
ب��ح��ض��ور امل��س��ت��ش��ار ف��ي ال��دي��وان 
األميري محمد ضيف الله شرار، ورئيس 
جلنة امل��س��اب��ق��ات الشيخ ص��ب��اح فهد 
الناصر، أعلنت اللجنة العليا املنظمة 
لفعاليات مهرجان امل���وروث الشعبي 
اخلليجي في قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية عن فتح باب التسجيل ملسابقات 
وفعاليات املهرجان للموسم اجلديد، 
وذلك في ديوانية شعراء النبط مبنطقة 
صبحان، وال��ذي سينطلق خالل الفترة 
القليلة املقبلة، ويتضمن مسابقات اإلبل 
واخليول والطيور واألغنام بكل فئاتها 

وأصنافها.
وف���ي ه���ذا اجل��ان��ب ق���ال ش����رار في 
تصريح صحفي إن مهرجان امل��وروث 
الشعبي اخلليجي ب��ات قبلة تراثية 
سنويا يجمع أبناء الكويت واخلليج 
ف��ي العديد م��ن الفعاليات املصاحبة 
واملسابقات وال��ب��رام��ج، يستعيد عبق 
امل��اض��ي اجلميل م��ن اإلرث التاريخي 
وال��ث��ق��اف��ي اخلليجي ال��ع��ري��ق ل��أب��اء 
واألج���داد من خ��الل املتاحف واحل��رف 

القدمية وغيرها.

وثمن شرار الرعاية األميرية السامية 
التي يحظى بها املهرجان سنويا من 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ، وتوجيات سموه الكرمية 
في توفير كافة متطلبات القرية التراثية، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا ب��اس��ت��م��رار 

ف��ي ك��اف��ة امل��واق��ع. وأض���اف أن موسم 
امل��وروث الشعبي اجلديد يحمل الكثير 
م��ن املسابقات والفعاليات التراثية 
والرياضية والثقافية، داعيا املواطنني 
واملقيمني وأبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى زيارة قرية الشيخ صباح 

األحمد التراثية التي ستفتتح أبوابها 
ب��دء من التاسع والعشرين من الشهر 
اجل���اري. م��ن جانبه ق��ال رئيس جلنة 
املسابقات الشيخ صباح فهد الناصر 
إن فترة تسجيل املشاركني تستمر ملدة 
عشرة أيام متتالية، حيث سيتم إغالق 
باب املشاركات في اخلامس والعشرين 
من الشهر اجل��اري، الفتا إلى أن اليوم 
األول للتسجيل شهد إقباال جيدا، حيث 
مت تسجيل 130 متسابقا في مسابقات 
االب���ل وال��ط��ي��ور واألغ��ن��ام، كما سيتم 
تسجيل املشاركني في مسابقات اخليول 
الح��ق��ا. ي��ذك��ر أن ق��ري��ة الشيخ صباح 
األحمد التراثية وموقعها في الساملي 
)الكيلو 59( تشهد سنويا مهرجان 
امل��وروث الشعبي اخلليجي ال��ذي يقام 
حت��ت مكرمة سامية م��ن أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد الصباح، ويقام 
العديد من الفعاليات التراثية والثقافية 
والرياضية واحلرف القدمية ومتاحف 
مجلس دول التعاون اخلليجي وغيرها، 
والذي باتت متنفسا عائليا شتويا ألبناء 

الكويت واخلليج.

قال رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بوزارة األشغال العامة 
أنور العازمي  بأنه يتوجه بكل 
التقدير واالم��ت��ن��ان واالح��ت��رام 
باسمه ونيابة عن كافة أعضاء 
مجلس إدارة النقابة  للقيادة 
السياسية بدولة الكويت على 
حسن اختيار وزي���ر األش��غ��ال 
ال��ع��ام��ة د. ج��ن��ان ب��وش��ه��ري 
ملوقعها احلالي على رأس الهرم 
الوظيفي ب��ال��وزارة ، ملا لوحظ 
عليها جلياً وبصفة مستمرة 
م��ن اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ك��اف��ة حقوق 
ومتطلبات العاملني بالوزارة 
الس��ي��م��ا امل��س��ت��ح��ق��ني ل��ل��ب��دالت 
واملكافآت الغير مرتبطة باملرتب 
، األم���ر ال���ذي ينعكس ب��دوره 
على أداء املوظفني بالوزارة من 
حيث اجلدية واملهنية والسرعة 
امل��ط��ل��وب��ة إلجن�����از األع���م���ال 
املكلفني بها وال��ت��ي تتعلق في 

أغلب األحيان بإنشاء وصيانة 
م��ش��روع��ات ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
وال��ف��وق��ي��ة ب��دول��ت��ن��ا احلبيبة 

الكويت . 
وثمن العازمي في تصريح 

صحفي  جهد وزي���ر األش��غ��ال 
العامة الدكتورة جنان بوشهري  
ف��ي متابعة إجن���از امل��ش��اري��ع 
امل��وك��ل��ة ل��ل��وزارة ف��ي املواعيد 
احمل����ددة ووف��ق��اً للمواصفات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ع��اق��د عليها مع 
ال��ش��رك��ات القائمة على تنفيذ 
تلك املشاريع إضافة إلى قيامها 
مبحاسبة الشركات واملقاولني 
الذين يخالفون نصوص العقود 
املبرمة معهم من حيث تأخير 
اإلجن���از أو اإلجن���از على غير 
نصوص العقود التي أبرمت 

معهم . 
وأختتم العازمي تصريحه 
بأن مجلس إدارة نقابة العاملني 
بالوزارة يقدر لوزير األشغال 
العامة مواقفها الداعمة للعمل 
ال��ن��ق��اب��ي وأه��م��ي��ت��ه ف���ي رف��ع 
مستوى الثقافة النقابية بني 

جمهور العاملني بالوزارة . 

أكد وزي��ر األوق��اف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة 
أم��س االثنني ح��رص احلكومة على توفير 
سبل احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني 
واحملافظة على صحتهم وسالمتهم عبر 
استحداث مشاريع وحلول مبتكرة تضمن 
ه��ذا ال��ه��دف وحتقق رؤي��ة )ك��وي��ت جديدة 

.)2035
وقال الوزير الشعلة في كلمته بافتتاح 
مشروع املختبر املركزي لفحص وحتليل 
األغ��ذي��ة امل��س��ت��وردة إن امل��ش��روع أح��د اهم 
املشاريع التي أنشأتها البلدية وفق أحدث 
التصاميم والتقنيات ف��ي منطقة الشرق 

األوس���ط وي��أت��ي ضمن سلسلة مشاريع 
البلدية التي سوف تفتتحها قريبا.

وأوض���ح أن ه��ذا امل��ش��روع سيكون سدا 
منيعا وخ��ط ال��دف��اع األول حلماية صحة 
وسالمة املواطنني واملقيمني ويحقق مقومات 
احل��ي��اة األساسية والتميز م��ؤك��دا حرص 
البلدية على توفير ف��رص عمل للشباب 
الكويتي عبر املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

التي ستطلقها البلدية في املرحلة املقبلة.
وأض��اف أن بلدية الكويت حدثت جميع 
لوائحها وأنظمتها حسب قانون البلدية 
)33( لسنة 2016 كما مت العمل على اصدار 
تراخيص البناء إلكترونيا إلى جانب التراسل 

اإللكتروني بني قطاعات البلدية املختلفة 
من ناحية واجلهات احلكومية من ناحية 
أخرى في سبيل تسهيل املهام على املراجعني 

وتخفيف فترة الدورة املستندية.
وذكر أن تصنيف الكويت تقدم في تقرير 
ممارسة أنشطة األعمال 2020 الصادر عن 
مجموعة البنك الدولي من املرتبة 97 الى 
83 وذلك بفضل العاملني في البلدية الذين 

يسعون إلى تطوير األنظمة.
وأع���رب الشعلة ع��ن الشكر والتقدير 
ملهندسي البلدية وجميع العاملني فيها على 
جهودهم اجلبارة واإلجن��ازات الرائعة التي 

قاموا بها لتطوير العمل.

وفي تصريح صحفي على هامش االفتتاح 
قال الوزير الشعلة: إن املشروع الذي افتتح 
أمس سيتم تسليمه إلى الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية واجل��ه��ات املختصة لتشغيله، 
مبينا أنه املختبر احلكومي األكبر في البالد 
وسيساهم في القضاء على األغذية الفاسدة 
عبر مختبراته املختصة بتحليل جميع 

األغذية.
وأش���ار إل��ى أه��م املشاريع التي ستقوم 
البلدية بافتتحها قريبا ومنها مبنى املجلس 
البلدي ال��ذي يلبي طلبات رئيس وأعضاء 
املجلس البلدي ويحتوي على قاعات رئيسية 
لالجتماعات ومكاتب وص���االت متعددة 

وقاعات تدريب فضال عن مشروع إجناز في 
منطقة الري خلدمة الشباب وعطاءاتهم.

من جانبها قالت املديرة العامة لشؤون 
قطاع املشاريع في البلدية نادية الشريدة 
في كلمة مماثلة: إن مشروع املختبر احليوي 
تقدر مساحته ب� 22 ألف متر مربع ويقع في 
منطقة الشويخ الصناعية ويعمل وفق احدث 

ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة.
وأض��اف��ت الشريدة أن مشروع املختبر 
مراقب بالكاميرات على مدار 24 ساعة من 
الداخل واخلارج مع استخدام نظام التحكم 

لدخول مناطق املختبر املختلفة.  
 وذكرت أن املشروع يتميز بأعلى درجات 

السرية التامة والدقة وعدم تدخل أي عنصر 
بشري ميكن أن يؤثر على سالمة عملية 

استالم وفحص العينات ونتائجها.  
 وبدوره قال مدير مشروع املختبر املركزي 
عبدالرحمن املطيري إن املشروع يتكون من 
مبنيني رئيسيني هما مبنى املختبر ال��ذي 
يشتمل على س��رداب وثالثة أدوار مبسطح 
بنيان يصل إلى 17 ألف متر مربع ويضم 32 

مختبرا إلى جانب غرف اخلدمات اخلارجية.
   وأضاف املطيري أن املبنى اآلخر خاص 
ب��إدارة األغذية املستوردة، مبينا أن الطاقة 
االستيعابية مل��واق��ف ال��س��ي��ارات ملشروع 

املختبر املركزي تصل إلى 264 موقفا.

سيكون سدًا منيعًا وخط الدفاع األول حلماية صحة وسالمة املواطنني واملقيمني 

وزير البلدية يفتتح مشروع املختبر املركزي لفحص وحتليل األغذية املستوردة 

الشعلة خالل جولته في املختبر
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الوزير فهد الشعلة وبعض احلضورالوزير فهد الشعلة خالل افتتاح املختبر

ال��ش��ع��ل��ة: اس���ت���ح���داث م���ش���اري���ع وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة 
»2035 ج�������دي�������دة  »ك�������وي�������ت  رؤي������������ة  حت�����ق�����ق 

ال���ب���ل���دي���ة ح���ري���ص���ة ع���ل���ى ت���وف���ي���ر ف������رص ع��م��ل 
ل���ل���ش���ب���اب ال���ك���وي���ت���ي ع���ب���ر امل����ش����اري����ع ال���ص���غ���ي���رة 
املقبلة امل��رح��ل��ة  ف��ي  ستطلقها  ال��ت��ي  وامل��ت��وس��ط��ة 

السرية  درجات  بأعلى  يتميز  املشروع  الشريدة: 
بشري عنصر  أي  ت��دخ��ل  وع���دم  وال��دق��ة  ال��ت��ام��ة 

130 مشاركًا في اإلبل والطيور واألغنام اليوم األول شهد تسجيل 

إقبال الفت على التسجيل في مسابقات »املوروث الشعبي« 

جانب من عملية التسجيل

ثمن جهود وزيرة األشغال مبتابعة إجناز املشاريع املوكلة للوزارة في املواعيد احملددة 

العازمي: نقابة »األشغال« تشكر القيادة 
السياسية على حسن اختيار الكفاءات القيادية 

أنور العازمي
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املختبر املركزي لفحص وحتليل األغذية املستوردةنادية الشريدة

أك���د امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ف��ي جلسته 
الرئيسية أمس االثنني برئاسة أسامة 
العتيبي ع��دم انتهاء املخطط الهيكلي 
الرابع ووصول موافقة ديوان احملاسبة 

على اإلقليم الشمالي.
وأضاف املجلس أن املخطط الهيكلي 
ال��راب��ع سيستكمل بعد وص���ول األم��ر 
التغييري من )احملاسبة( ليبني تخطيط 
اإلقليم الشمالي ال��ذي سيضم موقع 

مدينة احلرير وجزيرة بوبيان.
وواف��ق املجلس على طلب نسخة من 
عقود النظافة التي وقعتها بلدية الكويت 
مع الشركات اخلاصة وتوزيع نسخة 
م��ن تلك العقود على األع��ض��اء ملعرفة 

تفاصيلها.
وسحب املجلس طلب تشكيل جلنة 
مؤقتة باالئحة الداخلية باملجلس البلدي 
فيما واف��ق على طلبات وزارة األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية تخصيص مواقع 
إلقامة ثالثة مساجد مبنطقة املهبولة 
وال��دوح��ة. واشترط املجلس باملوافقة 

على تقدم الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري بدراسة مرورية كاملة لشبكة 
ال��ط��رق املقترحة وم��واق��ف السيارات 
العتمادها من املجلس البلدي وإزاح��ة 

موقع بنك االئتمان وبنفس املساحة 
املخصصة له البالغ قدرها 2000 متر 
مربع وإزاحة موقع احلكومة مول ليطل 

على شارع الغوص وتعديل مساحته.

ومن البنود التي وافق عليها املجلس 
ك��ذل��ك ت��ع��دي��ل ق���رار امل��ج��ل��س البلدي 
بخصوص أنشطة واجهة شرق البحرية 

لسوق السمك.

أعلن مشروع “أمنية” عن إطالق شراكة بيئية 
جديدة مع جمعية النزهة التعاونية والشركة 
امل��ت��ح��دة إلدارة امل��راف��ق ب��وض��ع نقطة جتميع 
للبالستيك  بفرع اجلمعية في قطعة ثالثة مبحاذاة 

“ستاربكس”.
وثمنت سناء الغمالس أحد مؤسسي “أُمنية” في 
تصريح صحفي شراكة التعاون البيئي مع جمعية 
النزهة التعاونية والشركة املتحدة إلدارة املرافق 
 ،)UFM باضافة نقطة جتميع للبالستيك )أمنية
ال��ذي يأتي تتويجا حل��رص اجلهتني على القيام 
مبسؤوليتها املجتمعية جتاه ترسيخ الوعي البيئي 
من خ��الل مشاركة وتفاعل كافة اف��راد املجتمع، 
وترسيخ سلوك فرز البالستيك من املصدر بهدف 

اعادة تدويره واحملافظة على البيئة من اضراره.
ودع��ت الغمالس أهالي منطقة النزهة الكرام 
التعاون توصيل مايتم جتميعه للحاوية، وتقدمت 
بالشكر ملجلس إدارة جمعية النزهة الكرام بتقدمي 
هذه اخلدمة لسكان املنطقة ممثلة عضو مجلس 
اإلدارة عبدالهادي العوض وأعضاء مجلس إدارة 

اجلمعية، وك��ذل��ك املتحدة الدارة امل��راف��ق التي 
برعايتها مت حتقيق هذه األُمنية مختتمة حديثها 

قائلة:” شكرا للجميع أنتو التغيير”.

»البلدي«: االنتهاء من املخطط الهيكلي
الرابع بانتظار موافقة »احملاسبة«

جانب من جلسة »البلدي«

الغمالس: بالعزمية والتحدي واملسوؤلية املجتمعية سنخدم بلدنا 

»أمنية« ينشر الوعي البيئي
في جمعية النزهة التعاونية

أسامة العتيبيسناء الغمالس


