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19 سفارة 30 فريقاً تطوعياً و  400 مشارك و  مبشاركة 

محافظ »األحمدي« يدشن أول يوم مفتوح 
ملهرجان القرين الثقافي في احملافظات 

   أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
االع��ت��زاز بالشراكة املثمرة ال��ب��ن��اءة مع 
املجلس الوطني، للثقافة والفنون واآلداب، 
منوها إلى أنها شراكة متثل محطة نوعية 
مم��ي��زة تترجم مواصلة العمل املشترك 
الهادف إلى تنويع األدوات والفعاليات، 
سعيا إلى املزيد من تعزيز املنظومة الثقافية 
واملجتمعية والترويحية المركزيا ، قائال : 
كلنا سعادة بأن  تطل محافظة األحمدي من 
خالل مهرجان القرين الثقافي املتميز الذي 
يحظى برعاية سمو الشيخ جابر املبارك ، 

رئيس مجلس الوزراء.
  وخ���الل ح��ض��وره  أول أم��س ، اليوم 
املفتوح مهرجان القرين الثقافي 25 في 
منتزه األحمدي،  ومبعيته أمني عام املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلاب املهندس 
علي اليوحة واألمني العام املساعد لقطاع 
الثقافة الدكتور عيسي األنصاري، وتفقد 
أجنحة اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة ف��ي املعرض 
املصاحب للفعاليات بحضور ع��دد كبير 
من رؤس��اء وأعضاء السلك الدبلوماسي 
بسفارات ال��دول الشقيقة والصديقة في 
البالد ومختاري مناطق محافظة االحمدي 
ومدير عام األمن العميد علي املري وقيادات 
احملافظة، نوه اخلالد إلى قرب حلول األعياد 
الوطنية متوجها باسمى التهاني إلى 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد وس��م��و ولي 
عهده األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
وعموم أهل الكويت واملقيمني الكرام. كما 
هنأ املجلس الوطني ببلوغ مهرجان القرين 

خمسة وعشرين عاما من النجاح .
وأضاف اخلالد: سعادتنا غامرة ونحن 
ن��رى أهالي محافظة األح��م��دي يسعدون 
ويستمتعون بالفعاليات املتنوعة لهذا 
ال��ي��وم الترويحي الثقافي علي م��دي 12 
ساعة، حيث اشتمل على العديد من األنشطة 
املمتعة، التي جسدت احلرص على جتديد 
محتوي مهرجان القرين في دورته احلالية 
املتميزة واحل��اف��ل��ة باملكونات الثقافية 
والفنية واألدب��ي��ة احمللية واخلليجية 

والعربية والعاملية.
  وأع��رب احملافظ عن الشكر والتقدير 
للقائمني على تنظيم اليوم، من محافظة 
األحمدي واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ، واصفا املجلس بالصرح الثقافي 
ال��وط��ن��ي ال���ذي جن��ح ف��ي تثبيت أق��دام��ه 
بجدارة كراعي للثقافة والفنون واآلداب في 
بلدنا الكويت، وكسفير فوق العادة، على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كما وج��ه اخل��ال��د الشكر إل��ى الشريك 
االستراتيجي الدائم شركة نفط الكويت 
على احتضان منتزه األح��م��دي فعاليات 
اليوم املفتوح، وإلى جميع اجلهات الرسمية 
واألهلية والتطوعية املشاركة وسفارات 
الدول الشقيقة والصديقة ووزارة اإلعالم 
بقطاعاتها املختلفة ومختلف املنصات 
اإلعالمية امل��ق��روءة واملسموعة واملرئية 

التقليدية واإللكترونية.
م��ن جانبه ق��ال املنسق ال��ع��ام لليوم 

املفتوح وم��راق��ب ال��ش��ؤون الثقافية في 
املجلس الوطني للثقافة محمد بن رضا 
إن تنظيم ه��ذا اليوم يأتي في اط��ار تنفيذ 
توجيهات وزير االعالم وامني عام املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واالداب باخلروج 
ال��ى محافظات الكويت املختلفة وتنظيم 
العديد م��ن الفعاليات وال���ورش الفنية 
وشهدنا باألمس أول خطوة لهذا التوجه 
وهي إقامة هذا اليوم في محافظة األحمدي 
ضمن فعاليات مهرجان القرين في دورته 
اخلامسة والعشرين مثمنا التعاون الالفت 

من مسؤولي محافظة األح��م��دي وشركة 
نفط الكويت لتوفير كافة االحتياجات 
لنجاح اليوم املفتوح وتنظيمه على الوجه 

األكمل موجها الشكر لكل املشاركني
وأش��ار بن رضا إلى أن الفعالية ضمت 
أكثر من 400 مشارك و19 سفارة للدول 
الشقيقة والصديقة و 30 فريق تطوعي 
وجمعية نفع عام، إضافة إلى فريق اكسبو 
في ظل حضور جماهيري الف��ت، موضحا 
أن املهرجان ضم ايضا العديد من الفرق 
الفنية واملوسيقية التي القت استحسان 

احل��ض��ور م��ن أه��ال��ي محافظة األح��م��دي 
ومناطق الكويت بوجه عام.

ي��ذك��ر أن ال��ي��وم امل��ف��ت��وح مت تنظيمه 
ب���ال���ت���ع���اون ب���ني م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي 
وامل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي، للثقافة وال��ف��ن��ون 
واآلداب، مبشاركة العديد م��ن اجلهات 
الرسمية واألهلية والتطوعية والبعثات 
الدبلوماسية املعتمدة لدى البالد، وتضمن 
العديد من الفعاليات منها عروض للفرق 
املختلفة وأمسية غنائية كويتية، ومهرجان 

املأكوالت العاملية .

انضمام د. طارق املهدي قورة لعيادات املواساة اجلديدة في »املنقف«

»املواساة اجلديد« يستمر في تقدمي 
خدماته بأعلى معايير اجلودة

أع���ل���ن م��س��ت��وص��ف ع���ي���ادات 
امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن انضمام د. 
ط���ارق امل��ه��دي ق���ورة استشاري 
أم������راض ب��اط��ن��ي��ة إل����ى ع��ي��ادة 
األم�����راض ال��ب��اط��ن��ي��ة باملنقف، 
الفتاً إلى أن العيادة مت جتهيزها 
ب��أح��دث األج��ه��زة الطبية  وذل��ك 
كخطوة لتعزيز اخلدمات املقدمه 
مب��س��ت��وص��ف  ع���ي���ادات امل��وس��اة 

اجلديدة.
ويذكر أن الدكتور طارق شغل 
منصب  أستاذ  أم��راض الباطنية 
بكلية ال��ط��ب بجامعة املنوفية 
وزميل سابق في جامعة نيوكاسل 
- إجن��ل��ت��را – وي��ت��م��ت��ع  ح��ال��ي��اً 
بعضوية اجلمعية  األوروب��ي��ة 

ألمراض الكبد.
وأش���ارت املستشفى ف��ي بيان 
صحفي  إلى أن العيادة متخصصة 
ف��ي تشخيص وع���الج ومتابعة 
أم��راض اجلهاز الهضمي والكبد، 
مرض السكر ومضاعفاتة، إرتفاع 
ضغط الدم، إرتفاع الدهون بالدم، 
أمراض اجلهاز التنفسي وأمراض 

الروماتيزم والنقرس .
وأوض��ح��ت أن  مرحلة العالج  
ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا  ت��ق��دمي ش����رح واف���ي 

للمريض عن كل مرحلة من مراحل 
ال��ع��الج، وامل����دة ال��الزم��ة وع��دد 
اجللسات، وأسلوب املتابعة مبا 
مينح مراجعي العيادة مزيداً من 

األريحية واإلطمئنان.

وأك�������دت إدارة م��س��ت��ش��ف��ى 
امل��واس��اة وعياداتها إل��ى السعي 
الدائم  للتطور والتوسع املستمر 
لعياداتها  وتخصصاتها  خلدمة  

جميع أفراد املجتمع.

د. طارق املهدي قورة
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اخلالد يكرم مسؤولي جمعية قضايا املعاقني

لقطة جماعية مع فريق السيارات القدمية

956 مخيمًا  توجيه اإلنذار لـ  

955 مخيمًا  بلدية الكويت أزالت 
ربيعيًا مخالفًا

أع���ل���ن���ت جل���ن���ة دراس�����ة 
وحتديث امل��واق��ع املخصصة 
ب��ص��ف��ة م��ؤق��ت��ة  للتخييم 
ال��رب��ي��ع��ي ب��ب��ل��دي��ة الكويت 
ع���ن إح��ص��ائ��ي��ة امل��خ��ي��م��ات  
املخالفة التي مت إزالتها في 
احمل��اف��ظ��ات املعنية مبواقع 
التخييم الربيعي، مشيرة في 
هذا اخلصوص إلى أنه قد مت 
توجيه 956 إن��ذارا ملخيمات 
مخالفة وإزال���ة 841 مخيما 
مخالفا بدون ترخيص فضال 
ع��ن إزال����ة 114 مخيما مت 

إستغالله جتاريا .
وكشفت اللجنة عن قيام 
األج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة ب���إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت 
الطرق وفرق الطوارئ وقسم 
إزال���ة امل��خ��ال��ف��ات مبحافظة 
اجلهراء بتوجيه 582 إنذارا 
مل��خ��ي��م��ات م��خ��ال��ف��ة وإزال����ة 
556 مخيما ب��دون ترخيص 
فضال ع��ن إزال���ة 68 مخيما 
مت إستغالله جتاريا في غير 

الغرض املرخص من إجله .
وأشارت اللجنة إلى إنه قد 
مت توجيه 374 إنذارا ملخيمات 
مخالفة مبحافظة األحمدي 
وإزال����ة 285 مخيما ب��دون 
ترخيص من قبل البلدية إلى 
جانب إزالة 46 مخيما مخالفا 

مت إستغالله جتاريا .
كما دعت اللجنة اصاحب 
املخيمات الربيعية الواقعة 
ضمن مواقع التخييم املسموح 
بها بضرورة ترخيص املوقع 
وف��ق��اً للشروط والضوابط 
ال����واردة بالتعميم اإلداري 
رقم1017 /2018  وذلك عبر 
امل��وق��ع االلكتروني اخل��اص 
http://“ ببلدية الكويت
/www.baladia.gov.kw
”جتنباً إلت��خ��اذ  ل��إج��راءت 

القانونية بحقهم

إزالة أحد املخيمات املخالفة

لصق إنذار ملخيم مخالف

29 اجلاري  تنظمه »الكهرباء واملاء« 

الفريج: مؤمتر الترشيد 
الثاني سيعرض جتارب 

مطبقة ومستقبلية
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء الكويتية أن ملتقى الترشيد 
الثاني ال��ذي ستنظمه في 29 اجل��اري سيشهد مشاركة 
واس��ع��ة م��ن 20 جهة ع��ام��ة وخ��اص��ة ل��ع��رض جتاربها 
التطبيقية احلالية ومشاريعها املستقبلية في ترشيد املاء 

والكهرباء.
وقال الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة املياه في الوزارة 
رئيس امللتقى املهندس خليفة الفريج في تصريح صحفي 
أمس السبت إن أعمال امللتقى التي تستمر يومني حتت رعاية 
وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء الدكتور خالد الفاضل 
ستتناول مناقشة 16 ورقة عمل عن ترشيد استخدام الطاقة 

الكهربائية واملاء.
وأكد الفريج مشاركة عدة وزارات ومؤسسات أكادميية 
وبحثية وجهات عسكرية وجمعيات نفع عام في امللتقى 
الذي ستحتضنه مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي 
بهدف تسليط الضوء على جهودها في مجال تطبيق ونشر 

ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء واملاء.
وذكر أن محاور امللتقى تشمل استعراض املشاريع الفنية 
املطبقة في الترشيد والتجارب واملشاريع التوعوية احلالية 
واملستقبلية اضافة ال��ى اخلطط االستراتيجية لتحقيق 

األهداف املنشودة.
وكانت وزارة الكهرباء واملاء نظمت ملتقى الترشيد األول 
عام 2017 بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

رئيس احتاد املكاتب الهندسية  سلم العبد الرزاق والفارس توصيات ملتقى االستشاريني األول 

السلمان: تعزيز التعاون مع »املناقصات املركزية«
لوضع آلية التصنيف االلكتروني 

أك��د رئيس احت��اد املكاتب الهندسية 
وال��دور االستشارية الكويتية املهندس 
بدر السلمان حرص االحت��اد على تعزيز 
ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م م��ع اجل��ه��از امل��رك��زي 
للمناقصات العامة بالدولة ، الفتا الى أنه 
بحث سبل تعزيز هذا التعاون مع رئيس 
مجلس إدارة جهاز املناقصات املركزية  
عبد ال��ل��ه  سعود العبد ال���رزاق ونائبة 
رئيس اجل��ه��از ال��دك��ت��ورة رن��ا عبد الله 
الفارس خالل لقائهما مؤخرا مبقر اجلهاز.

وأوض��ح السلمان ، أن اللقاء تناول 
بحث وتطوير أس��س التسجيل ولوائح 
التأهيل و التصنيف للمكاتب الهندسية 
وال����دور االس��ت��ش��اري��ة الكويتية حيث 
مت التأكيد على أن  االحت���اد يضع كل 
امكانيات اعضائه وخبراتهم للمشاركة 
م��ع اجل��ه��از للنهوض مبستوى تقدمي 
اخلدمات االستشارية وتبادل اخلبرات 
ملافيه املصلحة ال��ع��ام��ة ، مضيفا أننا 
توجهنا أيضا بالشكر الى  رئيس اجلهاز 
ونائبته على ات��اح��ه الفرصة لالحتاد 

من خالل ممثليه  باللجنة التي شاركت 
بها مختلف اجل��ه��ات ذات االختصاص 
لوضع آلية التصنيف االلكتروني وكذلك 
اتاحه الفرصه لتبادل اخلبرات في وضع 

وتطوير هذه اآلليات .
وأش��ار السلمان ال��ى أن��ه قد مت خالل 
االج��ت��م��اع  تسليم ت��وص��ي��ات امللتقى 
الهندسي االستشاري األول ال��ذي نظمه 
االحت��اد بالتعاون مع ع��دد من اجلهات 
العامة واخلاصة ، كما مت تكرمي رئيس 
اجل��ه��از على ح��ض��وره الشخصي حلفل 
االفتتاح ومشاركة اجلهاز واألمامة العامة  

املميزة بامللتقى. 
وأوضح ، أن اللقاء  تناول سبل التعاون 
في إع��داد اللوائح والتسجيل و تأهيل 
وتصنيف  املكاتب الهندسية وال���دور 
االستشارية الكويتية ، مؤكدا أن االحتاد 
قد قام بالتعميم على األعضاء الى االسراع 
بتفعيل تسجيلهم واالل��ت��زام مبتطلبات 
اجلهاز املركزي للمناقصات للمساهمة في 

السلمان مكرما العبد العرزاق ورنا الفارس للمشاركة في ملتقى االستشاريني مشاريع التنمية التي تنشدها الكويت. 
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