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م.جاسم البدر مرحبا بضيوف الغبقة

م.جاسم البدر وشاكر عوض مع عدد من احلضور

جانب من احلضور

م.فيصل الصديقي ومحمد الفجي

البدر: التدوير في »الزراعة« قادم ال محالة..
وتنفيذ 15 مشروعًا في ظل الخطة التنموية

الهيئة أقامت غبقتها السنوية في »كراون بالزا«

محمد راتب
صرح رئي����س مجلس اإلدارة 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر بأن الهيئة قد تش����هد خالل 
الوقت القري����ب واملنظور تدويرا 
داخليا س����يطال موظفي اإلدارات 
املختلفة، مع إحالة بعض املوظفني 
الى التقاعد ملن مضى على خدمتهم 
30 سنة. وعبر البدر خالل مؤمتر 
صحافي عقده على هامش الغبقة 
الس����نوية التي أقامتها الهيئة في 
فندق كراون بالزا، والتي حضرها 
املوظفون والصحافيون ومجموعة 
من الش����خصيات السياسية، عن 
سعادته حلضور جميع املدعوين 
ال����ى غبق����ة الهيئ����ة، معتبرا ان 
هذا االجتماع اخ����وي وان الهيئة 
وموظفيها هم أسرة واحدة، وان 
الرمضانية امنا هي سنة  الغبقة 
حميدة تقوم الهيئة باتباعها سنويا. 
وذكر البدر ان الهيئة تنوي تنفيذ 
نحو 15 مش����روعا في ظل اخلطة 
التنموي����ة في الدول����ة بعد أن مت 
التوقيع مؤخرا على عقد إنشاء 6 
حدائق موزعة على أماكن مختلفة 
من البالد، مش����يرا الى ان الفترة 
املقبلة ستش����هد بإذن اهلل تعالى 
استكمال هذا املشروع احليوي في 
الكويت، وذلك من خالل إنشاء 49 
حديقة موزعة على جميع املناطق 
النائية منها والداخلية دون متييز 
بينها. وناش����د الب����در املواطنني 
واملقيمني مد يد العون واملساعدة 
ال����ى العاملني ف����ي الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة، وذلك للمحافظة 
على احلدائق العامة واملسطحات 
العابثني  اخلضراء وحمايتها من 
بها، موضحا انه ال يوجد عمل دون 
أخط����اء، وان الهيئة تبذل جميع 
جهودها للحيلولة دون وقوع خطأ 
على صعيد حماي����ة هذه الثروة 
اخلضراء، كما انها على صعيد آخر 
تسعى لتسهيل جميع اإلجراءات 
واملعامالت اخلاصة بصرف الدعم 

للصقيع واألعالف.
وذكر البدر انه مت اتخاذ اجراءات 
قانونية بحق الشركات التي أنيط 
بها مس����ؤولية متابع����ة احلدائق 
والزراعات التجميلية ومت تغرميها 
بغرامات تصل الى نصف مليون 
دينار ومت فس����خ عقودها حسب 
املتبعة ومت استبدالها  اإلجراءات 
بشركات جديدة وتالفي الثغرات 
التي كنا نتعرض لها في السابق 
بالنسبة إليصال املياه وغير ذلك، 
الفتا ال����ى ان الهيئة بصدد إجراء 
تدوير يشمل الوظائف اإلدارية في 
الهيئة، وذل����ك األمر وارد انطالقا 
من ني����ة الهيئ����ة ف����ي التطوير 
وضخ دماء جديدة، وإحالة بعض 
املوظفني للتقاع����د ملن تعدى 30 

سنة خدمة.
ومن جانبه، ق����ال مدير إدارة 
العالقات العام����ة بالهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ش����اكر عوض: ان الهيئة وللمرة 

األولى تعل����ن عن انطالق الدورة 
الرمضاني����ة األولى لك����رة القدم 
حتت رعاية رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر والتي تعتبر الدورة األولى، 
ويشارك فيها 16 فريقا من مختلف 
قطاعات الهيئة وخارجها، وستكون 

ملدة اسبوع وسيرعى رئيس الهيئة 
املباريات اخلتامية وتوزيع اجلوائز 
الفائ����زة، إضافة الى  على الفرق 

تكرمي الصحافيني.

الهندال: تجّمع المهارات الكويتية
يدعم المهارات واإلبداعات المتميزة

صرح أمني عام جتمع املهارات الكويتية كامل الهندال بأن العمل مازال 
متواصال وبكل اجلهود والطاقات املتاحة في مجال احلملة التسويقية 
ملهرجان »املميزون« في رمضان للمبدع نايف الشمري، والذي ينظمه 
لدورته الثالثة على التوالي برعاية كرمية من الشيخ دعيج اخلليفة، 
وناش���د الهندال املواطنني واملقيمني ان يشاركوا في إجناح املهرجان 
من خالل تصويتهم لنجمهم املفضل واإلعالمي املميز وأفضل مسلسل 
وأفضل قناة من خالل أرقام اخلدمة املتاحة في اعالنات املهرجان على 
توفي���ر جوائز خاصة منها مقاعد في املهرجان للحضور، كما أوضح 
الهندال أن جتمع املهارات الكويتية ال تفوته املساهمة في تكرمي الشيخ 
دعيج الصباح واإلعالمي املميز نايف الشمري على هامش املهرجان 

لكونها فرصة ذهبية لتكرمي املبدعني واملميزين.
وأشار الهندال الى ان التجمع يس���اهم في تنظيم أنشطة لدوافع 
وطنية خالصة وإلميان التجمع بجدوى الفكرة من املهرجان واملردود 
اإليجاب���ي الذي يصف في رفع كفاءة املتنافس���ني فيه خلدمة االبداع 
التلفزيوني واإلعالمي وهي فك���رة رائدة نرى من الواجب على الكل 
دعمها واملساهمة في إجناحها، كما أشاد الهندال بالناقد الصحافي نايف 
الشمري، وهو أحد املهارات الشبابية الكويتية الذي أخذ على عاتقه 
وللس���نة الثالثة على التوالي التنظيم واالعداد للمهرجان الس���نوي 
الضخم بجهود ش���خصية تطوعية، مما يعد اجنازا تاريخيا من ابن 
الكوي���ت البار وهو ما نعتبره رد جميل م���ن ولد بار لبلدنا الكويت 

وفنانيه املتميزين.
ورحب الهندال بكل من لديه فكرة أو مش���روع من ش���أنه خدمة 
املجتمع الكويتي وان التجمع على استعداد للمساهمة في تنمية تلك 

املشاريع واملهارات. 
.mharat_q8@hotmail.com :للتواصل مع التجمع

أشاد بجهود الشمري

نايف الشمري كامل الهندال


