �سموه والأ�رسة املالكة الكرمية جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية �إلى �أخيه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء البحرين
�ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة �شقيقته املغفور لها ب�إذن
الله تعالى �سمو ال�شيخة عائ�شة بنت �سلمان �آل خليفة� ،سائال �سموه املولى
تعالى �أن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته .كما بعث �سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تعزية مماثلة.

• سمو أمير البالد

محليات

الزمانان نقل تهاني صاحب السمو

�أجرى �سمو نائب الأمري ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد ات�صاال هاتفيا
ب�أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
وزراء البحرين �أعرب فيه �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
ب��وف��اة املغفور ل��ه��ا ،ب����إذن الله
تعالى� ،سمو ال�شيخة عائ�شة بنت
�سلمان ب��ن حمد �آل خليفة ،طيب
الله ثراها ،داعيا املولى عز وجل
�أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته
ومغفرته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته
و�أن يلهم الأ��سرة املالكة الكرمية
وال�شعب البحريني ال�شقيق جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.
وقد �شكر �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
وزراء البحرين �أخ��اه �سمو نائب
الأمري ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
على هذه امل�شاعر الطيبة التي تعك�س
متانة العالقات الأخوية بني البلدين
وال�شعبني ،متمني ًا ل�سموه دوام
ال�صحة والعافية والعمر املديد.
• سمو نائب األمير

رئيس الوزراء عزى نظيره البحريني

إلى رئيسي جمهورية سان مارينو

�أج��رى �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء ات�صا ً
ال هاتفي ًا مع �أخيه �صاحب ال�سمو
امللكي خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء
البحرين عرب خالله عن خال�ص العزاء و�صادق
املوا�ساة ل�سموه بوفاة �شقيقته املغفور لها �سمو

ال�شيخة عائ�شة بنت �سلمان �آل خليفة.
ودعا �سموه خالل االت�صال املولى القدير �أن يتغمد
�سموها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته و�أن
يلهم اال��سرة اململكة الكرمية يف البحرين جميل
ال�صرب وال�سلوان.

الكويت حريصة
على تطوير

العالقات على

مختلف األصعدة
بين البلدين

ال صحة لتعليمات البدء بإصالح شوارع محافظتي العاصمة وحولي

«األشغال» :فرش الطرق السريعة األكثر
تضرراً في جميع المحافظات

• سامي الزمانان أثناء تقدمي التهنئة

نقل القائم ب�أعمال �سفري الكويت املحال لدى
�سان مارينو امل�ست�شار �سامي الزمانان تهاين
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح االحمد الى
رئي�سي الدولة املنتخبني لتن�صيبهما على ر�أ�س
�أقدم و�أ�صغر جمهورية م�ستقلة.
ج��اء ذل��ك خ�لال املرا�سم الر�سمية لتن�صيب
«القبطانني الو�صيني» «رئي�سي ال��دول��ة»
اجلديدين يف �سان مارينو نيكوال �سيلفا وميكيلي
موراتوري خلفا للرئي�سني مريكو توما�سوين
ولوكا �سانتوليني املنتهية واليتهما ن�صف
ال�سنوية بح�ضور الزمانان ور�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية الأجنبية املعتمدين.
وقالت �سفارة الكويت يف بيان �إن القائم بالأعمال

حمل الى رئي�سي جمهورية �سان مارينو تهاين
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد والتمنيات لهما
بالتوفيق والنجاح يف واليتهما والى �شعب �سان
مارينو ال�صديق مبزيد من االزدهار.
وذك��ر البيان ان امل�ست�شار ال��زم��ان��ان �أكد
للرئي�سني بهذه املنا�سبة حر�ص الكويت
وحكومتها على تعميق وتطوير عالقات ال�صداقة
مع �سان مارينو وتعزيز التعاون الثنائي على
خمتلف الأ�صعدة ل�صالح البلدين.
من جانبهما تقدم الرئي�سان بال�شكر للكويت على
حر�صها على ح�ضور مرا�سم التن�صيب رافعني
�أطيب التحيات الى �سمو امري البالد معربني عن

تقديرهما الكبري لدور �سموه االن�ساين وجهوده
الرائدة وملكانة الكويت الدولية.
كما �أكدا رغبة �سان مارينو يف توطيد وتطوير
العالقات الثنائية والتعاون الدبلوما�سي يف
املحافل الدولية.
وجرت املرا�سم التقليدية لتن�صيب «القبطانني
الو�صيني» اللذين يتم انتخابهما كل �ستة �أ�شهر
وفق الأع��راف الد�ستورية يف «�ساحة احلرية»
وذلك برفع علم اجلمهورية على ايقاع الن�شيد
الوطني ثم حتية ممثلي البعثات الدبلوما�سية
بق�رص «فاللوين» انتهاء بحلف اليمني باللغة
الالتينية القدمية وتو�سم «و�شاح املعلم الأكرب»
ل�سان مارينو.

• إميان العمر

�أك��د الناطق الر�سمي با�سم وزارة
الأ�شغال العامة م�.إميان العمر �أنه
ال �صحة ملا يتم تداوله ب�أن �إ�صالح
ال��ط��رق �سيبد�أ ب�شوارع حمافظتي
العا�صمه وحويل اوال ثم املحافظات
االخ���رى ،حيث ان ال���وزارة لديها
عقود ل�صيانة الطرق بكل حمافظة
وكل عقد له برنامج زمني م�ستقل عن
الآخر.
وقالت العمر �إنه بناء على برنامج
تنفيذ خطة حت�سني �أع��م��ال تنفيذ
و�إن�شاء و�صيانة الطرق �سيتم البدء
بفر�ش الطرق ال�رسيعة الأكرث ت�رضر ًا
وبعدها وبالتزامن الطرق الرئي�سية
وال��ط��رق الفرعية للمناطق وذلك
لكافة املحافظات.
و�أ�ضافت ب�أنه جار ا�ستكمال تنفيذ
�أعمال فر�ش اال�سفلت بالأماكن التى

مت ق�شطها م��ن ط��ري��ق امل��ل��ك فهد
ال�رسيع باجتاه مدينة الكويت �شماال
وملدة � 12ساعة والذي ي�شمل �أعمال
حت�سني طريق الدائري الرابع وو�صلة
الدوحة ،وكذلك جار عمل معاجلات
على طريق الدائري ال�ساد�س ا�ستعدادا
للبدء ب�أعمال الفر�ش ومن ثم طريق
الدائري ال�سابع والفحيحيل ال�رسيع
طريق  30وطريق املقوع وتباعا
طريق الدائري اخلام�س وذلك وفقا
للربامج الزمنية املقررة لإ�صالح
جميع الطرق ال�رسيعه املت�رضرة
ب�إذن الله.
و���ش��ددت العمر على ��ض�رورة اخذ
املعلومات من امل�صادر الر�سمية
ومتابعة ح�ساب وزارة الأ�شغال
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي وذلك لتجنب اال�شاعات.

في انطالق أولى طائرات الجسر اإلغاثي لتقديم العون لمتضرري السيول والفيضانات

 40طن ًا من المساعدات اإلنسانية الكويتية إلى إيران
ب�أمر من �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح االحمد قائد العمل الإن�ساين
انطلقت ام�س اولى طائرات اجل�رس
االغاثي الكويتي متوجهة اليران
لتقدمي العون ملت�رضري �سيول
وفي�ضانات اجتاحت مناطق عدة
فيها.
وحتمل هذه الطائرة نحو  40طنا
من امل�ساعدات ،ا�ضافة الى فريق
تطوعي كويتي ي���ؤك��د باعماله
النبيلة ان النبع االن�ساين للكويت
ال ين�ضب و�سيبقى م����ا�ؤه ظم�أ
املحتاجني يف العامل دون متييز
بني �شعب و�آخر.
من جانبها �أعلنت جمعية الهالل
الأحمر الكويتي توجه �أولى طائرات
اجل�رس اجلوي الإغاثي الكويتي الى
ايران مل�ساعدة املت�رضرين جراء
ال�سيول والفي�ضانات التي اجتاحت
عددا من مناطقها وذلك بناء على
توجيهات �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح قائد
العمل الإن�ساين.
وقال رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
د .هالل ال�ساير ان اقالع طائرة
كويتية حمملة بالأدوية واملواد
الغذائية وم�ضخات �سحب املياه
ي���أت��ي ترجمة حل��ر���ص الكويت
�أم��ي�را وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا على
م�ؤازرة املت�رضرين جراء ال�سيول
والفي�ضانات يف ايران.
وذك��ر ال�ساير ان الطائرة التي
�أقلعت من قاعدة عبدالله املبارك
اجلوية حتمل على متنها  40طنا
من امل�ساعدات االغاثية ،م�شريا
ال��ى ان هناك تن�سيقا وتعاونا
م��ب��ا��شرا م��ع وزارة اخلارجية
الكويتية و�سفارتها يف طهران
و�سفارة ايران يف الكويت والهالل
االحمر الإيراين للعمل على توزيع
امل�����س��اع��دات على املت�رضرين

الفاضل« :البترول الكويتية»

ملتزمة بتوظيف الكويتيين
حديثي التخرج

جدول بأعداد الكويتيين المعينين لدى
مؤسسة البترول خالل السنوات األربع األخيرة

بال�رسعة املمكنة.
واو���ض��ح ان ه��ذه الرحلة ت�أتي
�ضمن �سل�سلة من التحركات التي
تقوم بها اجلمعية لتقدمي العون
والإغ��اث��ة ل��ه���ؤالء املت�رضرين،
معربا عن ال�شكر للنائب االول
لرئي�س جمل�س ال���وزراء ووزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص �صباح االحمد
اجلابر ال�صباح على جهوده يف
ت�سيري هذا اجل�رس اجلوي.
و�أ�شاد بجهود ادارة امل�ستودعات
الطبية بوزارة ال�صحة التي �سارعت
الى توفري االدوية الالزمة ب�شكل
عاجل ،معربا عن تقديره للجهود
التي تبذلها ال�سلطات االيرانية
للتن�سيق وال��ت��ع��اون لو�صول

الطائرة التي �سيتبعها عدد اخر
م��ن ال��ط��ائ��رات االغ��اث��ي��ة .و�أك��د
حر�ص اجلمعية على امل�شاركة
يف اجلهود الإن�سانية التي تقوم
بها الكويت يف �ضوء توجيهات
�سمو ام�ير البالد بتقدمي الدعم
وامل�ساندة الالزمني للمت�رضرين
من ال�سيول والفي�ضانات التي
�رضبت ايران اخريا.
من جانبه قال نائب رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية �أنور احل�ساوي �إن
طائرات اجل�رس اجل��وي �ستحمل
على متنها طرودا غذائية وطبية
وم�ضخات ل�سحب املياه� ،إ�ضافة
�إل��ى فريق تطوعي من اجلمعية
لال�رشاف على توزيع هذه املواد.

و�أ�ضاف احل�ساوي �أن اجل�رس اجلوي
الإغاثي �سيتوا�صل خالل الأيام
املقبلة ،مبينا �أن اجلمعية حتمل
على عاتقها �إر�سال امل�ساعدات
الإغاثية �إلى املت�رضرين يف �إيران
ب�صورة عاجلة.
وا�شار الى �أن �إر�سال هذه الطائرات
املحملة بامل�ساعدات الإن�سانية
يج�سد ت�ضامن ال�شعب الكويتي
مع ال�شعب الإي��راين والإ�سهام يف
تخفيف معاناة �ضحايا الفي�ضانات
وال�سيول.
و�أك��د اهتمام اجلمعية مبتابعة
امل�ستجدات يف املناطق املت�رضرة
يف �إيران ودرا�سة وتقييم الو�ضع
الإن�ساين وتقدمي امل�ساعدات يف
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كتب حمد احلمدان:

• هالل الساير متوسطا ً فريق «الهالل األحمر»

الساير :تشمل أدوية ومواد غذائية ومضخات لسحب المياه

ال�سنوات املالية

�أعداد التعيينات يف القطاع النفطي

�ضوء ما يتم ر�صده من الفريق
امليداين للجمعية ال��ذي �سي�صل
�ضمن اجل�رس اجلوي الإغاثي.
و�أع����رب احل�����س��اوي ع��ن ال�شكر
لوزارة الدفاع الكويتية لت�سخري
ال��ط��ائ��رات ووزارة اخلارجية
الكويتية على امل�ساهمة يف �إجناح
املهمة الإن�سانية.
وكان جمل�س الوزراء كلف جمعية
الهالل الأحمر الكويتية بت�أمني
املعونات بال�رسعة املمكنة بناء
على �أمر �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد قائد العمل الإن�ساين
وذلك ب�سبب خطر ال�سيول التي
جت��ت��اح اي���ران منذ  17مار�س
املا�ضي و�إخ�لاء عدد من القرى
يف حمافظة «خوز�ستان» جنوب
غرب �إيران.

�أك���د وزي���ر ال��ن��ف��ط وزي��ر
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء خالد
ال��ف��ا���ض��ل ان م�ؤ�س�سة
ال�����ب��ت��رول ال��ك��وي��ت��ي��ة
وال�رشكات التابعة لها
ملتزمة بتوظيف الكويتيني
ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج وذوي
اخل�ب�رة م��ن خ�ل�ال و�ضع
اخلطط ال�سنوية للقوى
العاملة.
وبني الفا�ضل يف رده على
�س�ؤال برملاين حول ماهي
خطة م�ؤ�س�سة البرتول
لتعيني ال�شباب الكويتي
حديثي التخرج و�أ�صحاب
اخلربة للعمل يف القطاع

ال��ن��ف��ط��ي ان التوظيف
و���س��د ال�����ش��واغ��ر وتلبية
احتياجات الدوائر يتم عن
طريق ا لإعالنات حلديثي
التخرج وذوي اخلربة من
حملة ال�شهادات اجلامعية
والدبلوم ،باال�ضافة �إلى
ال��ت��ع��ي�ين ب��االت��ف��اق مع
الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ب�شكل
مبا�رش حلملة دبلوم ت�شغيل
العمليات والتمري�ض.
و�أرف��ق الفا�ضل ب�إجابته
على ال�����س���ؤال الربملاين
ج��دوال ب�أعداد الكويتيني
املعينني ل��دى قطاعات
ال��ب�ترول منذ ع��ام 2014
حتى نهاية عام .2018

