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افتتح »املهرجان الثقافي الـ 17 للطفولة والناشئة« ومعرض »اللي ماله أول ماله تالي«

احلمود: غرس قيم االنتماء في نفوس الناشئة
وربطهم بتراث اآلباء واألجداد

وبرامج ثقافية عديدة لشريحة 
مهمة في املجتمع وهي شريحة 
الطفل والناش����ئة، الفتا إلى 
ضرورة ان تكثف مؤسسات 
الدولة جهودها لتزويد األطفال 
باملهارات احلياتية الالزمة لبناء 
مستقبل زاهر مليء بالعطاء 
ومتطلع لالرتقاء، مشيرا الى 
أن فريق مركز ضوى اليادة 
وضع هذه الفئة نصب عينه 
إميانا منه بأهميتهم في بناء 
املجتمعات ورقيهم، مش����يدا 
باملبادرة التي جاءت للمشاركة 
مع املجلس الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب ممثلة في 
»مراقبة ثقاف����ة الطفل« في 
الفعالي����ات املقامة س����نويا 
لألطفال حتت اسم املهرجان 
الثقافي لألطفال والناشئة ال� 
17. ومتنى الصانع أن تتضافر 
اجلهود في استغالل طاقات 
األطفال والناش����ئة وش����غل 
أوقات فراغه����م مبا هو نافع 
وجيد، وان يكون املركز قدوة 
للشباب في العمل التطوعي 
الذي يس����هم بشكل فاعل في 
بناء املجتمع وتطوره، وتبادل 
اخلب����رات املفيدة وبث الثقة 
في النفس، مؤكدا على أنه من 
منطلق حرص مركز ضوى 
اليادة التطوعي على احملافظة 
على املوروث الشعبي، سيقام 
معرض تفاعلي بعنوان »اللي 
ماله أول ماله تالي« يحتوي 
على معلوم����ات تراثية عن 
البيئ����ات البحري����ة والبرية 
وع����رض منوع لبعض املهن 
القدمية، والتي تهدف الى غرس 
حب العمل واجلد واالجتهاد في 
نفوس الناشئة، موضحا أنه 
الى جانب ذلك سيقام أكثر 24 
ورشة فنية وثقافية وحرفية 
بهدف إكس����ابهم املعلومات 
املختلفة لشغل أوقات فراغهم 

فيما هو مفيد.

املعرفة، ليك����ون قادرا على 
مواجهة الصعاب، وميتلك من 
مقومات النجاح ما يساعده 
على اإلجناز، مش����يرا الى ان 
تلك هي رؤية املجلس الذي 
يس����عى ال����ى حتقيقه����ا من 
خالل املهرجان الثقافي ال� 17 
للطفولة والناش����ئة، لنضع 
م����ن خالله أطفالن����ا في أول 
الطريق للسبيل الى حتديد 
هويته. وأكد الدويش على ان 
دور املجلس يتمثل في تنمية 
وبناء جميع املواهب األدبية 
والفنية والثقافية، مش����يرا 
الى أن ذلك لي����س بالغريب 
على الكويت التي سعت الى 
وجود صرح ثقافي كاملجلس 
الوطن����ي للثقاف����ة والفنون 
واآلداب وأوكل����ت الي����ه تلك 
املهام. وأضاف أن هذا املهرجان 
خير دليل وبرهان على حجم 
اجلهد املبذول لتحقيق أسمى 
األهداف، مبينا ان ذلك جتلى 
بوضوح من خالل ما يقدمه من 
أنشطة وفعاليات. وتابع قائال: 
ان املجلس من خالل املهرجان 
لم ينس اجلانب التراثي ومدى 
أهميته في املعرفة التاريخية، 
متمثال ف����ي املعرض التراثي 
الذي يقدمه املهرجان بعنوان 
» الل����ي ماله أول ماله تالي«، 
مبينا أنه ليس التوجه الوحيد 
فهناك توجه أيضا الى احملافظة 
على البيئة م����ن خالل إعداد 
دورات إعادة التدوير واملزيد 
الفعاليات وورش العمل  من 
املختلف����ة التي تنمي مواهب 
الطفل، بالتعاون مع أحد أهم 
املراكز التطوعية وهو مركز 
الي����ادة متمثال في  ض����وى 
عبداحملسن الصانع والعاملني 
معه. من ناحيته أكد رئيس 
مركز ضوى اليادة عبد احملسن 
الصانع أن إقامة هذا املهرجان 
جاء امتدادا ملهرجانات سابقة 

ومع����ززا لقي����م الوس����طية 
والتسامح مع التمسك بعقيدته 

السمحاء.
وأض����اف ان م����ا ميي����ز 
ه����ذا املهرجان ه����و حتقيق 
اس����تراتيجية املجلس التي 
تدعو الى الشراكة مع املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص، الفتا 
الى ان مشاركة جمعية تطوعية 
ممثلة في مركز ضوى اليادة 
الفعال����ة لتنظيم  بجهودهم 
املهرجان الذي يحتوي على 
أكثر من 30 نش����اطا متنوعا 
ذات صلة بالت����راث والبيئة 
كانت مبثابة خطوة في االجتاه 
الصحي����ح، متمنيا ان يحقق 
املهرجان األهداف املرسومة 
له، متوجها بجزيل الش����كر 
للمتطوعني عل����ى جهودهم 
في إجناح املهرجان وأنشطته 
وكذلك املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب. 
م����ن جانبه أش����ار األمني 
الثقافة  العام املساعد لقطاع 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب د.بدر الدويش 
إلى أن الطفل والناش����ئة هم 
صناع املستقبل ونافذة الغد 
وبني����ة املجتم����ع التحتية، 
الفتا ال����ى أنه اذا أحس����نت 
اعدادهم فكأنك أعددت جيشا 
ذا عتاد سالحه العلم وعتاده 

كريم طارق

أكد وزي����ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ سلمان 
احلمود أن انطالق املهرجان 
الثقافي للطفل والناشئة في 
حلته ال� 17، جاء تأكيدا على 
مدى اهتمام الكويت حكومة 
ومجتمعا بالطفولة والناشئة 
باعتبارهم مستقبل الوطن ومن 
يحملون مسؤولية الوطن في 
املس����تقبل، متمنيا أن حتقق 
فعاليات وأنش����طة وبرامج 
املهرجان����ات الهادف����ة صقال 
للطفولة والناشئة، وتسهم 
في غرس قيم االنتماء لوطنهم، 
وربطهم بتراث اآلباء واألجداد، 
وتنم����ي العدي����د مواهبه����م 
ومهاراتهم التي يكتسبونها. 
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحافي له مساء أمس األول 
عل����ى هامش حف����ل افتتاح 
املهرجان الثقافي ال� 17 للطفولة 
والناش����ئة وافتتاح املعرض 
التراثي »اللي ماله أول ماله 
تالي« حتت رعايته وحضور 
األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م. 
العام  اليوح����ة واألمني  علي 
املساعد لقطاع الثقافة د. بدر 
الدويش، وذلك في قاعة معجب 
الدوسري مبركز عبدالعزيز 

حسني الثقافي مبشرف.
أك����د احلم����ود على  كما 
ح����رص املجل����س الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
تنفيذ التوجيهات الس����امية 
للقيادة احلكيمة في توسعة 
تلك األنشطة، ونشرها على 
مستوى احملافظات بالشراكة 
مع املجتم����ع املدني والقطاع 
اخلاص، أمال في إعداد جيل 
قادم واع بقيم اآلباء واألجداد، 

فقرة فنية تؤديها مجموعة من الزهرات

)محمد هاشم( الشيخ سلمان احلمود وم.علي اليوحة ود.بدر الدويش مع املشاركني في افتتاح املعرض 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

�آل �لـحـ�ص الگرام

لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

سلمى عبداملجيد احلص
أرملة املرحوم/ عبدالله عبدالفتاح احلص

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

إعالن بيع باألظرف املغلقة
تعلـن وزارة ال�شـ�ؤون االجتمـاعية والعمـل  

جلنـة ت�شفيـة جمعيـة ال�شيـخ فهـد االأحمد االإن�شانية 

واأجهزة  ومنق�الت  واأثــاث  �شيارات  بيع  يف  رغبتها  عن 

كهربائية واإلكرتونية واأدوات منزلية ومكتبية م�شتعملة

وذلك بطريقة الأظرف املغلقة، بعد احل�شول على كرا�شة ال�شروط 

من مقر جلنة ت�شفية جمعية ال�شيخ فهد الأحمد الإن�شانية مقابل 

)10( دنانري كويتية، يومي الربعاء واخلمي�س املوافقني 2015/8/5، 

2015/8/6 من ال�شاعة 6 م�شاًء اإىل ال�شاعة 9 م�شاًء، وتتم املعاينة والبيع 
ال�شهداء قطعة  ال�شيخ فهد الأحمد الإن�شانية، مبنطقة  مبقر جمعية 

رقم 1 �شارع رقم 3 منزل رقم 94، خالل يومي الحد والثنني املوافقني 

2015/8/9، 2015/8/10 من ال�شاعة 5 م�شاًء اإىل ال�شاعة 7 م�شاًء.

لال�شتف�شار )96662566 / 55736555(

نشر أنشطة 
الطفل على 

مستوى 
احملافظات 
بالشراكة مع 

منظمات املجتمع 
املدني والقطاع 

اخلاص

الدويش: 
املهرجان يعكس 

توجه املجلس 
الوطني للثقافة 

في تنمية مواهب 
وقدرات الطفل 

والناشئة

األحمد: التنسيق
بني كل اجلهات احلكومية 

للمحافظة على البيئة

أكد املدير الع���ام للهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبداهلل األحمد أهمية التنسيق 
بني اجلهات احلكومية واألهلية واخلاصة للمحافظة 
عل���ى بيئة الكويت من خالل تطبيق قانون حماية 

البيئة اجلديد رقم 42 الصادر في 2014. 
وشدد الش���يخ عبداهلل خالل االجتماع الثاني 
ملجلس إدارة الهيئة على ضرورة إنش���اء عدد من 
األقسام واإلدارات اجلديدة بالهيئة لتتوافق ومتطلبات 
القانون اجلديد وااللتزامات املنوطة بالهيئة كجهة 

إشرافية على كل قطاعات الدولة.
وق���ال إن الهيئة حريصة على التوافق بش���أن 
آليات تنفيذ القانون مع كل األطراف، مشيرا الى ان 
االجتماع ناقش موضوعات عدة مثل صدور القرار 
الوزاري بإغالق املسلخ املركزي في العاصمة والبدء 
بإجراءات إعادة بنائه مبا يتوافق مع االشتراطات 
البيئية والصحية وحتويل عمليات الذبح إلى مواقع 

أخرى مبا يلبي حاجة املواطنني واملقيمني.
وأضاف ان االجتماع ناقش ايضا املشكالت البيئية 
الناجتة عن موسم التخييم وما مت اتخاذه من إجراءات 
للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن، 
موضحا انه مت تشكيل جلنة إعداد مسودة الالئحة 

التنفيذية لقانون البيئة.
وبني ان اللجنة قامت بالتنسيق مع كل اجلهات 
املعنية بالدول���ة إلدراج متطلباتهم ضمن الالئحة 
مبا يتوافق مع القوان���ني واملسؤولي���ات املنوط��ة 

به��م.
وذكر ان اللجنة عقدت ورشة عمل الشهر املاضي 
بحضور املختصني من مؤسس���ات الدولة املعنية 
ومؤسسات املجتمع املدني لتعزيز وجهات النظر 
املتباينة بهدف تس���هيل تطبي���ق النظم واللوائح 

والقوانني املتعلقة بالبيئة.

الشيخ عبداهلل األحمد مترئسا االجتماع الثاني ملجلس إدارة هيئة البيئة

اجلسار يفتتح اليوم »وحدات توربينية« في الصبية

4.334 ماليني دينار لتحسني شبكة املياه

الغنيم: »األشغال« تقوم بتنفيذ ما يقارب الـ42 مشروعاً

االنتهاء من مشروعي جمال عبد الناصر 
وطريق اجلهراء عام 2016

املركزية.
من جهة اخرى تنفذ الوزارة 
قريبا مشروعا إلجراء حتسينات 
واضافات على شبكة املياه القائمة 
في جميع املناطق بقيمة اجمالية 
4.334 ماليني دينار وذلك ضمن 
خطة الوزارة إلحالل وجتديد 
ش����بكة املياه ورف����ع كفاءتها 
التشغيلية من خالل استبدال 
مواسير املياه القدمية بأخرى 
جديد األمر الذي يحد من ظاهرة 
انقطاعات املياه بسبب انفجارات 
املواسير القدمية التي لم تعد 
تتحمل ضغط املي����اه احلالي 
للمناطق السكنية باالضافة الى 
احملافظة عل����ى الصحة العامة 
وضمان نظافة املياه من الصدا 
الذي قد يوجد في بعض اجزاء 

املواسير القدمية.

االشغال العامة وهيئة املختبرات 
البريطاني����ة، وبعد جناح هذه 
التجربة س����يتم اعتماد طبقة 
الرصف الس����طحية اجلديدة 
وتعميمها وتطبيقها بش����كل 

رسمي في طرق الكويت.
وحول زح����ف الرمال قالت 
الغنيم ان الكويت شهدت زحف 
كبير للرم����ال ادى الى تعطيل 
الكثير من االعمال وجهات مثل 
شرطة النفط، ونحن اآلن بصدد 
اس����تقبال العطاءات اخلاصة 
بارساء مناقصة عقد ازالة الكثبان 

الرملية.
بدوره قال الوكيل املساعد 
لشؤون قطاع الطريق م. احمد 
احلصان ان القطاع اشرف على 
املركز التعريفي الذي افتتحه 
املقاول اخلاص باملش����روعني 
تطوير جمال عبدالناصر وطريق 
اجلهراء واستمع لشرح تفصيلي 
للمش����روع ونس����بة االجناز 
واسلوب العمل فيه، موضحا ان 
البداية كانت مع هذين املشروعني 
وانه سيعقبها مشاريع اخرى 
سوق تعرض بنفس الطريقة 
ليطلع اجلمهور على مجرياتها 

بكل شفافية.
وتابع احلصان: فيما يخص 
مش����روع تطوير طريق جمال 
عبدالناص����ر فم����دة تنفيذه 5 
سنوات وقد مت العمل فيه في 2011 
على ان يتم االنتهاء منه في العام 
2016، ونسبة االجناز وصلت 
تقريبا الى 85.5 % وهذا مايشير 
الى ان هناك تاخير بسيط وذلك 
الن املرحلة االولى منه تعتبر 
االصعب بحيث تشمل جتهيز 
املوقع واحلفر وترحيل اخلدمات 
والطرق البديلة وساحات الصب 
وغيرها واغلبها انتهت وما تبقى 
في املرحلة احلالية والقادمة هي 
تركيب قطع اجلس����ر والقطع 
اخلرسانية، وس����يتم افتتاح 
جزء كبير منه قبل نهاية العام 
احلالي 2015 بطول 4 كيلومتر 
وسيتم افتتاحه بشكل عام نهاية 

.2016
وقال احلصان ان مش����روع 
تطوير طريق اجلهراء جار العمل 
فيه ووصلت نسبة االجناز فيه 
الى 87% وقد مت افتتاح بعصض 
التفرعات والوصالت منه فوق 
دوار االمم املتح����دة في يناير 
املاضي وسيتم افتتاح حوالي 
طري����ق 4 كيلومت����ر منه على 
الطريق باجتاه مدينة الكويت 
على تقاطع املستشفيات خالل 
ديس����مبر او اكتوبر من العام 
احلالي، وسيتم افتتاح اجلسر 
بالكامل ما عدا فتحة الغزالي بعد 

عام من االن تقريبا.

وحدات توربينية غازية لزيادة 
الطاق����ة الكهربائية في محطة 
الصبية ويضيف هذا املشروع 
للشبكة الكهربائية 500 ميغاواط 
هي إجمالي الق����درة اإلنتاجية 
للمشروع وقال مصدر مسؤول ان 
هذا املشروع سيعزز من القدرة 
اإلنتاجية للشبكة الكهربائية 
وهو احد املشاريع التي نفذتها 
الوزارة وف����ق القانون رقم 39 
بالتوازي لسنة 2010 مع مشروع 
محطة الزور اجلنوبية الذي مت 
افتتاحه قبل شهرين واضاف 
للش����بكة ايضا 500 ميغاواط 
واش����ار املصدر الى ان الوزارة 
طرحت قبل فترة 3 مش����اريع 
بقدرة 1000 ميغاواط لتنفيذهم، 
الفتا الى ان املشاريع الثالثة مازال 
قيد الطرح في جلنة املناقصات 

ملعرضي مشروعي طريق جمال 
عبدالناصر وطريق اجلهراء في 
مبنى وزارة االش����غال صباح 
ام����س األح����د ان املش����روعني 
س����يتم افتتاحهما على مراحل 
تدريجية حيث ينتهي مشروع 
جمال عبدالناصر مع نهاية العام 
2016 واما طريق اجلهراء فسيتم 
االنتهاء منه في النصف الثاني 
من العام 2016، مشيرة الى ان 
وزارة االش����غال تقوم بتنفيذ 
ما يقارب ال� 42 مش����روعا من 
ضمنها طريق الغوص وطريق 
القاهرة وتطوير شارع دمشق 
باالضافة الى تقاطعات الدائري 
اخلامس والسادس وتنفيذ اغلب 
املش����اريع يتم خالل السنوات 

الثالثة القادمة.
وقالت الغني����م ان الوزارة 
اعتم����دت ميزاني����ة خلط����ة 
»الصلب����وخ« اجلديدة وانه مت 
توقيع اتفاقية ملدة 3 شهور مع 
املعهد البريطاني )TRL( لتنفيذ 
طريق جتريبي باشراف وزارة 

يفتتح اليوم وزير األشغال 
العام����ة وزير الكهرب����اء واملاء 
املهندس احمد اجلسار مشروع 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 

فرج ناصر

أكدت وكيل وزارة االشغال 
العامة م.عواطف الغنيم حرص 
قط����اع الطرق عل����ى التوعية 
االعالمية والتوعوية للزائرين 
واملراجعني ف����ي الوزارة وألي 
مواطن ومقيم يرغب في معرفة 
آخر مستجدات املشاريع احليوية 
التي تقوم ال����وزارة بتنفيذها، 
الفتة الى العمل بالشفافية الكاملة 
خصوصا فيما يخص مشروعني 
يعدان حاليا من اكبر املشاريع في 
الشرق االوسط وهما مشروعي 
تطوير جمال عبدالناصر وتطوير 

طريق اجلهراء.
وقالت الغنيم خالل افتتاحها 

م. احمد اجلسار

م.عواطف الغنيم وم.أحمد احلصان خالل املعرض 


