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   أكد سفير دولة الكويت لدى تركيا 
غسان الزواوي اهمية املنتديات الثقافية 
بني البعثات الدبلوماسية باعتبارها 
جتسيدا للسياسة اخلارجية الكويتية 
بالتعايش وقبول اآلخر واالطالع على 

ثقافات الدول األخرى.
وج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح للسفير 
الزواوي ل� )كونا( على هامش مشاركة 
سفارة الكويت مساء أمس األول باحدى 
فقرات حفل )اليوم العاملي للغة األم( 
ال���ذي نظمته س��ف��ارة ب��ن��غ��الدش في 

العاصمة التركية انقرة.
واشار ال��زواوي الى اعتماد الكويت 
قبل استخراج النفط على السفر كجزء 
أساسي ملوارد املواطنني والدولة مضيفا 
ان جتارتها مع الهند وأفريقيا ونقل 
البضائع عبر العراق وزجنبار وعمان 
ودول اخ���رى ساهما ف��ي م��د جسور 

املعرفة والتفاهم مع الثقافات األخرى.
وس��ل��ط ال��ض��وء على االث���ر الكبير 
ملشاركة سفارة الكويت في املنتديات 
الثقافية مبينا ان اجل��ان��ب الثقافي 

»أحيانا يفوق اجلانب السياسي«.

وذك��ر السفير ال���زواوي ان الشعر 
وال��غ��ن��اء وامل��وس��ي��ق��ى وال���ع���روض 
املسرحية لها جمهور يعنى بالكمال 
واإلجادة وهذه سمة الثقافة بينما سمة 

السياسة قد يتردد البعض في قبولها 
أو رفضها.

واض���اف ان م��ش��ارك��ة ال��ك��وي��ت في 
احملفل العاملي متثلت في فقرة شعرية 

ألقاها امللحق الدبلوماسي بالسفارة 
ج��راح املسعود وش��ارك بأبيات شعر 
جميلة اب��رزت دور الكويت في املجال 

الثقافي الذي تتميز به.

م��ن جهته اع���رب سفير بنغالدش 
ل��دى تركيا عالمة صديقي عن شكره 
ل��س��ف��ارات دول ال��ك��وي��ت وال��ب��رازي��ل 
وال��دمن��ارك والكونغو واندونيسيا 

وقرغيستان وتركيا على مشاركتها في 
فقرات احلفل الذي شهد تنوعا ثقافيا في 
عروض الغناء والرقص وإلقاء الشعر 

واملسرح.

واوض����ح ف��ي ك��ل��م��ة خ���الل احلفل 
ان اليوم العاملي للغة األم هو احياء 
لذكرى )شهداء اللغة( وهم طلبة من 
مختلف املعاهد واجلامعات البنغالية 
الذين ضحوا بأرواحهم في تظاهرات 
العاصمة البنغالية دك��ا ف��ي فبراير 

1952 لالعتراف بلغتهم األم )بانغال(.
وأض���اف ان ال��ي��وم ي��ص��ادف ذك��رى 
اعتراف منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونسكو( ب��ه في 
نوفمبر 1999 ف��ي ب��اري��س وم��ن ثم 
اق��راره رسميا باجلمعية العامة لألمم 

املتحدة.
وذكر صديقي ان الهدف من االحتفال 
السنوي هو احياء ذكرى )شهداء اللغة( 
في جميع أنحاء العالم وتعزيز الوعي 
الشامل بالتنوع اللغوي والثقافي 
وت��ع��دد ال��ل��غ��ات ح���ول ال��ع��ال��م خللق 

تضامن وفق تفاهم وتسامح وحوار.
وحتتفل منظمة )يونسكو( باليوم 
العاملي للغة األم للعام احلالي حتت 
شعار )نحو مستقبل مستدام من خالل 

تعليم متعدد اللغات(. 

السفير غسان الزواوي
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فرقة تركية تؤدي فقرة غنائية في حفل اليوم العاملي للغة األم في أنقرة

ق��ال وكيل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 
الدكتور مطر املطيري اننا نحتفل في مناسبة غالية 
على نفوسنا جميعا اال وه��ي االح��ت��ف��ال بأعيادنا 
الوطنية املجيدة حيث ان احتفالنا بالعيد الوطني 
ال���س���ادس واخل��م��س��ني وي���وم ال��ت��ح��ري��ر ال��س��ادس 
والعشرين يأتي مواكبا لإلحتفال بذكرى عطرة وهي 
الذكرى احلادية عشر لتولي سمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد مسند اإلم���ارة ليقود وطننا العزيز 
ال��ى مزيد من االجن���ازات على الصعيدين الداخلي 

واخلارجي.
ولفت املطيري في كلمته خالل مهرجان االحتفاالت 
الوطنية الذي اقامته مراكز تنمية املجتمع حملافظتي 
الفروانية والعاصمة حتت شعار »فرحة وطن« مساء 
امس االول ان هذا االحتفال يؤكد احلس الوطني الذي 
يتمتع به القائمون على املراكز ومايقومون به في 
تنمية احلس الوطني ودعم األنشطة االجتماعية على 
نحو يتسق وتوجهات وأه��داف الدولة الطموحة في 

هذا املجال.
وفي سياق اخر قال املطيري في كلمه له مبناسبة 

االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وع��ي��د التحرير 
مبحافظة االحمدي قسم اخلدمة املتنقلة للمسنني ان 
كويتنا تعيش هذه االيام فرحة ذكرى اليوم الوطني 
وعيد التحرير فأكتست ارض��ه��ا خضرة وزه��ورا 

وتوشحت بيرقها وزان جبينها در منثور.
وق��ال املطيري ان اهتمام الكويت بأبنائها كان 
وسيبقى بإذن الله عالمة من عالمات الرقي والتقدم 
وعدوة من دعوات ديننا االسالمي احلنيف وحق من 
حقوق املواطن على الوطن يراه اجلميع جليا مبا ينعم 
به من االم��ن واالم��ان وص��ون الكرامة وحفظ ال��ذات 

والكيان.
وأش���ار ال��ى ان ال��ك��وي��ت حفظت ح��ق��وق ابنائه 
عامة القوي والضعيف وامليسور وامل��ع��وز فسنت 
القوانني ووضعت التشريعات ل��ذوي االحتياجات 
اخلاصة من أشخاص ذو إعاقة ومسنني وإح��داث 
ومجهولي الوالدين لتضمن لهم حياة كرمية وتوفر 
لهم احتياجاتهم وتبحث قضاياهم وحتيطهم بالعناية 
وحتفظهم بالرعاية وتؤمن لهم تواجدهم بني أسرهم 

وذويهم وتعوض من فقد القدرة على العناية بنفسه.

 املطيري يكرم إحدى املشاركات

مراكز تنمية املجتمع في »الفروانية« و»العاصمة« 
احتفلت باألعياد الوطنية حتت شعار »فرحة وطن«

احلصان: »األشغال« تستعد الفتتاح طريق خدمي 
ملشروع تطوير طريق اجلهراء 

ريا�ض عواد 

حتضر وزارة االش��غ��ال لفتح طريق 
خدمي خلدمه مستشفى البحر للعيون 
بدايه االسبوع القادم ضمن مشروع تطوير 
طريق اجل��ه��راء وال��ت��ي تصل تكلفته الى 

264.76 مليون دينار كويتي. 
وق���ال الوكيل املساعد لقطاع الطرق 
املهندس أحمد احلصان في تصريح صحفي 
أن مشروع تطوير طريق اجلهراء يعتبر 
من إجمالي اخلطه االستيراتيجية التي 
وضعتها وزارة األشغال العامة في دولة 
الكويت لتطوير شبكة الطرق في الدولة. 
يتألف املشروع من  17.7 كم من اجلسور 
العلوية بطريقة القطع املسبقة الصب 
ومنها 7.3 كم بطريق اجلهراء الرئيسي 
و2.4 كم للطرق املتقاطعة معها و8 كم من 
املنحدرات )ال��رام��ب��ات(. وتتضمن أعمال 
اإلنشاء طريق منخفض بطول 620 مترا 
وجسرين بأحد ال��دوارات وعشرة جسور 
للمشاة. وتتضمن أعمال الطرق باملستوي 
األرضي 3.4 كم بطريق اجلهراء الرئيسي، 
و15.1 ك��م م��ن ط��رق اخل��دم��ة. وتتضمن 
أعمال املرافق الرئيسية 3.5 كم من مجارير 
األم��ط��ار، و33 ك��م م��ن حت��وي��الت خطوط 

املياه، و8 كم من حتويالت مجاري الصرف 
الصحي، و51 ك��م م��ن حت��وي��الت خطوط 
الكهرباء، و12 ك��م م��ن م��س��ارات خطوط 
الهاتف. ويتضمن العقد،، إنشاء 5 تقاطعات 

طرق و7 دوارات.
وأض��اف احلصان الى أن املشروع يقع 
في اجلانب الغربي ملدينة الكويت ابتداءا 
من بوابة اجلهراء )دوار اجلهراء( وينتهي 

بعد دوار األمم املتحدة. 

ويهدف املشروع الى الفصل بني حركة 
املرور العابرة وحركة املرور احمللية ورفع 
القدرة االستيعابية لطريق اجلهراء مما 
سيؤدي الى التقليل من االزدح��ام املروري 
وخفض نسب احل���وادث امل��روري��ة ورف��ع 

مستوى اخلدمات ملستخدمي الطريق. 

  من بوابة اجلهراء إلى طريق املطار ومن 
دوار األمم املتحدة إلى طريق املستشفيات 
)منطقة الصباح الطبية( وم��ن وطريق 
املستشفيات إلى طريق الغزالي ومن طريق 
الغزالي إل��ى طريق املطار تقاطع طريق 

الغزالي.

م. أحمد احلصان

طريق خدمي

الدبوس: بلدية »األحمدي« 
11191 معاملة أجنزت 

2016 في 
 

كشفت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
التقرير السنوي الدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية محافظة االحمدي لسنة 2016 من حيث 
االجمالي العام للمعامالت اخلاصة بالبناء والهدم 
والترميم واالض��اف��ة والتجديد، حيث بلغ االجمالي 

للمعامالت 11191 معاملة.
 وفي هذا السياق صرح مدير ادارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية م. سعود الدبوس ان فرع بلدية محافظة 
االحمدي يقوم بتخليص املعامالت وفقا ملعايير انظمة 
وقوانني البلدية وان االدارة تسعى لتمكني املواطنني 
الستكمال اج���راءات املعاملة من خ��الل تقدمي خدمة 

افضل ووقت اقل.
 واض���اف ال��دب��وس ان اج��م��ال��ي امل��ع��ام��الت التي 
تخص السكن اخلاص بلغت 8833 معاملة وللسكن 
االستثماري 2229 معاملة ولقسائم التجاري 108 

معاملة وقسائم الصناعي 21 معاملة.
ون��وه ال��دب��وس ان االدارة في في عامها املنصرم 
ستزيد من كفاءة اداء العمل لتكون بذلك قد حققت 
الهدف املرجو اليه وهو خدمة املواطنني في حال وجود 

اي عقبات او تعطيل.
 ودع��ت ادارة ال��ع��الق��ات العامة ببلدية الكويت 
امل��واط��ن��ني واملقيمني ف��ي ح��ال وج���ود اي استفسار 
اوشكوى بعدم التردد باالتصال على اخلط الساخن 
)184448( والذي يعمل على مدار الساعة او التواصل 

kuwmun@ عبر مواقع التواصل االجتماعي

العواد: بلدية »العاصمة« 
2979 معاملة  أجنزت 

العام الفائت
 

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
االحصائية السنوية إلدارة التراخيص الهندسية 
بفرع بلدية محافظة العاصمة بإجناز 2979 معاملة 

وحتصيل رسوم اجماليها 16،844 د.ك
وف��ي ه��ذا السياق اوض��ح مدير ادارة التراخيص 
الهندسية نزار العواد بأن املعامالت بلغ عددها 2979 
معاملة، واشتملت ع��دد 677 تراخيص بناء جديد 
برسوم بلغت 4245 د.ك، وعدد 1926 ترخيص تعديل 
واضافه برسوم بلغت 9980 د.ك، وعدد 255 ترخيص 
ه��دم برسوم بلغت 2250 د.ك، وع��دد 55 ترخيص 
ترميم برسوم بلغت 275 د.ك، وع��دد 52 ترخيص 
زراعة برسوم بلغت 52 د.ك، وعدد 14 ترخيص مظلة 

برسوم بلغت 14 د.ك.
وأشار العواد بان عدد الردود على وزارة التجارة 
بلغت 5467 رد، اما عدد الكتب الصادرة من االدارة الى 

مختلف االدارات بالبلدية بلغت 863 كتاب.

حمالت نفذتها النوبة »ب« بقسم إزالة املخالفات 

176 مخالفة متنوعة بلدية العاصمة حررت 
كشفت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية ال��ك��وي��ت ع��ن تنفيذ النوبة 
)ب ( التابعة لقسم إزال��ة املخالفات 
بالعاصمة عدة حمالت ميدانية على 
احملالت واملطاعم واملخازن املوجودة 
في مناطق الشرق والقبلة والشويخ 
للتأكد من صالحية امل��واد الغذائية 
التي تقدم للمواطنني واملقيمني والتي 
أسفرت عن مصادرة وإتالف )2( طن 
و250 كيلو من املواد الغذائية املنتهية 

الصالحية وحترير )176( مخالفة.
 وب��دوره أوض��ح مدير فرع بلدية 
محافظة العاصمة املهندس عمار 
العمار ب��أن األجهزة الرقابية بفرع 
احملافظة تقوم بتنفيذ حمالت ميدانية 
مفاجئة ف��ي مختلف امل��ن��اط��ق بناء 
على توجيهات مباشرة م��ن رئيس 
قطاع محافظتي العاصمة ومبارك 
الكبير املهندس فيصل صادق بتكثيف 
احل��م��الت الرقابية على أم��اك��ن بيع 
وت��داول امل��واد الغذائية والتأكد من 
صالحيتها إلى جانب مخالفة وغلق 

أي مخالف للوائح وأنظمة البلدية. 
 وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر رئ��ي��س قسم 
إزال��ة املخالفات بالتكليف مبحافظة 
العاصمة أحمد املطيري بقيام مفتشي 
النوبات الثالثة بالقسم على التفتيش 
بصفة دورية في كافة املناطق التابعة 
للمحافظة لرصد اي مخالفة والعمل 
على تطبيق اللوائح واألنظمة على 
امل���خ���ازن امل��خ��ال��ف��ة ل��الش��ت��راط��ات 
الصحية وات��خ��اذ ك��اف��ة اإلج���راءات 
القانونية بحق املخالفني، م��ؤك��داَ 
على عدم التهاون في صحة وسالمة 

املستهلكني.
 وأضاف املطيري بأن النوبة )ب( 
قامت بتنفيذ ع��دة حمالت ميدانية 
مستمرة على مدار الساعة على بعض 
مناطق احملافظة ل��رص��د املخالفني 
واملتالعبني بصحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني إلى جانب القيام مبصادرة 
املواد الغذائية الفاسدة قبل توزيعها 

على االس���واق وأم��اك��ن بيع وت��داول 
املواد الغذائية.

وأش�����ار امل��ط��ي��ري أن احل��م��الت 
التفتيشية أس��ف��رت ع��ن م��ص��ادرة 
وإت����الف )2( ط��ن و250 ك��ج��م من 
امل��واد الغذائية الفاسدة إل��ى جانب 
حت��ري��ر ع��دد )176( مخالفة منها 
)60( مخالفة تخص االغذية حيث 
متثلت في تخزين مواد غذائية منتهية 
الصالحية احمل���ددة على عبواتها 
وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا، 
وعدد )116( مخالفة إعالن باإلضافة 
إل���ى حت��ري��ر ق����رار إت����الف وق���د مت 
ات��الف الكمية. كما دع��ا املطيري من 
أص��ح��اب ش��رك��ات األغ��ذي��ة وأم��اك��ن 
بيع وت��داول املواد الغذائية بالكشف 
والتأكد من تواريخ صالحية وانتهاء 

املواد الغذائية التي بحوزتهم بصفة 
دورية، داعيا إياهم التوجه على الفور 
ملركز البلدية التابعة لهم في حال 
وجود مواد غذائية منتهية الصالحية 
لديهم باملخازن وتسليمها للبلدية 
حتي يتسنى لهم القيام بإتالفها قبل 
استكشافها من قبل مفتشي البلدية 
مم��ا يعرضهم للمسائلة القانونية 

وغلق مخازنهم.
وجت��در االش���ارة بانه ش��ارك في 
احل��م��الت ك��ل م��ن رئيس قسم إزال��ة 
املخالفات بالتكليف أحمد املطيري 
وم��ش��رف ال��ن��وب��ة )ب( ع��ل��ي م��راد 
وامل��ف��ت��ش��ني ف��ه��د امل��ش��ع��ان وعيسي 
القطان وفهد احليان وأحمد الشريكة 
وم��ح��م��د ح��س��ني ال���ن���اص���ر وع��ل��ي 

احلشاش.

جانب من احلملة

تتمات

تركيا إليران
ودع��������ت ت����رك����ي����ا احل���ك���وم���ة 
اإلسرائيلية، أمس األربعاء، إلى وقف 
ما وصفته “بسياسات االستيطان 
غ��ي��ر املشروعة” ع��ل��ى األراض����ي 

الفلسطينية.

ج���اء ذل���ك ف���ي م��ؤمت��ر صحافي 
إلبراهيم كالني، املتحدث باسم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. 
وندد أردوغ��ان في وقت سابق بقرار 
إسرائيل بتكثيف بناء املستوطنات 
ف��ي الضفة الغربية ووص��ف��ه بأنه 

“استفزاز مطلق”.

وأعلنت إسرائيل الشهر املاضي عن 
خطط لبناء 3000 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية. وقننت 
كذلك بأثر رجعي نحو أربعة آالف 
وح��دة بنيت على أراض فلسطينية 
خاصة، وهو حترك أث��ار إدان��ة األمم 

املتحدة واالحتاد األوروبي.


