
أكد محافظ االحمدي الشيخ ف��واز اخلالد 
ان خصوصية محافظة االحمدي كمحافظة 
نفطية، وم��ا تضمه من م��دن سكنية جديدة 
وت��وس��ع��ات عمرانية مستمرة، تستدعي 
االهتمام والتطوير املستمر لسبل احلماية 
املدنية خاصة استحداث مقار جديدة لإليواء 

اضافة الى املوجودة حاليا.
 وخ���ال استقباله م��دي��ر ادارة الوقاية 
املدنية ب��االدارة العامة للدفاع املدني املقدم 
مهندس مشعل سعدون املطيري وع��دد من 
م��س��ؤول��ي االدارة، ن��اق��ش احمل��اف��ظ اخلالد 
مجمل ش���ؤون ق��ط��اع امل��دن��ي فيما يخص 
احملافظة في ظل االوضاع احمللية واالقليمية 
الراهنة واخلصوصية البالغة للمحافظة 
التي تقتضي توفير االمكانات لتحقيق اعلي 
درج��ات احلماية بحكم ماتضمه من منشآت 
بالغة االهمية واحليوية واملساحة الشاسعة 
والكثافة السكانية.  من جانبه أش��ار مدير 
ادارة الوقاية املدنية ب��االدارة العامة للدفاع 
املدني املقدم مهندس مشعل سعدون املطيري 
ال��ى ان اللقاء ج��اء في اط��ار توجيهات مدير 
عام االدارة العامة للدفاع املدني بالتنسيق 
مع محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد لبحث 

التجهيزات وتدابير الدفاع املدني، وتفعيل دور 
احملافظة بشأن مقار االيواء مبناطق احملافظة 
املختلفة. واوض��ح املطيري ان��ه مت االتفاق 
على تشكيل فريق عمل من احملافظة للتنسيق 

مع االدارة العامة للدفاع املدني بشأن حاالت 
الطوارئ وجتهيز مقار االي��واء، الفتا الى ان 
محافظة االحمدي من احملافظات احلساسة 
نظرا لتواجد العديد من املنشات النفطية 

واالقتصادية الهامة داخل نطاقها، الفتا الى 
التنسيق املستمر بني االدارة ووزارات التربية 
والصحة واالشغال والبلدية وكافة اجلهات 

ذات العاقة.
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شخص ألف   315 من  تأسيسها أكثر  منذ  القصر رعت  شؤون  العزب: 
حتت رعاية صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد وبحضور سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس ال���وزراء أقيم 
أمس حفل افتتاح املبنى اجلديد للهيئة العامة 

لشؤون القصر.
وألقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة الدكتور فالح عبدالله العزب 
كلمة ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ك��م��ا ع��رض��ت كلمة 
تسجيلية ملدير عام الهيئة العامة لشؤون 

القصر براك الشيتان.
وعلى هامش حفل االفتتاح أش��اد سموه 
بالدور اإلنساني الذي تقوم به الهيئة منذ 
تأسيسها واجلهود التي يبذلها القائمون 
عليها في أداء رسالتها النبيلة من أجل حماية 

أموال أبناء الكويت املشمولني برعايتها.
وأكد سموه اعتزاز الكويت بدور الهيئة 
ال��ف��اع��ل ف��ي املجتمع م��ن خ���ال اخل��دم��ات 
االجتماعية التي تقوم بها في مختلف انحاء 

ال��ب��اد. وح��ض��ر احل��ف��ل ع��دد م��ن ال���وزراء 
واحملافظني وكبار املسؤولني في الدولة.

وق��ال وزي��ر العدل  وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس األمة الكويتي الدكتور فالح العزب 
ان الهيئة العامة ل��ش��ؤون القصر شملت 
برعايتها منذ نشأتها أكثر م��ن 315 الف 
مواطن الفتا الى حرصها على رعاية نحو 44 

الف حالة تقدم لهم جميع اخلدمات الازمة.
 وقال العزب في كلمة له في حفل افتتاح 
املبنى اجلديد للهيئة العامة لشؤون القصر 
الذي أقيم برعاية سمو أمير الباد وحضور 
سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
ال���وزراء ان طاقة املشروع تقدر ب 1150 
موظفا ويضم مواقف تستوعب 850 سيارة. 
واضاف » ان املغفور له الشيخ احمد اجلابر 
غرس في ارض الكويت اخلصبة دوحة غناء 
وافرة الظال حلوة الثمار يستفيء بظلها كل 
من حرم دفء الوالدين او احدهما ويقطف من 

جناها ويشرب من زاللها كل من ذاق مرارة 
اليتم وكانت تعرف بدائرة اليتم في عام 
1939«.  ولفت الى ان هذه الشجرة ازدهرت 
حتى كبرت واصبحت مبوجب القانون رقم 
67/83 هيئة ش��ؤون القصر والتي تعنى 
بالوصاية على القصر والقوامة على ناقصي 
االهلية وفاقديها واالش��راف على تصرفات 

االوصياء وادارة أموال التي يوصي بها.
وذك��ر انها ب��ذك ص��ارت لبنة ف��ي صرح 
ال��ك��وي��ت االن��س��ان��ي ال���ذي ع��رف��ت ب��ه دول��ة 
الكويت منذ االزل وال���ذي ام��ت��ازت ب��ه عن 
بقية ال���دول مم��ا خولها الن تلقب بدولة 
االنسانية ويلقب سمو امير الباد بقائد 
العمل االن��س��ان��ي. واع���رب ع��ن الشكر لكل 
من ساهم في بناء ه��ذا الصرح مضيفا ان 
املبنى اجلديد يعكس إرادة الدولة وسيرها 
على املنهج الصحيح الذي رسمه سمو امير 

الباد.

سمو الشيخ جابر املبارك يفتتح املبنى

خالل افتتاح املبنى اجلديد للهيئة 

املبارك: »شؤون القّصر« تؤدي رسالة نبيلة حلماية أموال املشمولني برعايتها

»الصحة« تتفق مع »األشغال« على 
برنامج زمني الستالم مستشفى جابر

احلربي واملطوع مع بعض قيادات »الصحة« و»األشغال« خال االجتماع
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املبارك والعزب في جولة داخل املبنى اجلديداملبارك يزيح الستار عن اللوحة التذكارية 

سمو الشيخ جابراملبارك يتلقى درعا د. فالح العزب متحدثا

ريا�ض عواد 

عقد اليوم مؤخرا اجتماع بني وزارت��ي الصحة 
ووزارة األش��غ��ال العامة على مستوى ال���وزراء 
د.ج��م��ال منصور احلربي وزي��ر الصحة وم.عبد 
الرحمن املطوع وزي��ر األش��غ��ال العامة وحضره 

عدد من قيادات الوزارتني وقد مت خال االجتماع 
االت��ف��اق على وض��ع برنامج زمني لقيام وزارة 
الصحة باالستام التدريجي ملستشفى جابر من 
وزارة األشغال متهيدا لتشغيل املستشفى بصورة 

تدريجية وافتتاحه رسميا.

بحث استعدادات »الدفاع املدني« حلاالت الطوارئ

 اخلالد: خصوصية »األحمدي« تقتضي توفير 
اإلمكانات لتحقيق أقصى درجات احلماية

الشيخ فواز اخلالد خال لقائه مسؤولي »الوقاية« بالدفاع املدني

جلنة اختصاصات »البلدي« تناقش 
مشروع تأهيل وتطوير املنطقة 

الدبلوماسية غرب »مشرف«

بلدية »مبارك الكبير« تزيل
6 مخالفات 115 إعالنا وحترر   

حترير مخالفة

كشفت إدارة العاقات العامة ببلديه الكويت عن 
قيام النوبة أ من فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بحملة علي احملافظة وذلك تزامنا مع 
احلملة التي أطلقتها إدارة العاقات العامة حتت 

شعار #بتعاونكم_جنملها.
وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير ناصر الهاجري بأن احلملة أسفر 
عن حترير 6 مخالفات تنوعت مابني تشغيل احملل 
في غير الغرض املرخص له، إقامة إعان مخالف 

اشتراطات التي صدر علية الترخيص ومت إزالة 
115 إعان مخالف مبختلف األحجام.

ونوهت إدارة العاقات العامة اجلمهور في حال 
وج��ود أي شكوى تتعلق باحملات التي تتداول 
املواد الغذائية بعدم التردد باالتصال على اخلط 
1844448 الساخن أو التواصل عبر حساب 
@kuwmun البلدية مبواقع التواصل االجتماعي 
وذال��ك التخاذ كافة اإلج���راءات القانونية اجتاه 

الشكوى.

يوسف الصقعبي 

إزالة إعان مخالف

ريا�ض عواد 

ت��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة 
املُ��ك��ل��ف��ة مل��م��ارس��ة 
اختصاصات املجلس 
ال��ب��ل��دي، اجتماعها 
رق��م ) 5 /2017 ( 
مساء اليوم األربعاء 
ب��رئ��اس��ة امل��ه��ن��دس 
محمد بوشهري حيث 
أوض��ح األم��ني العام 
ل��ل��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ي��وس��ف الصقعبي 
بأن اللجنة ستبحث 
خال اجتماعها عدد 

من املواضيع.
ك����م����ا ت���ن���اق���ش 
اللجنة في اجتماعها 
وزارة  ط�����ل�����ب 

اخلارجية املوافقة على مشروع تأهيل وتطوير املنطقة 
الدبلوماسية  بغرب مشرف وبحضور ممثلني من وزارة 

اخلارجية ووزارة األشغال العامة وهيئة الطرق. 
 وطلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
تخصيص مسار خط أنابيب خلدمة مشروع استيراد الغاز 

الطبيعي املسال في منطقة الزور.
باإلضافة إلى املقترحات املقدمة للجنة املؤقتة ملمارسة 

إختصاصات املجلس البلدي. 
باإلضافة إلى العديد من الطلبات واملواضيع املقدمة من 

املواطنني واجلهات والوزرات احلكومية.

محافظة »األحمدي« تنظم غدا ملتقاها 
التوعوي والترفيهي الثاني 

 تنظم محافظة األحمدي الكويتية 
غ���دا اخل��م��ي��س امل��ل��ت��ق��ى ال��ت��وع��وي 
ال��ت��رف��ي��ه��ي ال��ث��ان��ي ض��م��ن م��ش��روع 
)محافظتي أج��م��ل( ال���ذي يتضمن 
أنشطة تهدف إلى التوعية في مجاالت 
عدة أهمها الصحة والبيئة والزراعة 

يتخللها فعاليات ترفيهية وفنية.
 ويقام امللتقى في مجمع )كويت 
ماجيك( في منطقة أبوحليفة بالتعاون 
م���ع ج���ه���ات رس��م��ي��ة ومجتمعية 
وتطوعية ستقدم ما لديها من خبرات 
وذل��ك حتت رعاية وحضور محافظ 

األحمدي الشيخ فواز اخلالد.
 وق���ال م��دي��ر إدارة املكتب الفني 
ب��احمل��اف��ظ��ة م��ن��س��ق ع����ام م��ش��روع 
)محافظتي أجمل( إبراهيم الفودري 
ل��� )ك���ون���ا( أم���س ال��ث��اث��اء إن ه��ذا 
امللتقى يجسد مسارات عدة ملشروع 
)محافظتي أج��م��ل( ال��ذي انطلق في 

شهر أبريل 2015.
 وأض���اف ال��ف��ودري أن م��س��ارات 
مشروع )محافظتي أجمل( هي التزيني 
والتخضير واحملافظة على البيئة 
والتنمية البشرية املستدامة والصحة 
والشباب والرياضة وتلبية احتياجات 
ذوي اإلعاقة إضافة إل��ى املسؤولية 

املجتمعية والسياحة العائلية.
 وأكد حرص احملافظ الشيخ فواز 
اخلالد على استمرار تنظيم امللتقى 

سنويا بهدف توعية وتثقيف أبناء 
محافظة األحمدي في نواح عدة أهمها 
الصحة والبيئة وال��زراع��ة من خال 
مشاركة جهات عدة تقدم ما لديها من 

خبرات ومعلومات في هذا املجال.
 وذكر أن امللتقى جمع أكثر من 20 
جهة من جمعيات نفع ع��ام وجهات 
خ��اص��ة ب��ه��دف امل���زج ب��ني اجلانبني 
التوعوي والترفيهي الفتا إلى مشاركة 
جلنة ال��ت��راث الكويتي التي ستقدم 
ورش عمل لكل املقتنيات الكويتية 
إضافة إل��ى مشاركة امل���زارع يوسف 
الكريباني الذي سيوزع نحو 5 آالف 
شتلة زراع��ي��ة م��ج��ان��ا ع��ل��ى جميع 

املشاركني.
 ويهدف امللتقى التوعوي الترفيهي 
الثاني حملافظة األحمدي إلى التوعية 
في مجاالت عدة أهمها الصحة والبيئة 
وال��زراع��ة وذل��ك عبر مشاركة جهات 
عديدة إضافة إلى إقامة عروض فنية 

شعبية.
 ويتخلل امللتقى إج��راء فحوصات 
طبية وحملة للتبرع بالدم عن طريق 
بنك ال��دم املركزي ع��اوة على وجود 
س��ي��ارة طبية لفحص السكر تابعة 
ملعهد دس��م��ان للسكري غلى جانب 
عروض فنية شعبية وتوزيع شتات 

نباتية مختلفة.
 وت��ش��ارك ف��ي امللتقى جهات عدة 

منها قطاع السياحة ب��وزارة اإلعام 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب واجلمعية الكويتية للتراث 
ومعهد دسمان للسكري وبنك الدم 
امل��رك��زي والبنك التجاري الكويتي 
وجمعية القلب الكويتية واجلمعية 
الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان 
واجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني 

وحملة )كان(.
 وت��ش��ارك أي��ض��ا الهيئة العامة 
للبيئة واجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة وجمعية املهندسني الزراعيني 
الكويتية وجمعية امل��ي��اه الكويتية 
وف��ري��ق )ح��ي��اة( التطوعي حلماية 

احلياة الفطرية.
 كما ت��ش��ارك شركة نفط الكويت 
قسم الزراعة والبيئة والنادي الكويتي 
لأللعاب الذهنية وامل���زارع الكويتي 
يوسف الكريباني والفريق الكويتي 
لتربية طائر ال��ب��وم وف��ري��ق الريش 
احلساس ومشروع )غ��راس( إضافة 
إلى رعاية إعامية من وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( وجريدتي )األنباء( 

و)الراي( ومجمع )كويت ماجيك(.
 وك����ان امل��ل��ت��ق��ى األول حملافظة 
األح��م��دي ق��د أق��ي��م ف��ي 11 نوفمبر 
املاضي مبشاركة العديد من اجلهات 
الرسمية واألهلية املعنية بالصحة 

والسامة البيئية.


